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Cuvînt Președinte
UNIFERO INC. 

SĂ REDĂM ROMÂNIEI NOBLEȚEA ȘI 
STATURA VERTICALĂ!
2007-2017 10 ANI DE STRĂDANII, 
ÎMPLINIRI ȘI BUCURII

 Cu ajutorul lui Dumnezeu, ne întîlnim 
iar nu doar pentru a marca trecerea timpului 
dar și pentru a impărtăsi succese, proiecte 
realizate, planuri legate de schimbările în 
societate cărora, ca persoane individuale 
sau ca familii, sîntem obligați să le facem fată, 
pentru a identifica modalități de adaptare 
la noile cerințe educaționale și suportul 
care trebuie acordat încă de acasă pentru 
comportamentul și progresul ulterior în 
viață pentru tineri, bunăstarea familiilor și, 
nu în ultim rând, pentru a găsi și a formula 
noi căi de susținere a femeilor române, a 
femeilor în general, pentru recuperare și 
asigurarea locului în societatea imediată și 
în cea globală.  
 Prin activitățile sale în decursul 
celor zece ani și jumătate, UNIFERO Inc. 
a demonstrat că pot avea loc schimbări 
pozitive importante  în viețile oamenilor 
indiferent  de gen, vîrsta, statut social și 
politic, religie, loc în care trăiesc, funcții mai 
mari sau mai mici, pentru înțelegerea vieții 
unei organizații. UNIFERO Inc. poate fi un 
exemplu și pilot pentru alte organizații și 
grupuri de acțiune. Nimic nu se poate realiza 
fără educație în toate celulele cosmosului 
uman pe care îl împărțim. Am sponsorat și 
ajutat adulți, am susținut campanii pentru 
asigurarea zimbetelor copiilor dezavantajați 
în România, Basarabia (RM) și în SUA. 
 Vă invit să continuați investiția în noi: 
încredere, idei, sentimente și voluntariat,  
spectacole cu scop umanitar  sînt oricînd 
binevenite. Prin Cluburile UNIFERO… și 
marea organizație mamă înregistrată în 
Atlanta, SUA să susținem viață demnă, 
educația de valoare, capacitățile creatoare 
de bine. Cu dragoste vom reuși să redam 
României noblețea și statura verticală în 
orice domeniu, în toate celulele societății 

românești din Țară și din comunitățile 
dinafară granițelor, care păstrează istoria, 
cultura, tradițiile - reprezentând un 
adevărat brand România! 
UNIFERO 2007-2017 și mai departe!

DEAR SMARANDA,
Congratulations 
to you and all the 
conference attendees 
for a landmark 
10th anniversary 
conference.
I know this has been a 
labor of love for you and the international 
dialogue that the conference has generated 
is undoubtedly a benefit to women all over 
the world. Best wishes to all for a successful 
conference!
Cu drag, Diana
 
Diana WHEELER, Community Development 
Director, City of Peachtree Corners, GA SUA, 
Membru onorific BD UNIFERO Inc., Membru 
Comisa Orașelor Înfrățite Alpharetta – Piatra 
Neamț

Salut demersul 
dnei. prof. 
Smaranda CAZAN 
- LIVESCU şi al 
echipei UNIFERO 
de a coagula 
energiile feminine 
într-un scop 

atât de nobil precum cel al desăvârşirii 
potenţialului uman, dar şi pentru acţiuni 
concrete de caritate. 
Prin ajutorul şi conferinţele sale, UNIFERO 
înfăptuieşte un ideal: acela de a conecta 
mai strâns Diaspora cu ţara şi de a crea 
comunităţi care să contribuie în fapt la 
dezvoltarea României. 
Vă urez succes la această conferinţă 
aniversară care şi-a propus o temă atât 
de ambiţioasă: „Recunoaşterea, Educaţia, 
Susţinerea, Promovarea şi Evaluarea 
Creativă a Talentelor femeilor = RESPECT”. 
Aveţi respectul meu! 

Sandra PRALONG, Consilier de Stat, 
Departamentul pentru relaţia cu Românii 
din Afara Graniţelor, Administraţia 
Prezidenţială
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SALUTUL 
FILIALEI UNIFERO 
ISRAEL 
 IULIE 2017 

La întâlnirea din acest 
an, din păcate, noi cei 
din Israel regretăm 
din inimă că nu 
putem fi prezente, o 
spunem cu părere de 
rău. Parcă niciodată 
n-am simțit mai mult că acum, că locul nostru 
ar fi printre voi, participanții din acest an la 
Conferința Internațională care aniversează 
activitatea timp de 10 ani a UNIFERO Inc. 
în iulie. Sigur cu sufletul și cu mintea vom 
fi acolo, și bineînțeles cu speranța ca anul 
viitor să onoram UNIFERO și cu prezența 
noastră. Aceste întâlniri au că scop, aș spune 
nobil de a ne cunoaște și de a interacționa 
cu doamne din toate colțurile lumii. Nu pot 
să uit anul în care am avut ocazia să cunosc 
un tânăr inimos din China. Sau participanți 
din Spania. Aș mai putea înșirui fără sfârșit, 
dar am amintit doar câteva exemple.În 
numele meu, Dorina Deutsch și în numele 
d-nei Elvira Seffer, va doresc un eveniment 
bogat în impresii, presărat cu amintiri de 
neuitat, (re)întâlniri plăcute, și nu în ultimul 
rând, cele mai sincere felicitări și urări de 
bine, sănătate și succese în activitatea de zi 
cu zi.
La mulți ani, UNIFERO ! 
Dorina DEUTSCH, Director Filială 
Unifero, Israel  

BUNĂ ZIUA UNIFERO!

Vă trimit salutările mele “calduroase” din 
Murcia, Spania. Regret că nu pot participă 
la sesiunile Conferinței Internaționale 
UNIFERO din acest an. 
Din partea asociației mele ESTEMUR vă urez 
să petreceți momente deosebite. Sănătate, 
bună stare și bucuria întîlnirii în drumul 
educației spe împlinirea unui bine pentru 
toți de oriunde ar fi. Cu respect pentru ceea 
ce realizați,  
Luminița PIGUI
Președintă ASOCIAȚIEI ESTEMUR 
MURCIA, SPANIA

STIMAȚI ORGANIZATORI ȘI 
PARTICIPANȚI AI CONFERINȚEI 
INTERNAȚIONALE UNIFERO!  

Cu profundă admirație și respect Vă 
adresăm sincere felicitări cu ocazia Ediției 
a 10-a a Conferinței UNIFERO! În numele 
tuturor sustinătorilor UNIFERO, celor ce 
sunt mai aproape de țara-mamă, dar și 
celor de peste ocean, ca și noi, basarabeni 
aflați acum în Canada, salutăm Doamnele 
UNIFERO de pretutindeni și Vă aducem 
toată recunoștința noastră pentru eforturile 
nobile și perseverență neostenită, care 
duce faimă și demnitatea Femeilor Române 
în lume. Organizarea Conferințelor anuale 
UNIFERO a devenit o tradiție frumoasă, 
importantă și mult asteptată de noi toți, cei 
care susținem și apreciem valorile umane și 
atît de esențiale pentru societatea de azi.  
 Inițiativele, eforturile și acțiunile întreprinse 
și promovate de UNIFERO, în țară și peste 
hotarele ei, totdeauna au reprezentat, 
sprijinit și promovat Femeia, respectînd, 
afirmînd și punînd în valoare întregul ei 
potențial pentru binele umanitătii. 
Vă dorim mult succes și vă asigurăm incă 
odată de întreagă noastă consitderatie și 
susținere!  
Cu mult respect, vă îmbrățișăm,
Familia SOLTAN,Toronto, 2017

Acasă,
Iulia EREMIA  
cls a 3a 
Chisinau RM
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CE REPEDE MAI TRECE 
TIMPUL…
Parcă mai ieri căutam 
setoasă informații despre ce 
mai e nou în lume, cînd am 
văzut o pagină nouă... Așa 
am aflat despre Uniunea 
Internațională a Femeilor 
Române! M-a impresionat 
la cel mai înalt nivel și mi-
am propus neapărat să devin membră a 
UNIFERO. Au trecut 10 ani de atunci. Unifero 
a devenit arhicunoscută în lume, poate mai 
puțin acasă. Acțiunile Femeilor Române sunt 
variate și pline de sens în beneficiul tuturor 
celor din jur, copiilor, elevilor, profesorilor, 
oamenilor cu necesităti speciale, femeilor 
nu doar române. Activitătile organizate an 
de an de UNIFERO aduc în casele a sute de 
români, și nu numai, speranța într-o lume 
mai bună, una mai aproape de Dumnezeu.  
Unifero a reușit să clădească o platformă  
în care să se regăsească nu doar femeile 
române, dar și femei din oricare alt colț al 
lumii. Pentru că oriunde ne-am afla avem 
aceleași probleme, chiar dacă arătăm diferit 
și vorbim limbi diferite. În cadrul acestei 
organizații învățăm să acționăm și să gîndim 
împreună, pentru o lume mai bună pentru 
noi, pentru copiii noștri, pentru generațiile 
care vor veni. ÎN UNIRE E PUTEREA! Acesta 
este un cuvînt de salut pentru Conferința a 

DE CE IUBIM FEMEILE - MIRCEA 
CĂRTĂRESCU 

De ce iubim femeile? Pentru că le zâmbesc 
tuturor copiilor mici care trec pe lângă ele. 
Pentru că merg pe stradă drepte, cu capul sus, 
cu umerii trași înapoi și nu răspund privirii tale 
când le fixezi ca un maniac. 

ZIDUL- Dedicație pentru UNIFERO

Nu vrei să fii Zidul Plângerii mele?
Să ne plimbăm prin parc, împreună,
Ziua – o nevăstuică, noaptea – alune de stele
Mirosul pământului – să ni-l spună –
 
 Te voi ţine de amintirile tale,
Mă vei ţine de cântec de greieri,
Patru ochi în picioarele goale,
Dansul inimii să mi-l treieri –
 
Iarba ne va prinde aripi de coate,
Norii, rugăciuni, în genunchi,
Tu vei fi un tei, o Biserică, poate,
Eu, îngropat în tine, în trunchi…
 
Liviu JIANU, Craiova

Accesorii 1950,
Maria NASTASE 
Cls 10 a Coleg. de 
Arta Carmen Silva, 
Ploiesti

Moda anilor 40  
Irina CONSTANTIN 
cls 10 a Coleg. Tehn. 
Toma N Socolescu, 
Ploiesti

     Există în lume 
femei, doamne, care, 
pentru a se întelege pe 
ele însele, au nevoie să 
înțeleagă și să descopere 
aurul din alte semene, 
contemporane sau nu. 
O astfel de Doamna 
este colega noastră 
de UNIFERO, Viorica 

HRUSTOVICI care, prin strădanii proprii, 
a adunat de-a lungul vieții, extraordinara 
colecție de cărți poștale care cuprinde 
istoria femeilor în lume, colecție grupată 
pe momente importante, femei de vază, 
iscusinte și profesii, frumusețe a reprezentării 
societății în multitudinea aspectelor ei 
dovada a emancipării semenelor noastre. 
Pentru toate, doamna HRUSTOVICI ne-a 
adus rezultatul în nuce al cercetărilor sale. 
Pentru tot efortul, colega noastra a fost 
premiată internațional și național cu medalii 
deloc ușor de obținut datorită rigorilor 
excesive dar absolut normale la care sunt 
supuse colecțiile de acest gen. Intrați pe 
http://emancipareafemeii.blogspot.ro/ 
păsând astfel și în istoria cartofiliei, datorită 
doamnei Viorica HRUSTOVICI careia îi 
mulțumim pentru fidelitatea arătată nouă. 
BD UNIFERO Inc.



5

UNIFERO, UN BRAND
Devenit un nume cu valoare de 
simbol a cărui inființare încă de 
la bun început s-a identificat 
cu intențiile deosebite ale 
tuturor celor care alcătuiesc 
această instituție. Atât în 
interiorul cât și în exteriorul ei 
s-a țesut cu dragoste și dăruire un ansamblu 
complex de legături trainice promovate de 
simțiri și stări sufletești, anume pentru a-și 
justifica unicitatea.
Da, afirm acest lucru cu sinceritate pentru 
că această unitate este reprezentată de 
capacitatea noastră de înțelegere prezentă 
atât în țară cât și în afara ei, întinzând și 
mai mult, aria cunoașterii și a deschiderii 
noastre...
Aș vrea să-i mulțumesc, d-nei prof.univ. 
Smaranda CAZAN–LIVESCU, pentru 
minunata sa initiativă (unică în țara 
noastră) aceea de a ne aduce împreună și   
de a ne uni sub această forța cu identitatea 
UNIFERO.
Ca președintă a Clubului Internațional al 
Pensionarilor fără Vârstă –Lucky Marinescu-
București, am considerat necesar să extind 
ideea de prietenie, civism și umanitate, 
înființând Comitetul Internațional al 
Femeilor de Inițiativă Femina-2017, 
comitet al cărei președinte onorific este tot 
d-na  prof.univ.Smaranda Cazan-Livescu...
Sunt convinsă că și această colaborare va fi 
una constructivă umanitară.
Pentru bucuria de a fi împreună, vă 
mulțumesc   stimată d-nă președinte și 
dumneavoastră dragi colege, prietene și 
membri UNIFERO, demne de aprecierea și 
admirația mea si a tuturor.                          
LA MULȚI ANI ȘI VIAȚĂ CÂT MAI LUNGĂ 
UNIFERO !
Elena VOLCINSCHI, 
Presedinte “Femina” 

Felicit UNIFERO pentru 
inițiativa de a face o tradiție 
din organizarea de conferințe 
dedicate recunoașterii rolului 
femeii în familie și în societate.  
Într-o lume lipsită de 
toleranță și înțelegere... Față 

de persoanele aflate în dificultate, UNIFERO 
a ales cea mai potrivită temă pentru 
conferința acestui an:   “VIATA configurată 
prin R.E.S.P.E.C.T.”
„Vreți o economie mai puternică? Oferiți 
femeilor mai multe oportunități!” – este 
îndemnul repetat  al dnei  Christine 
Lagarde, directorul general al FMI... Se 
spune că cel mai valoros capital al unui 
stat este potenţialul uman, iar femeile 
reprezintă jumătate din acest capital uman.  
De aceea trebuie implicate mai mult în viața 
comunității, fie ca decidenți, fie ca voluntari 
pentru educația civică. Participarea egală 
a femeilor şi bărbaţilor... este unul dintre 
pilonii de dezvoltare durabilă, de pace şi 
democraţie, afirmată de către Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului... Pentru 
a eradica abuzul, discriminarea de gen 
și  violența asupra femeilor, consider că  
asociațiile de femei trebuie să acționeze 
solidar și să identifice punți de legătură 
pentru buna colaborare  cu  organizațiile 
internaționale interguvernamentale, cu 
autoritățile statului și  cu  Biserica... Să 
urmăm exemplul  Reginei Maria... adevărat 
ambasador al ţării noastre și Președinte de 
Onoare a Asociației Femeilor  Universitare 
din România (înființată în 1925). Îmi doresc 
ca A.F.U. din România și UNIFERO să-și 
unească eforturile și în realizarea de proiecte 
educaționale, care aduc prosperitate. 
Alexandrina NICULESCU
Președinta Asociației Femeilor 
Universitare din România

X-a UNIFERO din Basarabia, română, din 
partea miilor de femei de valoare din varii 
domenii de activitate ale vieții publice din 
RM. Transmit Conferinței susținerea tuturor 
inițiativelor UNIFERO și mai ales speranța 
noastră de a ne uni CU ȚARA, România și cu 
sprijinul UNIFERO. La Mulți Ani, UNIFERO! 
Zoia JALBA, Parlamentar RM

Stela NACU RTVi și V HRUSTOVICI, expo 
Senat, UNIFERO
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DRAGI MEMBRI 
UNIFERO,

Pe Smaranda și Lucian 
LIVESCU, “mentorii” 
organizației UNIFERO 
Inc. i-am întîlnit prima 
oară în 1993, când 
în calitate de șefa a 
Secției Engleze de la 
Radio România Internațional am participat 
la o conferința organizată în Atlanta,Georgia 
de revista Monitoring Times care-i adună 
atât pe ascultătorii de radio pe unde 
scurte cât și pe reprezentanții diverselor 
radiodifuziuni din lume. În Atlanta, Georgia 
îl știam pe jazz-band-istul român Jancsi 
Körössy care emigrase în SUA în anii ‘80. El 
mi-a indicat pe românii de vază din Atlanta, 
nu mulți, printre care se aflau evident și 
Smaranda cu Lucian.  
Am rămas în contact până în 2000 când 
tragedii în familie m-au făcut să nu mai 
comunic cu absolut nimeni. Ne-am 
redescoperit prin 2006 datorită tehnologiei 
moderne, revazindu-ne prima oară în 
2012 când UNIFERO sărbătorea deja a 5-a 
conferința la București.  
De atunci am fost prezentă la conferințe, 
m-am bucurat de tematicile interesante, și 
de activitatea membrilor, care devine tot 
mai demnă de aprecieri. Acum, aparțin 
familiei UNIFERO care, iată, aniversează 
10 ani într-o ambianță atât de deosebită 
cum este Piatra Neamț.  
 Nu pot decât să îmi doresc, și să vă doresc 
dumneavoastră tuturor celor prezenți 
fizic sau prin mesaje și gînduri să avem o 
conferința plină de contribuții excepționale, 
și să ne bucurăm de programul excelent pe 
care l-a organizat Smaranda Livescu (cum 
face dealtfel întotdeauna), pentru ca la 
sfârșitul întâlnirii noastre să ne dorim să ne 
revedem și peste 1 an, 5 și chiar 10 ani, cu 
forțe proaspete, povestind și punînd la cale 
experiențe și proiecte cât mai interesante, 
de succes.   

Frederica DOCHINOIU

STIMATĂ DOAMNĂ 
PREŞEDINTĂ 
SMARANDA LIVESCU, 
DOAMNELOR ŞI 
DOMNILOR,
Suntem  onoraţi că 
avem posibilitatea 
să ne adresăm 

participanţilor la cea de-a X-a Conferinţă a 
UNIFERO, eveniment internaţional ce are 
o tematică extrem de generoasă şi actuală 
în toate comunităţile noastre interne şi 
externe. Propunerile echipei de lucru 
reprezintă, cu siguranţă, o foarte bună bază 
de discuție pentru dezbaterile ce vor avea 
loc pe module.  Îi felicităm, cu respect şi 
admiraţie, pe cei care au lucrat în această 
echipă, în mod special pe coordonatori. Ne 
manifestăm certitudinea că tematica aleasă 
reprezintă o oportunitate semnificativă de 
cunoaştere şi dezvoltare în aceste domenii, 
pe baza cercetărilor şi exemplelor de 
bună practică avute în vedere.
Vă rugăm să primiţi salutul nostru de pe 
meleagurile îndepărtate ale Lieblingului, să 
vă bucuraţi de succes şi îndeplinirea tuturor 
obiectivelor Conferinţei, convinşi fiind că în 
partea opusă a ţării inimile noatre sunt la 
unison cu ale Dumneavoastră. 
Cu acest prilej,  Vă asigurăm de întreaga 
noastră consideraţie şi susţinere în 
demersurile Dumneavoastră. Rămânem 
în speranţa că prin eforturile noastre 
conjugate şi prin colaborarea deja inițiată, 
vom reuşi să promovăm spiritul participativ 
și stimularea inițiativelor, mai cu seamă ale 
tinerilor.
Cu înaltă consideraţie, Prof 
IRINA GOANTA VICEPRESEDINTE 
O.N.G.PROLIEBLING  

Dans spaniol, 
Prof Eleonora 
BUDUR Piatra 
Neamt  
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IMI  PASA

 Îmi păsa 
 de timpul care trece 
 Îmi păsa 
 de fluturii care nu se mai întorc 
 Îmi păsa 
 de floarea care moare 
 Îmi păsa 
 de frunzele care cad 
 Îmi păsa 
 de valurile care se sparg 
 Îmi păsa 
 de cel care n-are 
 Îmi păsa 
 de norii care se întuneca 
 Îmi păsa 
 de prietenii care tac 
 Îmi păsa 
 de nepăsare.  
 Și nu mi-e bine,  
 mă doare.  
 N-aș mai fi eu, negându-mă:  
  „– Nu-mi mai păsa!” 
 (Mi-)ar fi mai bine 
 nepăsătoare? 
Mat. Monica SCRIDON
PR – Biroul Director UNIFERO Inc.
Presedinte Club SOROPTIMIST INTERNATIONAL 
Cluj-Napoca, Uniunea SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL

Numele meu este 
Ana sau LiterAnART, 
pseudonim literar 
adaptat uneia dintre 
multiplele laturi 
personale artistice pe 
care le cultiv – scriitura. 
LiterAnART păşeşte 
pe urmele clasicului, 

abordând un “Eu” contemporan adus în 
realitatea imediată, pentru că, nu-i aşa, 
nu există spaţiu şi timp, ci numai “acum”, 
călătoria prezentului în mii de nuanţe. 
În momentul de făţă, creaţiile mele, într-un 
număr considerabil, se bucură de călătorii 
pe toate meridianele lumii, având aprecieri 
deosebite și culminând cu parteneriate 
literare fructuoase. Un exemplu în acest sens 

este colaborarea cu Asociația World Poetry 
Canada pe care o reprezint în România.
Sunt o impătimită a scrisului şi, de aceea, am 
ales nu numai să aştern pe hârtie călătoriile 
liricii şi ale epicii personale, ci şi să transmit 
altora pasiunea pentru litere prin cursuri 
specifice de scriere creativă, întocmind 
chiar un manual literar în acest sens, ce va fi 
publicat anul acesta.
În contextul de faţă, sincere salutări 
tuturor celor care vor avea ocazia să treacă 
pragul  conferinței  pentru a se delecta 
cu minunăţiile plămădite anul acesta de 
UNIFERO. Totodată, nu voi uita fantastica 
echipa UNIFERO care a făcut posibil acest 
eveniment de marcă, către care îndrept 
mulţumiri şi aprecieri pentru colaborarea 
îndelungată. 
Aşadar, LiterAnART vă aşteaptă anul 
acesta în cadrul conferinţei UNIFERO 
cu un atelier de Scriere creativă care vă 
va scoate cu siguranţă din rutină şi vă va 
provoca creativitatea şi imaginaţia. 
Cu drag!
Ana NEDELCU

ROMÂNI DE VAZĂ PE CARE I-AM 
CUNOSCUT

Prof. Dr. Claude MATASĂ 
(01.04.1930 - 24 03. 2011)
 “Am cunoscut-o 
îndeaproape pe dna prof. 
Smaranda CAZAN-LIVESCU 
și pot spune fără reținere că 
am încredere în domnia să 
și o voi susține în tot ceea ce 
întreprinde.” 

De origine română, a imigrat în SUA la 
începutul anilor ’70 unde a rămas pînă 
la sfîrșitul vieții, neuitindu-și rădăcinile și 
ajutind permanent pe mulți co naționali. Cu 
spiritul sau filantropic a susținut eforturile 
comunității românești atît din sudul Floridei, 
din țara natală cît și de dincolo de Prut, fiind 
un pilon puternic al luptei pentru reunificare 
și pentru păstrarea limbii, tradițiilor și realei 
istorii românești. Datorită eforturilor sale I 
s–a încredințat poziția de Consul Onorific. 
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Artur SILVESTRI – 
(19. 03. 1953 – 30. 11. 2008)
Scriitor, critic, istoric literar, 
editor și promotor cultural, 
mentor 
“Noi suntem Romania 
tainică și vocea noastră nu 

se va stinge, orice se va întâmpla”

Gica PINZARU –(22.07.1946-
2010)profesor, redactor, 
formator si prezentator 
de conferinte, inspector  , 
Diplomă de Excelență 
atribuită de MEC; Ordinul 
Meritul pentru Învățământ în grad de Ofiter

UNIFERO 2007-2017 OPINII

UNIFERO 2009, USA
It was a true honor to participate in the 2009 
conference. I hope I will get to come back. 
Thank you! Tracy Lee

The conference was very informative! I am 
glad I was able to attend on Saturday. 
Rozalyn M. Todd, ESOL Endorsement, 
Dekalb County Schools 
 
I am so impressed with the love and dedication 
shown by all at the UNIFERO conference. Your 
love of country and Romanian tradition is 
extraordinary. It has truly been an honor 
for me to be a part of this conference. I wish 
you much success. I have no doubt, with the 
dedication of the people here today UNIFERO 
will achieve all the goals you’ve se. Thank you 
again! Martha Behr, Chief Petty Officer and 
member of WAVES National

Women
Accepted for
Volunteer
Emergency 
Service 
=>established by President Franklin Delano 
Roosevelt to ensure a successful end to World 
War II by allowing women serve in our nation’s 
military. 
Mi-a făcut mare plăcere să fim împreună la 

această conferință. Este un mare privilegiu ca 
să putem fi folositori în susținerea orfanilor 
și să-nțelegem chemarea la această lucrare 
;și totodată vreau să vă spun că sunteți niște 
oameni minunați. Faceți ce aveți de făcut căci 
răsplata va fi mare.   Ravi Popan 

It is my pleasure to be a part of such a strong 
and caring fraternal organization. There is so 
much work to be done and I am proud to be 
in presence of a committee which recognizes 
and presents issues that affect women 
throughout the world. Dana Morris

,,Sunt profund impresionată de această 
sărbătoare a familiei UNIFERO. Ceea ce 
am simțit în cele două zile ale Conferinței 
UNIFERO din Atlanta, îmi va da putere și curaj 
să iau atitudine și să promovez oriunde în 
lume obiectivele acestei organizații ai cărei 
fondatori vor rămâne în istorie, vor constitui 
întotdeauna modele de umanitate și dăruire 
unei cauze nobile.                
Prof. Alina Jilavu, România

A fost o plăcere să particip și să ajut cu 
organizarea conferinței UNIFERO 2009. Am 
fost impresionată de toate prezentările oferite 
de toți participanții și am învățat foarte multe 
despre mișcarea și scopul acestei organizații 
care este extraordinar.Keep up the great job! 
Monica Beasley- Atlanta, USA

Sunt deosebit de încântată să particip la 
lucrările acestei conferințe! Doresc să mă 
implic în activitatea UNIFERO! Felicitări pentru 
inițiative! Prof. dr. Gianina Buruiană- Piatra 
Neamț

Mă numesc Rodica Cozma, P. Neamț. Sunt 
bucuroasă că există astfel de organizații și 
inițiative. Felicitări!

Din partea Asociației Naționale a Psihologilor de 
Familie din România-filiala Neamț, vă transmitem 
urările de bine. Pe mai departe! Gabriela Andrei 
(Fodor)-președinte; Piatra Neamț 

Verdeș Maria, sunt din Piatra Neamț și am 
avut deosebita plăcere să particip la lucrările 
conferinței. Vă mulțumesc din tot sufletul, vă 
doresc mult succes în viață și-n activitatea 
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Prof. Paraschiva Abutnăriței, Vatra Dornei

Fie ca toate țelurile UNIFERO să se împlinească!                          
Anica Facina, Vatra Dornei

Grup ,,Femina” a participat pentru prima 
dată la un astfel de eveniment, a fost o onoare 
pentru noi, o mare plăcere să ne aflăm într-
un colectiv foarte plăcut cu oameni foarte 
calzi și deosebiți. ,,La mulți ani, UNIFERO Și 
fondatorilor e!                                                                                  
Club Femina GOTTLOB, Timiș -Nastor 
Magda, Nastor Catița, Martin Anișoara

Mă aflu pentru a doua oară la o Conferință 
UNIFERO. Am regăsit același spirit tânăr 
la toți participanții și am învățat lucruri 
noi. Am legat noi prietenii care ne vor 
susține în acțiunile noastre viitoare. Avem 
nevoie de curaj și optimism. Cred că 
împreună vom fi o mare familie UNIFERO.                                                                                                               
Prof. Luiza Butnariu, Suceava  

Sunt   sigură că fiecare participant la 
Conferințele UNIFERO poate să spună: 
Lăudabile toate faptele bune și ideile care 
generează o lume mai bună prin UNIFERO.                                                  
Prof. Elena Chideșa-Suceava

Îmi exprim bucuria de a mă afla astăzi alături 
de echipa UNIFERO. Voi pleca mai bogată.
Observ că oferiți o lume mai bună, iar acest 
lucru reprezintă ceva deosebit. Cu toată 
stima, dragostea și dăruirea. 
prof. Georgeta Asavinei, Piatra Neamț

Am participat astăzi pentru prima dată la o 
Conferință UNIFERO și am trăit o experiență 
deosebit de frumoasă. Cu respect, prof. 
Mihaela Ursachi, Roman

Sunt pentru prima dată cu UNIFERO și am 
rămas impresionată de lucrurile frumoase 
organizate aici. În primul rând de susținerea 
copiilor talentați, florile vieții noastre. Plec de 
aici cu impresii frumoase și cu mulți prieteni.                                                                                      
Prof. Eleonora Cercavschi

,,Locul de top al femeilor în sec. XXI prin 
educație- tema Conferinței UNIFERO 2010-
este incontestabil. Învățând pe alții, învățăm 
la rândul nostru mereu...Învățăm să fim 

pe care o faceți cu atâta pasiune pentru noi, 
femeile, mame, soacre, bunici,etc. și, mai ales, 
supraveghetoare a tot ce mișcă în viață. 

Cu mult respect pentru UNIFERO, am 
rămas impresionată să particip la această 
Conferință. Tania David

Mă numesc Veronica Ropoticea, am 
participat la conferință și am recunoscut 
în organizatori și participanți acel ,,suflet 
de român care nu-și pierde și nici nu uită 
rădăcinile și glia. Femeie de afaceri româno-
italiană și voluntar-Președinte al ONG Aquila 
–site www.consiliere-antidrog.ro. Felicitări 
pentru calitatea acestei inițiative și succes!

Elena Genoveva Irimia, sunt bucuroasă 
pentru că fac parte din frumoasa familie 
UNIFERO. Forța interioară a tuturor membrilor 
săi și a celor ce vor să vină alături în marea 
aventură de a face mai mult bine și mai 
frumos vieților altora luminează deja orașul 
Piatra Neamț.

Este o bucurie să particip după Vatra Dornei la 
acest for al Femeilor Române de Pretutindeni.
Ca Președinte al Asociației refugiaților din 
Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul 
Herței, conferințele UNIFERO mi-au oferit 
prilejul să cunosc și să stabilesc relații de 
colaborare cu alte asociații și fundații și 
îndeosebi cu femeile din Basarabia și Nordul 
Bucovinei. Seniuc Ioan, Bacău

O zi s-ar părea cu ghinion, conform datei.Dar, 
de fapt, una extraordinară pentru mine. Venind 
aici, la Piatra Neamț, am retrăit niște sentimente 
aparte, iar UNIFERO mi-a oferit ocazia să mă 
regăsesc în familia femeilor românce, femei 
care luptă pentru mai bine în lume. Am devenit 
membru UNIFERO și asta îmi dă speranțe.  Zoia 
Jalbă, prof. de istorie, RM

Sper ca debutul conferințelor UNIFERO, 
petrecut la Vatra Dornei în 2008 să fi fost de 
bun augur, UNIFERO să crească, să devină o 
voce tot mai auzită în lume, în beneficiul vieții 
și activității femeilor române de pretutindeni, 
pentru o lume mai dreaptă și mai bună. Simt 
că vom fi mai uniți, mai buni, mai deschiși 
spre problemele celorlalți.                                                                                             
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împreună, Învățăm să ne implicăm pentru 
o lume mai bună. Mult succes în continuare 
inimilor bune, înnaripate, largi, neliniștite,...
din Uniunea Internațională a Femeilor 
Române. Monica Scridon - Membru Biroul 
Director UNIFERO, Inc. Guvernator 
Uniunea SOROPTIMIST INTERNATIONAL 
ROMÂNIA

UNIFERO IAȘI
Drumul este deschis celor perseverenți a căror 
muncă nu-i surdă și al căror spirit nu obosește 
niciodată.
(...) Sarea pământului, dulceața vieții
Ești raza soarelui către pământ
În versuri te cântă poeții
Iar eu te port în inimă și-n gând (FEMEIA) 
Rodica Elena Lupu

UNIFERO-Universitate a sufletului, palat al 
înțelepciunii, izvor al creativității, organizație 
care ne-a unit și ne unește ,femeile românce de 
pretutindeni. Conferința de la Iași a fost una 
interesantă și captivantă prin conținuturile 
prezentate de femeile participante, din 
diverse domenii sociale. Participarea copiilor 
cu spectacole și expoziții ne-a motivat să 
purcedem la proiecte care ar susține talentele, 
valorile în devenire a neamului. Mulțumesc 
doamnei Smaranda Livescu, președinte și 
fondator al UNIFERO pentru munca pe care 
o depune, de comun acord cu d-l Maier și 
Lucian Livescu în promovarea, realizarea 
problemelor ce țin de femeie.  Dumnezeu să 
fie călăuză în cuvânt, gând și faptă!         
L. Bolboceanu, R.M
                
Împărtășesc bucuria de a fi invitat.
M. Dăbuleanu, pictor

UNIFERO va crește și-și va întări rădăcinile, 
precum stejarul, va câștiga ramuri puternice 
și frunze dătătoare de viață și cântec. La mulți 
ani, UNIFERO!                                                              
Iași, prof. Paraschiva Abutnăriței

Suntem femei fenomenale! Indiferent unde 
suntem : Atlanta, Vatra Dornei, Chișinău, 
Tiraspol sau București, suntem noi, cele care 
dăm naștere viitorului, menținem trecutul și 
prezentul. Suntem ceea ce suntem, un mare 
glas, care răsună într-o zi înnourată, rostim-

suntem femei fenomenale!  Tatiana Ciuntu- 
Vatra Dornei

Unifero stimulează încrederea în forțele 
noastre, dă frâu imaginației și dorinței de 
a progresa. Ne îndeamnă să fim unite și 
puternice. Iași, Aldona Patraș

Conferința UNIFERO ne-a stimulat și a fost 
o experiență foarte interesantă. Cu stimă, 
Doina Mardare

I am most honored to be a part of this 
UNIFERO Conference in Iasi. I have been 
warmly touched and impressed by the 
women who have presented their work. I 
thank Ms. Smaranda for the invitation to be a 
part of this. Historic event for the women of 
Romania. Multumesc! Rebeca Gordon, UK

Gândesc că UNIFERO va fi refugiul meu în 
vremuri bune, dar și în vremuri de singurătate. 
Sunt fericită și norocoasă să mă număr printre 
membri. Cu drag, Magda Chiotea 

UNIFERO este șansa noastră de a ne cunoaște 
și a ne completa frumusețea și bogăția 
sufletească răsfrânte în activități concrete 
dedicate atât păstrării spiritului tradițional 
strămoșesc cât și spiritului temerar, modern, 
global al unui romantism călător pe 
meridianele lumii. UNIFERO este șansa și 
oportunitatea dea străluci în rolul nostru 
feminin, de a redescoperi rolul sacru de 
fântână a spiritualității, rolul dintotdeauna 
al Femeii. Cu urări de împlinire, Sandra 
Clarence, UK

Într-o lume bulversată de incertitudini, 
existența UNIFERO este un punct luminos 
pentru toate femeile care militează pentru 
demnitate, cinste, onoare. A fost un MOMENT 
DE GRAȚIE...Cu mulțumiri, prof. Dorina 
Paicu, Asociația Vechea Bucovină, Poiana 
Stampei, Suceava
Se cunosc șapte minuni ale lumii. A opta, 
după părerea mea, este UNIFERO. Atâta 
bogăție spirituală, atâta înălțare sufletească și 
pasiiune a celor implicați, mai rar poți întâlni. 
Abordarea cu sinceritate, cu curaj și deschidere 
spre nou a celor mai diverse și complexe 
subiecte privind viața a dat posibilitate 
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celor participanți să devină mai buni, mai 
încrezători în forțele proprii și mai altruiști.                                                                                                                                    
Plec acasă mai bogată spiritual. Mea mecum!                                                         
Prof. Caliopia Pintilie

Aici mi-am găsit sensul și dorința de sens...
un loc special pentru  oameni speciali... 
Mulțumesc UNIFERO că mi-a dat posibilitatea 
să mă aflu astăzi la această foarte interesantă 
conferință. Sper într-o viitoare colaborare 
fructuoasă. Ing. Martha Eșanu

Poate într-un viitor, îmi voi găsi locul și 
chemarea în UNIFERO și în rezolvarea 
problemelor femeilor.  Prof. Tatiana 
Șabliovschi

Sperăm ca în curând va fi organizat și în 
Republica Moldova, UNIFERO, căci este util și 
pentru doamnele din Basarabia. S. Beșliu-
Republica Moldova, Ungheni

Violența asupra femeii se datorează lipsei 
de educație și lipsei protecției sociale a 
statului; bărbații reacționează din instinctul 
de șef și, nu în ultimul rând, cel animalic.                                       
Prof. antrenor de box, CSCFR-CSS UNIREA IAȘI,  
Nicu Brânzei

Suntem același neam!! Iulia Antoniu, 
profesor matematică, Moldova, Cahul

La conferința UNIFERO unde am luat 
cunoștință de problema femeilor românce din 
toată lumea și nu numai, în domeniul social și 
politic. Lucia Baenus

Grupul din Republica Moldova-Basarabia, 
participant la conferința de la Iași-24-26 iunie 
2011, exprimă dezideratul ca întotdeauna 
UNIFERO să răspundă obiectivului de 
realizare a unității românești, prin reîntregirea 
neamului. Vitalia Pavlicencu , Chisinau
VOLUNTARIATUL este o profesie a 
sufletului prin care se manifestă împreună 
pentru o lume mai bună! Succes UNIFERO!                                                                                                                               
Monica Scridon

UNIFERO VIENA,AUSTRIA
Cele mai frumoase gânduri, însoțite de urări 
de bun găsit! Pentru UNIFERO…
Alecsandra Baran, consilier ministru 

delegat, Viena ,Austria

Sincere felicitări pentru organizare! Vă 
asigurăm de întreaga disponibilitate și suport 
tuturor  reprezentanților comitetelor de 
romani din afara granițelor țării. 
Nicoleta Popescu, DPRRP

Să dea Dumnezeul nostru al Românilor să ne 
înmulțim în această inițiativă. Cristiana G. 

Femeia- mamă
Femeia- soră, femeia- iubită
Femeia- soție
Femeia- fizică reprezintă tot ce este mai 
frumos și mai nobil pe pământ.
Felicitări și mult succes UNIFERO!   
Mihai ANTHONY  

Un salut călduros și toate gândurile bune 
din partea lutierilor reghineni. UNIFERO 
reprezintă un pas important, o portiță de 
lansare pentru femeile talentate și un punct de 
sprijin care ne asigură că suntem importante 
și că cineva ne apreciază. Vă mulțumesc că 
existați și mult succes în continuare!                                                                             
Ing. Chiorean Carmen, S.C. Hora S.A. Reghin 

Din Sighișoara, singura cetate locuită din tot 
SE Europei, transmit pe undele RADIO TV 
UNIREA toate gândurile mele din „SUFLET 
DE ARDEAL”  pentru oamenii de pretutindeni.                                                                                                                                    
Impresionată de toate doamnele de la 
UNIFERO. 
Gabriella Costescu,  Sighișoara
De la Botoșani la Viena!

Cele mai alese gânduri la Conferința UNIFERO.
Prof. Daniela Tomescu, Minodora Topală, 
Băncescu Morena- Iasmina, Băncescu 
Antonia- Emiliana  
CREED în oameni!
Fiecare zi aduce un nou început, la fel cum 
fiecare om aduce cu sine experiența sa. 
Alături de  UNIFERO ne bucurăm să vedem 
că există interes și implicare! Salutăm 
efortul dumneavoastră de a aduce mulți 
oameni minunați la un loc, în cadrul 
conferinței 2013 și ne dorim să atingem 
împreună toate obiectivele propuse, 
aducându-ne contribuția la creșterea 
calității vieții semenilor de pretutindeni.                                                                                                                                    
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Vă dorim mult spor și putere de muncă!
Gianina și Adrian Vașnic, CREED România

Toate gândurile bune din Viena! 
Fam. Dr. Fuchs

Noi, femeile din Drobeta Turnu Severin, 
participăm pentru prima dată la această 
conferință UNIFERO și promitem să vă oferim 
sprijinul nostru. Flori Gavrilă 

Ca părticică din Oceanul Vieții am onoarea 
să particip la acest eveniment minunat, a 6-a 
conferință UNIFERO... Maria Siha Cotoșman

Sunt de-a dreptul fericită că am participat 
la această întâlnire UNIFERO. Felicitări petru 
extraordinara organizare. 
A. Popescu-București

E  foarte frumos…să mergem…mai departe!                                                                                         
Sisila Duldurescu, (Secretar General 
UMRL)  Franta

Cu cât avem femei mai puternice, cu atât 
familiile devin mai puternice. Oglinda noastră 
va fi societatea în care trăim. Ing. Gabi Bujdei

Există oameni și locuri care-ți marcheză 
destinul și amintirile! Sunt onorată că mă 
aflu într-un astfel de loc, alături de oameni 
care vor marca amintirile mele și, de ce nu... 
destinul meu! Drocan Geta, Dr., Tr. Severin, 
România

UNIFERO este o idee genială! 
Frederica Dochinoiu, RRI

Doresc doamnelor din UNIFERO ce imi doresc 
și mie, sănătate, gânduri neîngrădite de 
spaime, un pic de fericire. Admirația mea 
pentru devotamentul și pasiunea care le  
adună,  Beatrice Comănescu

... Femeia este un simbol și fără ea lumea ar 
rămâne neterminată. Ioana Bărbuliceanu

Bavaria, Nurnberg- Germania ... Deviza 
mea: “Visul unei femei” este o realitate. Succes 
UNIFERO! Alina Arboyter

VIAȚA cu surprizele ei este o luptă, pe care 

fiecare femeie o învinge. Avem nevoie doar 
de voință. Alina Schreglmann-Nurnberg, 
Germania

Consider inițiativele UNIFERO un îndemn 
pentru toți. Mariana Oprea- psiholog școlar, 
Călărași- România 

UNIFERO... a reușit să atragă multe femei 
românce de pe toate continentele.  Felicitări! 
Elisabeta Iosif, scriitor și jurnalist, București, 
România 

UNIFERO vine cu inițiative excepționale! 
La mulți ani și multe “realități” frumoase!  
Grup Vatra Dornei, prof. Paraschiva 
Abutnăriței, prof. Violeta Gherman, prof. 
Dorina Paicu, Aldona Rey Patraș

Sunt fericită să fac parte din UNIFERO. Cred 
sincer în atitudinea civică, în promovarea 
valorilor, iar România nu duce lipsă de 
excelență. Să colaborăm! Silvia Dumitrache 
ADRI, Italia 

Venim din una dintre cele mai speciale țări, 
România! Eu, unul, sunt tare mândru de români 
și sunt foarte conștient de valoarea lor și de 
adâncimea spirituală! Să ne unim din ce în ce 
mai mult! Tudor Andrei, violonist, Viena
UNIFERO, o idee extraordinară, sper ca 
româncele să fie unite cu mult spirit și putere. 
Manuela Pantea, Student Intelligence- 
Viena

UNIFERO înseamnă în fiecare an care 
trece, tot mai mult pentru femeile române 
de pretutindeni... până acum a reușit să 
valorizeze un potențial uriaș iar fiecare  
conferință la care am participat mi-a adus un 
plus de frumusețe și bogăție spirituală…
Prof. Dorina Paicu - președinte Asociație 
,,Vechea Bucovină”, Suceava, RO

SINTEZA REZOLUȚIILOR  
UNIFERO INC. 

Ca urmare a luărilor de poziție ale 
membrilor și participanților la Conferințele 
UNIFERO 2007- 2017, aducem din nou în 
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atenția organelor de stat și a organismelor  
competențe interne și internaționale 
problemele vitale cu care se confruntă  
femeile și familiile lor în general și femeile 
române în special,  indiferent de stătut 
social, confesiune religioasă sau vârstă, de 
teritoriul în care trăiesc și muncesc.  
 Scopul nostru este de a susține și 
implementarea acțiunilor propuse pentru 
rezolvarea situațiilor subliniate în România, 
în Republică Moldova, în celelalte teritorii 
limitrofe, cât și în țările lumii unde se află 
femeile române și familiile acestora. 
 De asemenea UNIFERO Inc. susține 
drepturile femeilor în lume la libertatea 
expresiei, drepturi egale cu ale bărbaților în 
familie și societate, pentru o viață demnă, 
sănătoasă fără violentă și abuz de orice fel. 
 Din propunerile enunțate în REZOLUȚIILE 
Conferințelor Internaționale UNIFERO de la 
Vatra Dornei (RO), Atlanta (SUA), Iași, Piatra 
Neamț, București, Timișoara (RO), Viena 
(AU), Craiova și Jupiter (RO), multe din ele 
transmise și  întîlnirii leaderilor comunităților 
românești de la Calatis  din2011, iată cîteva 
spicuiri:

În domeniul LEGISLATIV
•  Continuarea plătirii alocației și 
îndemnizației pentru asistențele maternale 
care suplinesc obligațiile părinților absenți;
• Respectarea și recunoașterea muncii 
depuse, prin pensii nemicsorate, drept al 
persoanelor care au cotizat pentru acestea 
în timpul anilor de angajare   
• Rezolvarea cererilor de cetățenie ale 
femeilor din Republica Moldova, clarificând 
implicit situația familiilor lor;
• Semnarea unui Protocol pentru 
recunoașterea anilor de vechime din 
România în Statele Unite

Sinteza REZOLUȚII menționam cîteva:
În domeniul EDUCATIV, printre multiplele 
probleme ridicate (Vedeți www.unifero.net)
• Re-evaluarea manualelor în privință 
personalităților studiate pentru 
promovarea unor valori autentice;
•  Dezvoltarea programelor educative din 
școli prin ore de tradiție și cultură; 
• Optimizarea numărului de elevi în 
clasă pentru creșterea calității predării; 

• Reintroducerea examenelor riguroase 
pentru absolvirea liceului și admiterea în 
facultate care să testeze și să aprecieze 
cunoștințele serioase ale candidaților;
• Reintroducerea în cadrul televiziunii și 
radioului public a emisiunilor educative 
care să îmbogățească cunoștințele 
generale ale elevilor, și  să îi ajute în fixarea 
informațiilor căpătate în școală; 
• Retribuția demnă a cadrelor didactice, 
bazată pe următoarele criterii: prezența, 
participare continuă la conferințe/
cursuri de specialitate pentru pregătire 
profesională adecvată secolului XXI, 
rezulate obținute cu elevii și implicare 
permanentă în comunitatea școlii unde 
predau; 
• Crearea de parteneriate cu instituții 
similare din alte țări pentru schimb 
de cadre didactice și elevi în vederea 
îmbunătățirii cunoștințelor de specialiate și 
a rezultatelor. 
• Înființarea unor grupuri de ajutor în 
fiecare unitate școlară
• Ore tutoriale gratis după cursuri 
•  Crearea  unor poziții de Îndrumător 
Școlar pentru performanță … -proiectarea 
de programe adecvate de studiu în funcție 
de populația școlară, interese, capacități. 
(Matematică, Limba și Literatura Română, 
Istorie/Științe Sociale, Chimie/Biologie/
Știință; Limbă străină). 

 Alte propuneri în domeniul educației:
• Sprijin din partea organelor statului, a 
unor ONG-uri, fundații, asociații etc. pentru 
copiii aflați în dificultate;
• Cursuri de perfecționare OBLIGATORII 
pentru profesori la toate nivelurile de 
învățământ
•Modernizarea curriculum-ului și a 
metodelor și procedeelor de predare-
învătare, cu accent pe aplicabilitatea în 
practică a informațiilor pentru evitarea și 
stoparea abandonului școlar dar și pentru 
ridicarea nivelului de competitivitate la 
nivel internațional 
• Încheierea unui acord între MEN 
și UNIFERO, în vederea includerii 
în programul comun al activitătilor 
extracurriculare și a Conferințelor UNIFERO.
• Organizarea de programe complexe 
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pentru integrarea copiilor problemă în 
colectivităti; 
• Evaluarea elevilor pentru repartizare în 
clase adecvate; 
• Asigurarea asistenței medicale și 
psihologice în toate școlile (sau pe grupe 
de școli), în orașe dar mai ales în mediul 
rural;
• Dotarea bibliotecilor școlare cu cărți 
și auxiliare necesare pregătirii zilnice a 
elevilor;
• Pregătirea mult mai temeinică a 
examenului de bacalaureat prin realizarea 
de simulări ale acestuia în ultimii doi 
ani de studiu (Prelucrarea organizării și 
desfășurării bacalaureatului)

În domeniul SOCIAL-ECONOMIC iată 
cîteva din problemele-cerințe (Vezi www.
unifero.net pentru puncte complete):
• Crearea de adăposturi asigurate și în 
mediul rural pentru femeile abuzate;
• Înființarea, menținerea și îngrijirea 
căminelor pentru persoanele în;  
• Îmbunătățirea, controlul practicii 
spitalicești (îngrijire, curățenie, mâncare, 
tratament, medicație, etc.)  asigurarea 
necesarului de medicamente, echipament  
materiale medicale;
• Sprijinirea femeilor din mediul rural 
pentru înființarea de asociații  ateliere de 
pregătire  vederea păstrării specificului 
zonelor folclorice (realizarea  valorificarea 
de produse tradiționale)  transmiterea 
acestor deprinderi
•  Dezvoltarea campaniei împotrivă 
traficului uman. 
• Susținerea de către statul român a 
drepturilor femeilor române, ale tuturor 
cetățenilor români, aflați înafara granițelor 
țării, dar și pe teritoriul acesteia;
• Prezentarea obiectivă a realității 
românești în mass-media internă și 
internațională;
• Informarea obiectivă a societății 
românești despre situația și problemele 
românilor din Diaspora;
• Desfășurarea si sustinerea unor proiecte 
comune cu ONG-uri sau alte instituții din 
România și țările unde locuiesc și muncesc 
români (în vederea combaterea traficului 
uman, violența, discriminare și abuzuri, 

pentru păstrarea identității prin cultura și 
limba națională, pentru promovarea unei 
imagini pozitive a românilor şi României);
• Sprijinirea familiei tradiționale; programe 
complexe pentru familiile aflate în 
dificultate (familii monoparentale, 
familii din care lipsesc părinții – sau 
numai un părinte – aflați la muncă în 
străinătate, familii cu venituri reduse-  pe 
plan economic, dar și prin consiliere 
psihologică, juridică, sprijin în găsirea de 
locuri de muncă, etc.
• Simplificarea procedurilor de acreditare 
a unor asociații, agenții, societăți, care să 
susţină, promoveze și valorifice activitățile 
specifice ale femeilor din zonele rurale si 
urbane in Romania dar si ale ong-urilor din 
DIASPORA;
• Activitate mai eficientă a statului în 
direcția promovării și apărării valorilor și 
simbolurilor naționale;

Pe langa cele de mai sus, UNIFERO 
își exprimă încrederea că societatea 
românească și societățile în care trăiesc și 
muncesc femeile române dar si femeile in 
general vor găsi căi de rezolvare a tuturor 
problemelor cu care se confruntă, în 
vederea îmbunătățirii condițiilor de viață 
ale tuturor femeilor și a creșterii aportului 
acestora la asigurarea unui nivel superior de 
viață pentru întreaga lume.

BD - CONDUCERE :
Președintă și Fondator: 
Prof. Smaranda CAZAN-LIVESCU (SUA)
Secretar General 1: 
Prof. Paraschiva ABUTNĂRIȚEI (RO) 
Secretar General 2: Ing. Dorina DEUTCH (IS) 
Director Filiala Israel
Secretar General 3: Prof. Maria VISOSCH (RO)
Director filiala VD: Tatiana CIUNTU

MEMBRII ONORIFICI:
Sandra PRALONG, Diana WHEELER, 
Daniela GITMAN, Silvia DAVIDOIU, Simona 
MICULESCU, Lia ROBERTS, Frederica 
DOCHINOIU, Viorica HRUSTOVICI, Lidia 
BADULESCU, Luminita AVRAM, Melinda 
RADULY, Ion ANTON, Dan MAȘCA (RO)
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MEMBRII BD
Monica SOFRON (Asociatia Umanitara 
“Codrin”, Neamț)(RO)
Serena ADLER (Radio Shalom) (RO)
Elena VOLCINSCHI-Femina (RO)
Elisabeta IOSIF (RO)
Ioan și Maria VISOSCHI (RO)
Lucian LIVESCU (PR, presa) (SUA)
Zoia JALBA (RM)
Sisila DULDURESCU (FR)

CONSULTANȚI
Dan MAȘCA (RO), Dan DANCIU (FR), Viorel 
MAIER (IS), Nicolae CIOBANU (RO)

CONSULTANT JURIDIC 
Emanoel Decebal DAVID (RO)

WEBMASTER
Claudia DANCIU (FR)

UNIFERO ACTUALI - FOȘTI MEMBRI : 
Lidia BADULESCU (fost Secretar General; 
Viorel MAIER (Fost Secretar General; 
Mariana GUSETU fost Secretar General 
II), Monica SCRIDON – Relatii Publice, 
Florentina BAN (Secretar General); Alina 
POPESCU, Puiu RADUCANU, Claudia BOTA, 
Rita SEFER, Robert GHECIU, Andy PAN, 
Maria PETRESCU, Maria MACHEDON, 
Vitalia PAVLICENCO, Ludmila BOLBOCEAN, 
Luiza BUTNARIU, Luminita PIGUI, Daniela 
TOMNIUC, Lili IRIMIA, Alina JILAVU, Raisa 
PADUREAN, Anica FACINA, Aurelia SOLTAN, 
Minorica DRANCA, Aldona PATRAS, Jenica 
ROMANICA, Elvira Popazu SEFFER, Carmen 
CHIOREAN, Nicoleta MARGHITAS, Floare 
CANDEA, Sorina POPA, Rodica CUBIK, 
Maria și Ioan VISOSCHI, Ioan SENIUC, 
Dorica și Benoni ȚIRDEA, Niculina ILISIE, 
Camelia NEGRI, Monica SCRIDON, Mariana 
OPREA, Mihail UNGUREANU, Georgeta 
BUZAS, Elena CHIDESA, Dana MIHALACHE, 
Silvia DUMITRACHE, Minodora TOPALA, 
Rodica MĂCIUCĂ, Elvire GOZIN, Elena 
AXINTE, Adela TULITU, Diana PAUNOIU, Lia 
HODOROABA, Ana TĂNASĂ, Myhera ALI, 
SEVASTIAN BALESCU, Sifora SAVA, Norica 
GODJA, Ioan GODJA, Gabriela COSTESCU, 
Simona FUCHS

FIGURI DEOSEBITE: Draga OLTEANU-
MATEI, Ana MONDA,  Nicolae DABIJA scriitor 
(RM), George ILASCU (RM), prof. dr. Grafician 
Dragos PATRASCU (RO), Mihai PINZARU-PIM, 
Ana NEDELCU, Puiu RADUCANU (scriitor), 
Liviu JIANU (poet si scriitor) RO, Ioan GODJA

OFICIALITĂȚI: Sandra PRALONG, 
Consilier de Stat (RO); Simona MICULESCU- 
Ambasador ONU,  Daniela GITMAN-
Ambasador Cehia,  Silvia DAVIDOIU- Amb 
Austria (Mesajele lor); Primaria ATLANTA, 
Diana WHEELER (Peachtree Corner City, 
Atlanta, USA); Camera de Comert (Gwinnett, 
Atlanta, USA); Ministry of Education (DeKalb/
Atlanta, USA)  Ministerul Agriculturii 
(Georgia USA); prof. Dr, H.C. Radu REY;   
Primaria Vatra Dornei; Primaria Odorheiu 
Secuiesc;  ; Ministerul Educatiei Piatra 
Neamt; Universitatea Americana Romana 
(RO); Universitatea “Al.I.Cuza, Iasi; Casa 
Pogor (Iasi); Biblioteca Judetean “Kirileanu” 
(Piatra Neamt); Consiliile Judetene din Vatra 
Dornei, Iasi, Timisoara, Craiova, Bucuresti, 
Piatra Neamt, Eforie.
Vice primar Luminița VÂRLAN (P. Neamț)
Primar Anton COVASAN (Damuc, Neamt),  
Primar Valeria DASCALU (Sabaoani), , Ioan 
ROTARU (Alexandru cel Bun/Piatra Neamt), 
Primaria Ortisoara, Timis; Primaria Reghin
 
ARTIȘTI: Draga OLTEANU-MATEI, Mircea 
BELBE, Ioana BARBULICEAN, Mihaela 
HASUNA, Laura BRETAN (mesaj), Ovidiu 
SCRIDON,  Mihai TRAISTARIU, Ansamblul 
Transilvania

PARTICIPANȚII (in persoana si prin 
mesaje) la Conferintele UNIFERO intre 
2007-2017 au fost din urmatoarele tari: 
Austria, Bulgaria, China, Columbia, Franta, 
Germania, Iordania, Israel, Italia, Polonia, 
Spania, Sudan, Suedia, Ucraina, USA, 
pe linga participantii din toate zonele 
Romaniei.

LIMBI VORBITE: Araba, bulgara, chineza, 
engleza, franceza, germana, idis, italiana, 
maghiara, polona, rusa, spaniola, suedeza.

ORGANIZAȚII ȘI PARTENERI: “CREED” 
(RO), REEA (RO), Asociatia Umanitara 
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“Codrin” (RO), “HORA” (Austria), ROMANCA 
(Ionela FLOOD, Anglia), Asociaţia Cercul 
Cultural Româno-Austriac “UNIREA”; Radio 
TV UNIREA; Liga Studenţilor Români 
din Străinătate, filiala Austria (Austria); 
Asociatia Femeilor Universitare “Regina 
Maria” (Arges RO), “Spirit Romanesc” ( Dana 
MIHALACHE, IT), Filiala UNIFERO Israel 
(Dorina DEUTCH, Elena POPAZU-SEFFER), 
Filiala UNIFERO Vatra Dornei (RO), Club 
“Femina/ Lucky Marinescu” /UNIFERO 
(Elena VOLCINSCHI, Bucuresti), Uniunea 
Ziaristilor Profesionisti Romani (UZPR – 
Bucuresti RO), Senatul RO, Departamentul 
pentru Romanii de Pretutindeni (DPRP); 
Meridiane Socio Culturale (RO), Incredere 
(RO), Asociatia Stiintifica Pentru Consolidare 
Mediu Asociativ (Timişoara, RO), Olimpic 
International Turism (RO), Organizatia 
SEF ( Dina LOGHIN, Iasi-RO), Fabrica de 
instrumente musicale “Hora” Reghin (RO); 
Casa “Sf. Iosif-; Liceul “Marin Preda”, Odorheiu 
Secuiesc (RO); Ministerul Invatamintului – 
Inspectoratul Judetean “Valenii de Munte”; 
“Casa de Vis” (Ortioara, RO), “Vatra Satului” 
(Maria MACHEDON, Cahul, RM), Hotel 
Ceahlaul (Piatra Neamt), Brutaria PETRU, 
Piatra Neamt; Hotel Camping “TROIAN” 
Piatra Neamt, Hotel Majestic (Eforie).

MASS MEDIA ȘI PRESĂ, ZIARE ȘI 
REVISTE : 
TVR Internațional; TV1 (Neamț), RTV Unirea 
(Ioan GODJA, Austria); Radio România 
Internațional (RO);  UZPR, “Radio România 
Mea” (Carmen PANKAU, Germania), Radio 
Timișoara, Craiova, Iași, Jupiter și Monitorul 
de Neamț, Suceava, Constanța, Iași; Ceahlăul 
(Piatra Neamț), Realitatea de Neamț; Revista 
Formula AS; editura MAXIM (Integrame) 
București

IATĂ CÂTEVA VORBE SPLENDIDE 
REFERITOARE LA DASCĂLI:
“..Pentru ca in adâncul fiecărui dascăl 
adevarat exista un sfânt, și sfinții sunt acei 
oameni care renunță de-a lungul drumului 
la tot ce este pieritor, ațintindu-și privirea 
neabătută spre un orizont care trebuie cucerit 
prin muncă, prin sacrificiu sau prin moarte.”

UNIFERO RECOMANDĂ: 
CĂRȚI ȘI FILME 

Dorina DEUTCH, Director 
Filiala UNIFERO Israel 
recomandă:

“Pagini neasteptate”  cartea 
lui Julio Cortazar  a fost 
publicată cu ocazia împlinirii 
a 25 de ani de la dispariția 

lui.  Volumul cuprinde texte inedite care 
ne dezvăluie nenumăratele fețe ale 
lui  Cortazar, “de la povestitorul sclipitor și 
pasionat la criticul de literatură și artă cu 
un fîn spirit de observație, de la jurnalistul 
implicat la poetul sensibil.” 

  
LAURA NURELDIN 
 
Scriitoare, traducătoare, 
jurnalistă și prezentatoare 
de știri la Antena 3, este 
absolventă a secției de 
Sociologie-Psihologie a 
Universității Hyperion, 

REGRET

Vei regreta chiar azi , sau poate mâine 
C- ai alungat iubirea , printre ploi
Vei regreta şi poate-o să te doară 
Poemul fericirii dintre noi
Vei regreta în vara – nviorată, 
Că gustul buzelor nu îl mai simţi
Vei regreta şi pe deasupra- n rugă 
Ceri să te iert, că ţi – ai ieşit din minţi

Ligya DIACONESCU, journalist și 
cunoscut om de cultură, realizatoare 
de antologii și susținător/realizator al 
Zilelor Limbii Române, Arad  
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“Sunt Nujood, am 10 
ani și sunt divortață”, 
este cartea scrisa de 
Nujud Ali cu ajutorul 
lui Delphine MINOUI 
și prezintă povestea 
adevarată a autoarei, o 
fata de 10 ani din Yemen 
care a fost vândută forțat 
de către tatăl ei, unui 

bărbat de 30 de ani de la oraș, Faez, să ii fie 
soție, pentru a acoperi o datorie a familiei. 
Desi “soțul” a promis să nu se atingă de ea 
până la vârsta când aceasta ar fi devenit 
matură, el a violat-o din prima noapte și 
a continuat sa o chinuie pentru o luna în 
fiecare zi. Nujood venea dintr-un sat și o 
familie saracă. Reușind să fugă din casa 
barbatului, ajunge la Tribunal unde își spune 
situația. Mai departe vă invităm să răsfoiți 
această poveste incredibilă a zbaterilor unei 
copile care nu știa nici măcar ce înseamnă 
căsătoria și cum se nasc copiii. (RO)
Co-autoarea cărții autobiografice este 
o jurnalistă franceză, specializată în 
problematica lumii și societății iraniene/
arabe. Ea este recipienta Premiului Albert 
Loudres, și se ocupă de societatea Iraniană 
și din Middle East din 1997. Locuiește în 
Beirut.  
I Am Nujood, Age 10 and Divorced was 
written by Nujood Ali with Delphine Minoui. 
It is the true story of a ten-year-old Yemeni 
girl named Nujood. The story takes place in a 
rustic village called Khardji, Yemen. Khardji is 
so small and remote that it does not make it 
onto most maps of the country.

Princess / Behind the 
Veil by Jean Sasson -  
Sultana este o Prințesa 
saudita, o femeie născută 
cu o avere și bună stare 
fabuloase, proprietară 
a 4 reședințe imense pe 
trei continente, avion 
particular, bijuterii 
și îmbrăcăminte din 

abundență realizată de cele mai mari case 
de modă. În realitate, ea trăiește într-o 

București și vorbitoare/cunoscătoare a 
limbilor Engleză, Franceză, Spaniolă și 
Italiană pe care le stăpînește cu aceeași 
abilitate că și pe limbă maternă, română. 
Născută (Octombrie 11, 1979) și crescută 
în familie de intelectuali, Laura NURELDIN 
este o cercetătoare avidă a tainelor 
situaționale, a caracterelor umane, a istoriei 
și filosofiei care șlefuiesc vieți. Ea aduce 
umorul și limbajul de fiecare zi ca tușă 
distinctivă în reliefarea aventurilor Morei 
– modernă profesoară de dicție-în Persia 
antică, unde ajunge datorită unei “masini a 
timpului” create de un bun prieten - Regii 
Timpului (1)-și apoi în Louisiana anilor 
dinainte de Războiul Civil, de această data 
printr-o dereglare a aceleiași mașini-Regii 
Timpului (2): EROARE. Atenție de bijutier, 
descrieri de stări, sentimente, natură și 
situații, aventură și suspense se întîlnesc în 
cărțile pe care scriitoarea ni le dăruiește cu 
amîndouă mîinile în scriiturile sale.  
 Să nu uităm că încă putem visa că sîntem 
regine și regi, că astfel putem evada din 
neobișnuitul cel de toate zilele. Prin cărțile 
tinerei scriitoare Laura NURELDIN.

SMARANDA CAZAN-LIVESCU, 
PREȘEDINTE ȘI FONDATOR UNIFERO 
INC. (USA) RECOMANDĂ:

“Mă numesc Nujud, am 10 ani și sunt 
divorțată” (de  Nujood Ali  si  Delphine 
Minoui); “Prințesa” /“Dincolo de voal”, și 
“I Am Malala”
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colivie aurită, ne beneficiind de libertate 
sau control al propriei vieți, singura valoare 
acordată fiind “purtatoarea sau cea care a 
dat naștere copiilor”. De dragul fiicelor sale 
ea alege să spună scriitoarei Jean Sasson 
povestea vieții și a situației femeilor în Arabia 
Saudita, permitindu-ne astfel să vedem 
dincolo de voalul care acoperă o societate 
secretă, dezvăluind situația pînă în inimă 
unei națiuni în care sexul, banii și puterea 
reprezintă decizia supremă. Ea a cerut azil 
în Anglia unde trăiește ascunsă pentru a nu 
putea fi identificată de conducători religioși 
care ar pedepsi-o pentru onestitate.
Sultana is a Saudi Arabian princess, a woman 
born to fabulous, uncountable wealth. She 
has four mansions on three continents, her 
own private jet, glittering jewels, designer 
dresses galore. But in reality she lives in a 
gilded cage. She has no freedom, no control 
over her own life, no value but as a bearer of 
sons. 

Sunt Malala: Povestea 
unei fete care a rezistat /a 
luptat pentru educație și a 
fost împușcată de Talibani 
– de Malala Yousafzai și 
Christina Lamb 
 În 2009 Malala a început 
un blog pe BBC Urdu 
despre viața în Sat Valley 
în vreme ce Talibanii 

își asumau controlul regiunii, interzicînd 
fetelor să meargă la școală. 
 Iată ce scria Malala în 2013: “Vin dintr-o țara 
creată la miezul nopții. Cînd aproape am 
murit, era puțin după miezul zilei.” 
 Pe 9 octombrie cînd mergea cu autobuzul 
spre școală, a fost împușcată în cap, cu 
puține șanse de salvare. S-a recuperat 
în mod miraculous și a început călătoria 
incredibilă din îndepărtată vale din nordul 
Pakistanului către holurile Națiunilor Unite 
din New York. La 16 ani a devenit simbolul 
global al protestului liniștit, și cel mai tînăr 
laureat al Premiului Nobel pentru Pace. 
Povestea aduce în prim plan dezrădăcinarea 
familiilor din cauza terorismul global, și 
luptă unui părinte … pentru progresul fiicei 

sale, într-o societate care promova această 
doar pentru băieți. 
I come from a country that was 
created at midnight. When I 
almost died it was just after midday. 
When the Taliban took control of the Swat 
Valley in Pakistan, one girl spoke out. 
Malala Yousafzai refused to be silenced 
and fought for her right to an education. 
On Tuesday, October 9, 2012, when she was 
fifteen, she almost paid the ultimate price. 
She was shot in the head at point-blank range 
while riding the bus home from school. 
ALTE CARTI DE CITIT: 
“Mayada, Fiica Iraqului”- istoria 
supraviețuirii unei femei sub regimul lui 
Sadam Hussein; 
“De dragul fiului meu” – Povestea unei 
femei afgane plecate în căutarea fiului furat; 
“HOUSE MAID”: O poveste inspirată de 
evenimente reale din viața muncitoarelor 
sri-lankeze angajate ca lucrătoare în casele 
din țările din Estul Mijlociu.
“In Pantofi de Mătase prin Zapezile 
Siberiei” – jurnalul unei familii din Latvia/
Letonia deportată de soldații rusi. 
FILME DE VĂZUT ȘI REVĂZUT: 
“Nunta Muta”/ “The Speachless 
Wedding”- pagina reală despre atrocitățile 
rusești pe pamîntul Romaniei
“Pianistul” / “The Pianist” – acțiunea se 
petrece în timpul celui de al II-lea RM și îl 
are ca protagonist pe renumitul pianist 
și compositor evreu polonez Władysław 
Szpilman
“Mica Prințesă” /“A Little Princess” – 
Poveste aproape basm despre lumea adultă 
și cea a copilăriei în care acțiunea are loc în 
America Primului Război Mondial

Moda București anii 
40, Radu DANIEL cls 
a 10 a Carmen Silva 
Ploiești
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A 10-A CONFERINȚĂ 
INTERNAȚIONALĂ UNIFERO INC. 
ANIVERSARE
14-17 IULIE 2017 –  
PIATRA NEAMȚ, ROMÂNIA
 
TEMA
VIAȚA configurată prin R.E.S.P.E.C.T. 
10 ani de implicare în Reconsiderarea, 
Educația, Susținerea, Promovarea și 
Evaluarea Creativă a Talentelor femeilor de 
orice vîrsta în femeilor de orice vîrsta în artă, 
cultură, business, manageriat, tehnologie, 
pentru continuarea familiei istorice, 
tradițiilor și istoriei, într-o societate locală și 
globală încă exclusivista. 

13 IULIE 2017
Întîlniri oficialități Piatra Neamț și județ  
 Masă rotundă – Presă scrisă, Media   

14 IULIE, 2017 (CONSILIUL JUDEȚEAN 
NEAMȚ)
•  Deschidere oficială (oră 13)
•  Alocuțiuni și prezentare mesaje oficiale.
•  Mesaj Sandra Pralong, Consilier de Stat 
pentru Diasporă 
•  Prezentare UNIFERO Inc.-Prof. Smaranda 
CAZAN-LIVESCU – Președinte și Fondator 
UNIFERO Inc. 
Primar Ion ROTARU (Alexandru cel Bun), 
Primar Valeria DASCĂLU (Sabaoani), Primar 
Anton COVASAN (Damuc), Vice Primar Prof. 
Luminița VIRLAN (Piatra Neamț)
prof. Ioan DANILA, Prof. dr. Radu REY, și alții

• Premiere câștigători concursuri elevi/
adulți
• MEMORIA – Moment Regina Ana;  Artur 
SILVESTRI; prof. Claude MATASA, Prof. Gica 
PINZARU, Prof. Iulia POPA 
• Vernisaje EXPO – Viorica HRUSTOVICI – 
Cartofilie; 
• Expo pictură și grafică- elevi/adulți

CONCERT DE CARITATE cu INVITAȚI 
SPECIALI fondurile strinse vor fi folosite 
pentru ajutorarea unor instituții care se 
ocupa de copii defavorizați și seniori. Printre 
invitați: 

Ioana BARBULICEAN (chitară și voce), Mircea 
BELBE (Clarinet/saxofon), Laura BRETAN 
(voce),  Mihaela HASUNA (voce, IS, Romanii 
au talent), Ovidiu SCRIDON (voce), Eleonora 
BUDUR si elevul ei.
Palatul Copiilor Piatra Neamt, “Carmen 
Saeculare” – Piatra Neamț
Primăria Sabaoani
Casa de Cultura “I.L. Caragiale” Ploiesti

Masă festivă – Primaria Damuc
 
15 IULIE, 2017(HOTEL CEAHLAUL)
MODULE:
PROIECTE
A. Realizate de UNIFERO prin membrii ei 
(Organizații și persoane fizice)   
 B.  Modul Atelier de configurare/ concepere/ 
scriere proiecte 
C. Businesses for women-women în 
business (ediția a 3-a) 
D. Modul Atelier artă desenului (!)– 
prezentare PINZARU PIM; Prezentare Robert 
GHECIU 
E. Modul Atelier Creație literară scriere – 
Ana NEDELCU 
F.  Proiecte pe teme date

În pauze vor avea loc lansări de carte și 
vernisaje expoziții – pictură, cărti poștale, 
icoane; distribuire chestionar Rezoluție
Modulele A (1 ora) si B (2 ore) se vor 
desfășura cu o pauza de 10’ între ele
Lansare carte / Vernisaj expoziții 
Modul A – UNIFERO Inc.– împotriva 
violenței, pentru recuperarea încrederii în 
sine și recunoașterea capacitaților femeilor 
în crearea de punți între culturi 
Modul B:   5 minute explicația proiectului
1-a ora 
lucru in grupuri stabilite – leader, secretar, 
realizare poster
a 2-a ora 
Prezentare
Decizii de aplicabilitate și localități aplicare
Concluzii 
La fiecare proiect (Power point) prezentat în 
cadrul Conferinței (Realizat sau în plan) se 
vor menționa în preambul: Publicul țintă (In 
țară și înafara ei)- Tema aleasă 
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Design/ etapizare
Implicare organizații și instituții
Modalități și căi/instrumente de realizare ;  
 CLUBURI UNIFERO 
Zone/domeniu de impact și aplicare
Organizație pilot
Director zonal proiect și membri (prezent 
sau propus ulterior)
Lista posibili sponsori 
Lansare carte 

C. Businesses for women-women in business 
(editia a 3-a - 10’ fiecare prezentare)
Prezentari/lansări cărți și reviste (Continuare)

Iron Chef (1 ½) – Concurs gastronomic 
(adulți și tineri /copii) și prînz
• Colectare formularele sugestii pentru 
Rezoluție
MODULE CONTINUARE - invitați speciali:
D. Atelier arta – Mihai PINZARU PIM
E.   Atelier de scriere – Ana NEDELCU 
F.  Proiecte – teme de discuție -prezentări 
participanți (Vezi propuneri teme) -de la ora 
14:30 
G. Atelier folosire internet-Sm. Livescu
H. Andy PAN - China - Business
Prezentări participanți – pe temele de mai 
jos (ONG-uri și proiecte realizate):
1. Diaspora - a două inimă a României – 
pentru o imagine pozitiva a Țării 
2. Importanța educației în cunoașterea, 
păstrarea și reprezentarea tradițiilor și 
culturii naționale printre  comunitățile 
românești – un real brand România (Proiect 
propuneri) - Românce și români de prima 
pagina (Dincolo de Resume) în România și 
înafara ei -Români de marcă  2007-2017 – 
• Proiecte parteneriate: “Casa Bunicilor cu 
Nepoți”, proiect social educațional Prof. Ing. 
Tanase STEFANESCU, s. a.
3. Femeile române în țară și comunitățile 
din zonele limitrofe și din alte țări –proiecte 
4. Tineretul pentru o lume mai buna (Youth 
for a better world) / Fundația Voiculescu
Copii: 
Copiii excepționali/ supradotati ; Cu 
nevoi speciale și dezavantajați (“Codrin”- 
Asociații- Monica SOFRON); Copiii infractori 
– abandon școlar 

5. Seniori - Seniorii invizibili (Femei și 
barbați) ai României și ai comunităților 
românești din alte țări
• Adunare Generală - Adunare BD  
• Citire Rezoluție
• RECEPȚIE – Hotel Central – Piatra Neamț  

16 IULIE 2017
• Excursii de documentare:
Alexandru cel Bun, Primar Ioan ROTARU 
Comuna Sabaoani - Primar Valeria DASCALU 
(Prânz și vizita Palatul Copiilor) 
Case de ajutor pentru orfani și persoane în 
vîrstă, Județ Neamț 
Mănăstirea Petru Voda- 20 de orfani și 41 de 
femei sub îngrijirea măicuțelor 
• Vizită de lucru / informare mănăstiri – 
Agapia, Varatec, Sihastria
• Închidere festivă

17 IULIE 2017  
Scriitori nemțeni și invitații lor – Scrise 
despre femei – Biblioteca Județeană “GT 
Kirileanu” 

PROGRAM

JOI / THURSDAY,  13.07
8:00 - Înscrieri și cazare “Grand Hotel 
Ceahlaul” / Registration & hotel 
accommodation
12:00 – 13:00 - Întâlniri oficialități județ și 
municipiu (membri BD)/Meetings with 
local officials (Board of Directors)
14:00 – 15:00 - Conferință de presă/Press 
Conference

VINERI / FRIDAY,  14.07
8:00 - Înscrieri și cazare “Grand Hotel 
Ceahlaul”/ Registration for conference & 
hotel
13:00  - Deschidere oficială și festivitate 
premiere concursuri artă plastică și creație 
literară pentru tineri și adulți – (sala Consiliul 
Județean Neamț)/ Official opening & 
Awards
Vernisaj expoziției de cartofilie-Post Cards 
with Women in History – doamna Viorica 
HRUSTOVICI , Botosani, RO
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14:30 - Spectacol de caritate / Charity 
Show - Sala de festivități Consiliul Județean
16:00 - Plecare stană Damuc
Work trip sponsored by City Hall of 
Damuc / Festive event – Cină festivă 
Primăria Dămuc

SAMBATA/ SATURDAY, 15.07 - Lucrările 
se desfasoară în sala de conferințe et.I 
“Grand Hotel Ceahlaul” Modules – 1st 
floor
9:00 Modul I Proiecte realizate de UNIFERO/ 
Projects realized by UNIFERO
10:00 Pauză – lansări de carte I și Vernisaj 
expoziții Coffee break & books signing/
exhibitions 
 10:15 Modul II Atelier scriere proiecte /
Workshop - Writing projects
11:10 Pauza – lansări de carte II/ Coffee 
break & books presentations
11:20 Modul III - Afaceri pentru femei și 
familiile lor – femei în afaceri 
Business for Women and their families & 
Women for business  
12:30 Prânz - Concurs Gastronomic “The 
Iron chef” adulți/tineri/copii/Lunch & The 
Iron Chef contest  
14:00 Modul IV PROIECTE I Diaspora, 
importanța educației; parteneriate – 
Projects -Diaspora, the importance of 
education and partnerships
15:00 Pauză - Lansare carte / Coffee break & 
Book signing
15:15 Modul V PROIECTE II Femei, copii, 
seniori
Projects for women, children & seniors
16:15 Pauza / Coffee break
16:30 Modul VI Atelier “Arta plastică”- 
Pentru implicarea copiilor din medii /familii 
dezavantajate - Mihai PANZARU PIM 
Workshop on making Art to involve 
students from disadvantaged families 
17:30 Pauză / Coffee break
17:45 Modul VII - Atelier de scriere - Ana 
NEDELCU/ Writing workshop
18:45 Pauza / Coffee break
19:00 - Adunare Generală deschisă; Citire 
Rezoluție UNIFERO. 
General Assembly; Resolution of the 
10th UNIFERO International Conference; 

20:00 - Recepție, concurs interpetare vocala 
și mini-spectacol 
Reception/ Musical contest   

DUMINICA / SUNDAY, 16.06 - 9:00 – 
18:00 -Vizite de lucru/obiective turistice 
(localitățile Alexandru cel Mare, Sabaoani, 
mănăstirile Petru Voda, Agapia, Varatec, 
Sihastria) 
Work informational visits /Meeting 
with Mayors/ Disadvantaged houses 
for young students & seniors/ touristic 
resorts – business possibilities
19:00 - Închidere Festivă /Closing Festivity 
& mini-show

LUNI / MONDAY,  17.07
10:00 Scriitori nemțeni și invitații lor – Scrise 
despre femei – Biblioteca Judeteana “GT 
Kirileanu”/ Writers from Neamt province 
and their guests in writings about 
women – Province General Public Library 
(Optional)

REFERATE
• Smaranda LIVESCU (Atlanta USA)–“ O 
altfel de scoala - Viata in Diaspora” 
• BOTA Claudia (București), “Managementul 
resurselor umane si al voluntariatului in 
proiecte viabile”
• Viorel MAIER, Business pentru femei
• Emilia PETRESCU (București), 
“Comunicarea nonviolentă – o șansă de 
vindecare a relațiilor umane”
• Tanase Ștefanescu ing.prof – Proiect 
“Casa bunicilor și a copiilor”
• Frederica DOCHINOIU, “Continuitate”
• Viorica HRUSTOVICI – Cluburi de 
implementat în școli–“De ce Cartofilie? 
Istoricul luptei femeilor păstrat prin Cărți 
Poștale”
• Lucian LIVESCU (Atlanta, USA) – “Proiecte 
în și pentru Diaspora” 
• POPESCU Ileana Alina (Ploiesti), “Radu 
Tudoran – universul feminin prin lectură, 
dezvoltarea abilităților de lectură” 
• Radu REY, prof.univ.dr.h.c., “Femeia 
din Carpați, garanție de continuitate 
și conservare a tradițiilor și bunelor 
practici”
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• Maria PETRESCU, “Abandonul școlar” - 
cauze
• Robert GHECIU, elev clasa a XII-a, Craiova – 
“Metode și acțiuni posibil de implementat 
pentru anularea abandonului școlar”
• VISOSCHI Maria (Valenii de Munte), 
“Diaspora și rolul ei în păstrarea valorilor 
naționale”
• Ludmila BOLBOCEANU (Chisinau, RM), 
“Rolul familiei în educație ”
• Zoia JALBA (Chisinau, RM), “În Pantofi 
de Mătase prin Zăpezile Siberiei” – 
Dislocarea familiilor  
• Rita SEFFER (Bucuresti), “Sănătate prin 
<Feng Shue> oriunde te-ai afla.”
• ORSIVSCHI Cătălina, Vama/ Suceava RO),  
”Brand de țară- Muzeul Oului Vama – 
Bucovina”
• Dr. Dan Vlad FILIMON (Neamt, RO): 
“Sănătatea este și pentru tine- 
Acupunctura – proiect pentru mediul 
urban și rural”
• Luminița PIGUI-NEAGOE (Murcia, SP) – 
“Comunități Românești în Spania – un 
brand pentru România”
• Minorica DRANCA și  Paraschiva 
Abutnăriței - Revigorarea costumului 
popular authentic – element de păstrare a 
identității naționale
• Daniela TOMNIUC și ȘTIR Sorina (Dorohoi, 
Suceava RO), “Rolul  școlii și importanța  
educației în cunoașterea , păstrarea 
și reprezentarea tradițiilor și culturii 
naționale . Acțiuni de voluntariat.

PREZENTARE/LANSARE CĂRȚI: 
Paraschiva ABUTNĂRIȚEI, Claudia BOTA 
(RO), Ionela FLOOD (UK), Smaranda 
LIVESCU/Mada CAZALI (USA), Laura 
NURELDIN, Rodica Elena LUPU, Cătălina 
ORȘIVSCHI, Aldona PATRAȘ, Jenica 
ROMANICĂ, Elena VOLCINSCHI (RO), Maria 
PETRESCU, Călin CAZAN (RO) 
 

TEME CONFERINȚE ȘI CONCURSURI 
UNIFERO, ELEVI ȘI ADULȚI:
   
• Locul de Top al Femeilor în Secolul XXI 
prin Educație 
Women’s Top Place in XXI Century through 
Education
• “Femeile, independente prin educație 
– Tehnica și arta de a educa pentru 
societatea secolulului XXI” / Women, 
Independent through Education; The Art & 
Technic to Educate for the 21st Century
• EDUCAȚIE GLOBALĂ INCLUSIVĂ - 
Contribuții ale Femeilor la dezvoltarea 
omenirii prin Branduri vechi și noi România 
/Inclusive Global Education- Women’s 
Contributions to World Development 
through old and new Romanian brands
• “Învaţă iubeşte trăieşte / Learn/Love /Live
• VIAȚA configurată prin R.E.S.P.E.C.T.

CONCURSURI deschise elevilor între 9-18 
ani din România și din lume:

1. CREAȚIE LIT ELEVI  - Folosiți regulile 
pentru compoziție literară.
Concursul de creație literară se adresează 
elevilor pe doua categorii de vârstă
Clasele 4-8   - Povestire – Prima mea 
învățătoare / Prietena mea cea mai 
buna / Colega mea de clasa (Fotografia și 
datele ei în anexa). Alegeți una din variante.  
Clasele 9-12  Alegeți una din variante:
A. Scrisoare eseu adresată societății 
românești, profesoarelor, învățătoarelor 
de astăzi. Scrisoarea să includa motivația 
(de ce scrieți acest eseu, ce așteptați, ce ați 
primit, ce doriți să realizați prin educație). 
B. Prin ce susțin sau subminează 
televiziunea și internetul educaţia?  - 

Femeia vioară 
pacea lumii, 
Janka Agnes 
COVACS cls 
7-a Lic Tehn1  
Suplacul de 
Barcau

Participanți la Spectacolul de caritate 
UNIFERO Senat
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Articol 
Elevul poate face sondaje în școala pe baza 
cărora să scrie un articol despre influența 
pozitivă și negativă a televiziunii și a 
internetului. 
C. “Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie!”- 
Viitorul pe care mi-l doresc – Interviu 
Interviul se poate face cu membri ai 
cluburilor sau cercurilor din școala, colegi 
de clasă, tineri din afara școlii și trebuie să 
aibă intre 7-10 întrebări, cu prezentare a 
subiectului și menționarea clasei/școlii în 
preambul. Tot aici scrieți vârsta și ocupația 
celor intervievați.
D.  “Povestirile Bunicii” – Interviu
  
Clasele 3-6
• Scrieți alt final pentru o poveste sau 
poezie cu personaje feminine pe care le 
îndrăgiți
(Ex: Cenusareasa/Alba ca Zăpadă/Fetița cu 
Chibrituri).
 
Clasele 7-8
• Scrieți o poveste adevarata spusa de 
Bunica, Mama, o vecina sau o doamna 
profesoara
• Locurile copilăriei mele și poveștile / 
istoria lor: scrie o prezentare a locurilor în 
care crești sau ai crescut și o poveste a lor 
sau chiar un eveniment care s-a petrecut 
acolo cu participarea femeilor.
• Să judecăm femeile - în România sau în 
lume - dupa cum se îmbracă? / Haina face 
pe om? – Interviu luat unui frate sau coleg

Clasele 9-12 
• Prezentați comparativ doua personaje 
feminine din literatura studiata (Româna 
și universală) și din lectura proprie aflate 
într-o situație deosebită. 
a) Lucrarea trebuie să cuprindă introducere 
(numele, vârsta, poziția socială, perioada 
și locul in care trăiesc personajele)  
b) Opinia pe care o aveți despre personajele 
alese - dați cel putin doua motive / exemple 
ale unor situatții care vă susțin opinia. 
c)  Reacția pe care ați fi avut-o daca erați în 
acele situații în care s-au aflat personajele. 
d) Concluzie
Lucrarea trebuie să fie însoțită de datele 

lucrărilor originale (Autor, titlul cărții, 
anul apariției și editura)
• Incursiune în viața și drepturile 
femeilor din alte culturi (Araba, engleza, 
finlandeza, indiana, irakiana, israeliana, 
nepaleza, româna, spaniola, rusa, etc.) - 
eseu comparativ
• Prezentați o figură feminină deosebită 
din istoria, știința, cultura, viața sociala 
românească sau universala (Folosește 
informații găsite în cărți sau pe internet 
- Cine, de ce, cînd , unde…). NU COPIAȚI! 
Plagiatul inseamna excludere din concurs.
• Care sunt problemele cu care se 
confruntă femeile din locul în care 
trăiești? – Interviu cu o personalitate 
feminină din viața publica (Primarie, 
Consiliul Județean, învățământ, Presă, 
spital, etc.) sau femei apropiate voua, pe 
care le considerați responsabile și dedicate 
îmbunătățirii vieții tuturor.
2. ARTA PLASTICĂ (acuarela/desen 
color/grafica)
• “Probleme în lumea de azi” ( De 
ex.  Copilărie singură, Lipsa educației, 
Foametea, Violența, Războaiele, Pericolul 
drogurilor, Fumatul, Alcoolul, Oameni fără 
casă, Somajul, Discriminarea, Traficul uman, 
etc.
• „Femeile și copiii vor PACE – Arta NU 
Razboi” (clasele 3-7) 
• „Tradiții nemuritoare – Costume populare 
purtate de femei în Romania și în lume” 
- desenul să fie însoțit de date privind: 
regiune, culoare, parți componente, 
împrejurare în care este purtat costumul 
ales; mediu în care este lucrat desenul și 
o fotografie a costumului original (clasele 
8-12 si 3-7)
• Personaj feminin din povestiri / 
legende ale altor culturi – Creați un desen 
care să reprezinte personajul ales (creion 
colorat sau acuarela). Anexați un rezumat 
al povestirii și o prezentare a culturii 
căreia aceasta ii aparține (100 de cuvinte). 
Participantul va alege mediul în care să 
lucreze.
• Doua schițe de costum (color) pentru 
un personaj feminin din dramaturgia 
românească sau universala (ex. Chirita 
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în Provincie, Steaua fără nume, Mașina de 
scris, Maria Stuart, etc.) însoțite de datele 
principale ale personajului și ale piesei/
scenelor alese – subiect, autor, țara.
• Desenează o uniforma școlară pe care 
ți-ar plăcea să o porți.

Clasele III-VI   
• Desenați o casa specifică dintr-un sat 
românesc sau din altă țară. Puteți folosi 
internetul pentru a găsi fotografii de case 
țărănești din orice zona a țării sau din lume.

Clasele VII-IX  
• Desenați un afis pe tema “Femeile lumii 
pentru PACE” (Colaj sau orice alta forma de 
exprimare)

Clasele X-XII
• Moda anilor 1930-1960 – femei și bărbați 
- în România, în țara în care trăiești și în lume. 
Desenul trebuie să fie însoțit de un paragraf 
explicativ despre părțile componenete, 
culori, ani, zona/țară. Mediu - (Creion, creion 
color, acuarelă sau tuș și acuarela). 

Concurs Creație Literară ADULȚI – 
„UNIFERO – Diamante Spirituale”
Concurs deschis tuturor (tineret, adulți) - 
femei, barbați - 20 - 90 de ani.
• Povestiri pentru copiii lumii -  Povestirea 
pentru copii va avea pâna în 3 (trei) pagini, 
cu paragrafe.   Textul poate fi însoțit și de o 
pagina cu grafica /desen propriu ca ilustrație 
(extra pagina).
• Pagini de Jurnal - Un eveniment istoric 
sau social care a afectat viața mea/ existența 
României /  sau  a omenirii. Jurnalul va fi scris 
la persoana I; se va menționa Bibliografia 
în finalul povestirii (cel putin 2 carți și 2 
website-uri/info de pe net) 
• Pentru oricare din cele doua teme alese, 
Juriul va lua în considerare limbajul corect, 
stilul clar, lipsit de ambiguități, atractiv, 
original, exprimând opinii personale.  
• Autografe pentru ți despre Femei, 
prin Viețile lor LIRICA FEMININĂ –
debut/ PUBLICATĂ / PROZA FEMININĂ 
SCURTĂ-debut /  PROZĂ FEMININĂ 
PUBLICATĂ / TEATRU SCURT (aceleași) /

LITERATURĂMEMORIALISTICA SAU 
DE ARHIVE/ CREAȚII PENTRU COPII ȘI 
TINERET/  SCI-FI / SCENARII FILME / CREAȚIE 
MASCULINĂ dedicată FEMEII (Aceleași secții 
1-9)
• Interviuri imaginare la Marea Neagra 
(Orice personalitate feminină română sau 
străină, în viață sau nu)
Ca introducere, o casetă cu datele 
importante biografice (foto sau desen 
portret inclus) ale persoanei “intervievate”, 
sursa de inspiratie (bibliografie)

TEME CONCURS CREAȚIE LITERARĂ 
ADULȚI 2017

1. Povestiri pentru copiii lumii
2. Pagini de Jurnal - Un eveniment istoric 
sau social care a afectat viața mea/ existența 
României /  sau  a omenirii

FRAGMENTE 
LUCRARI 
SANDU Roxana Elena, 
Slobozia (RO)  
Să porţi mereu în 
suflet merii în floare! 
Iubite copil, Îţi scriu din 
douămiişaptesprezece 
şi îţi spun aşa:Să iubeşti: 
Mai întâi pe tine, apoi pe cei din  jurul tău. 
Iubirea de oameni este cel mai frumos şi 
înălţător  sentiment. ... Să visezi: Visează 
necontenit. Visează la lucruri măreţe. Şi 
chiar dacă nu le-ai înfăptuit tot este ceva. 
Te-ai gândit la ele. 
Păstrează-ţi naivitatea şi inocenţa. Nu urî. 
Crează lucruri frumoase. Fii constructiv. 
Numai prin frumos poţi merge mai departe.
Să ai credinţă: Credinţa te va ajuta în 
nădejde şi în deznădejde. Să nu fii mândru: 
Mândria şi trufia sunt cele mai grele şi rele 
sentimente. Îţi vor distuge inima şi mintea. 
Te vor îngheţa şi nu vei mai putea să ai un 
suflet cald şi clar, nu vei mai avea pace sau 
acea stare de serenitate.
Să nu te umileşti: În faţa nimănui să nu te 
umileşti. Dacă esti un om bun, corect, care 
iubeşte adevărul şi frumuseţea nu trebuie 
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să te umileşti. Preferă să pierzi decât să te 
umileşti. Să ai libertate: Să nu uiţi că pentru 
această stare supremă s-au jertfit mulţi 
oameni. A curs mult sânge, s-au anihilat idei, 
s-au pus gratii la cuvinte şi la sentimente.
Şi de aceea îţi doresc să ai libertate şi mintea 
deschisă. Libertatea este sublimă!
… Să fii fericit: Fericirea este cea mai 
frumoasă şi mai grea stare... Iubite copil, Îşi 
scriu din douămiişaptesprezece Şi îţi mai 
spun asa:Să porţi mereu în suflet merii în 
floare!

Pagină din Jurnalul Vieții mele - Revoluția 
Română – Decembrie 1989
de Mada CAZALI (SUA)
Am simțit totdeauna balcoanele ca pe o 
extindere a sufletului unei clădiri: flori și 
bucurie.
Ei bine, ziua aceea, într-un decembrie 
friguros, când spaime și bâlbâieli au încercat 
răgușit să promită un mai bine, cumpărând 
convingeri pentru 100 de lei bucata în plus 
la pensie, mi-a schimbat pentru totdeauna 
imaginea idilică a acestora. 
Strada învălmășită de oameni - sunete 
uruitoare - și mai apoi stângăcia cu care 
el, acela care chinuise națiunea noastră cu 
analfabetisme și încătușarea libertății vreme 
de atâția ani, încerca să își apere existența 
cu promisiuni ieftine, toate mi-au amintit 
de un film ciudat … ciudat de prezent 
atunci ca și acum, “Mondo Cane”. Revoluție! 
Câtă convingere și foamete de eliberare în 
mulțimea care striga îndemnată sau nu “Jos 
Dictatorul! Jos Ceaușescu!” Apoi tăvălugul  
istoriei a început să se rotească...Pentru unii, 
scenariu de film cu actori fără clase de actorie, 
Ciné Vérité. Pentru mine, o incredibilă clipă 
din viață, scriitură însângerată, deosebită 
de revoluțiile de mătase la care visam. 
Romania noastră apărea în lume ca o țară 
cu popor neîngăduitor, imagine atât de 
îndepărtată de ceea ce de fapt suntem. Ce 
a urmat? Schimbarea gărzii între oamenii 
aceleiași garnizoane. Din nou o grefă cu 
greu acceptată, dar purtată de Țara Română. 
O pată gri în inima vieții mele, decembrie 
’89 în revoluție!

Milena MUNTEANU (CA)
Pentru concursul Unifero, sectiunea Pagini 
de jurnal, va rog sa primiti reactia personala 
la descoperirea atrocitatilor ce au avut loc 
in puscariile comuniste. Dupa   parerea mea, 
ele au schimbat in mod dramatic nu numai 
traiectoria pe termen scurt a tarii, dar si pe cea 
pe termen lung. Multumesc ca ati propus asa 
o topica interesanta.

În vremuri de cumpănă - Pagini de jurnal  
de Milena MUNTEANU 
Eu nu l-am întâlnit pe nonagernarul 
făgărășan dl. Victor Roșca, nu știu nici cum 
arată, nici cât de înalt este, nici ce ochi are, 
nu-i știu decât profesionalismul demonstrat 
de două decenii de când conduce revista 
“Candela de Montréal”, care cultivă limba 
română departe de vatră. 
Aflu că în anul 1948, tânărul Roșca ar fi fost 
“ridicat”,  pe timpul examenului de bacalau-
reat, pentru vina că ar fi fost împotriva valului 
comunist ce venea spre țara noastră de la 
răsărit.  La vremea respectivă el n-ar fi avut 
vreo coloratură politică și cu toate acestea 
trebuia neapărat reeducat să ia culoarea 
roșie. Întâmplarea face ca Victor Roșca să-și 
fi făcut deja o părere despre ce urma să fie. 
În înțelegerea sa, valorile legate de iubirea 
și întrajutorarea aproapelui, de mila creștină 
urmau să fie “interzise, ba chiar pedepsite 
cu ani grei de pușcărie. Erau oameni 
condamnați la 15, 20 de ani pentru că au 
dat o bucată de pâine la un „fugar””. După 
părerea sa, valorile tradiționale urmau să fie 
înlocuite de opusul lor: ateism, ura de clasă, 
invidie, critică, denunț, lichidare, precum și 
de corectitudinea politică a momentului.
Mă întrebam ce l-a facut pe Victor Roșca să 
reziste forței brute, cu riscul schilodirii și al 
torturii repetate, în loc să ia calea aparent 
mai ușoară de a accepta reeducarea pe 
drumul învățăturii Marxist-Leniniste.  Dl. 
Roșca credea că îngrădirea libertății sale 
spirituale ar fi însemnat pierderea valorilor 
de până atunci și s-ar fi tradus în final prin 
pierderea demnității. “Eu am fost un om ca 
mulți alții. Dar am avut idealurile mele la 
care nu puteam renunța.” Ca să înțeleg mai 
bine, am citit mai întâi cartea “Experimentul 



26

Târgșor”, a cărei acțiune se petrece în primii 
ani după exportarea revoluției roșii la noi. 
A fost o perioadă în care mulți dintre cei 
mai străluciți tineri ai țării au fost arestați 
pe motive diverse. Unii erau în conflict 
direct cu ateismul trâmbițat de noul 
regim, căci doreau să creadă în Dumnezeu. 
Alții se opuneau ocupației sau influenței 
sovietice. Alții pur și simplu nu aveau 
origine sănătoasă, căci veneau din familii 
cu dare de mână sau din familii de chiaburi.  
Floarea intelectualității noastre a înfundat 
pușcăriile acelor ani. Au fost închiși preoți, 
chiar unii dintre cei ce înfăptuiseră Marea 
Unire din 1918, scriitori, profesori, șefi de 
partide istorice și  patrioți care și-au riscat 
viața pentru țara lor.  
În ciuda vremurilor tulburi, de cumpănă, 
tinerii trimiși la reeducare au rejectat 
dogma marxistă și au ales să reziste colectiv 
presiunilor la care au fost supuși.  
Pe timpul întemnițării și torturilor, singurul 
sprijin la care putea apela domnul Victor 
Roșca era însuși Dumnezeul în care credea 
și care nu l-a părăsit...
În acest context, replica unui copil împins să 
dea în deținuți, ce întreba naiv: “de ce să dau 
în ei, doar nu mi-au făcut nimic” pare ca o 
rază de soare. E dovada că nu suntem ticăloși 
din naștere, că în lumea întunericului există 
și speranță. Se relevă astfel  importanța 
covârșitoare a primului semănător, al celui 
ce plantează ogorul și insuflă dragoste 
tinerei generații pentru valorile comune. 
Poate învățăm cât de mult ne-a costat și 
ne costă pe termen lung faptul că în loc să 
ne respectăm și să strângem rândurile, am 
ales să ne transformăm în “ei” și “noi”.  Am fi 
putut învăța să mergem înainte împreună, 
în loc să fi zdrobit oase.

NOAPTE DE DECEMBRIE 
de Ionescu Ionela Milvia  
... Decembrie 1989. O zi ca oricare alta, care 
se încheia, bineînțeles, cu antrenamentul 
de seară. Eu?! 15 ani, clasa a X-a, sportivă 
trup și suflet.
Luminile din Sala Polivalentă a orașului s-au 
închis odată cu plecarea echipei feminine  
de handbal-junioare- a Clubului Sportiv 

Școlar (CCS), din care cu mândrie făceam și 
eu parte. Obosite, dar fericite și gureșe, cu 
sacoșele de antrenament în spate, noi fetele, 
însoțite și de alți sportivi, ne îndreptam spre 
centrul orașului pe care-l străbăteam zilnic, 
pentru a ajunge în celălalt capăt al orașului, 
acolo unde locuiam, în cartierele mărginașe 
destinate săracilor, pardon, oamenilor 
muncii! ...Spre ,,Centru”, am fost absolut 
uimiți de ,,focul de tabără” din mijlocul pieței, 
unde ardeau cărți și tablouri cu Ceaușescu, 
și de mulțimea de oameni care răcneau:,,Jos 
Ceaușescu!”, ,,Jos comunismul!”. Ne-am 
oprit în loc înmărmuriți. Oare au înnebunit?! 
Să strigi așa ceva în plin centru al orașului ?!
  Isteria generală ne-a cuprins și pe noi, care, 
în virtutea celor 15 ani și a unui teribilism 
caracteristic, ne-a făcut să ne alăturăm 
mulțimii cu aceleași scandări și țopăituri.
Apoi au început  să apară luminițele! Ce 
frumos vâjâiau și zburau prin negura frigului 
de decembrie! Cum or fi reușit să proiecteze 
un astfel de joc de lumini,  desprinse parcă    
dintr-un brad de Crăciun?! Era permis?!
...Cineva a răcnit mai presus de toți: ,,Se trage 
în noi! Fugiți!” Deodată, în fața mea, au picat 
ca secerați doi ,,cetățeni ai patriei”. Prima 
rafală de gloanțe se terminase...Nu știu 
cum am ajuns în micul nostru apartament 
... la 2-3 km de locul groazei. Am trântit 
puternic ușa de la intrare ... În hol a apărut 
mama galbenă toată și pierită... m-a cuprins 
în brațe ... mulțumind Domnului că  eram 
în viață... Am aprins televizorul și am văzut 
stupefiate imaginea lui Ceaușescu care 
încerca să le vorbească miilor de oameni 
adunați într-o piață din București: ,,- Dragi 
tovarăși și pretini!”, cuvinte urmate de 
fluierături și huiduieli... Ceaușescu insista 
năuc: ,,-Așezați-vă liniștiți!”, apoi încet către 
tovarășa lui și către ceilalți din spatele lui:,,-
Asta-i provocare!” Brusc emisia s-a întrerupt 
și a apărut atât de cunoscutul anunț de 
REVIZIE TEHNICĂ... După 28 de  ani... Cred 
cu tărie că nici acum, românii nu știu bine 
ce și cum!...

Poveste de pe munte 
de Gabriel TODICA, Falticeni (RO)
Mai escaladaseră munţii semeţi ai Carpaţilor 
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Meridionali, din 
simplul motiv că 
acele coline domoale 
ale Bucovinei de 
baştină nu ofereau 
suficientă adrenalină 
pentru nişte 
temerari adolescenţi 
dornici de se întâlni 
cu Neprevăzutul 
şi de a-i juca feste 

Soartei. Atunci nu se vorbea de „adrelanină”, 
ci de „aventură”. Nici măcar „senzatii tari” 
nu intrase încă în dicţionarul adolescentin. 
Numai că la Buşteni, staţiunea de pe Valea 
Prahovei, ajunseseră destul de târziu. ...
Noaptea se lăsă pe furiş printre păturile 
semitransparente ale norilor. Panglicile 
roşiatice, aruncate de soare din culcuşul 
său, începeau să se stingă într-un vineţiu, 
apoi pălind lent, dar sigur, într-un gri-indigo, 
ascunzând lumina în buzunarul de după 
creastă...... Întinseră repede corturile, de 
cum ajunseră pe platou, nu foarte departe 
unele de altele, la lumina unui întuneric 
frate cu „orbul găinilor ...Îi prinsese noaptea 
mult prea devreme… au început să cânte, 
Radu fiind virtuozul chitarist ce-i unea în 
armonia sunetelor...în peisajul nocturn 
apăru o luminiţă, ca din senin – mai exact 
din întunericul absolut – ca un vârf de ac...
la fel de dureroasă ca un ţipăt ce sparge 
liniştea desăvârşită. .. Nu era un astru, căci 
bolta e sus, dar îi semăna. Punctul căpăta 
consistenţă, prindea volum, semn că se 
apropia. Era la mijoc, adică în zona mediană 
a privirii, iar un sunet baritonal parcă îl 
însoţea!... Ar fi vrut să creadă că-i o himeră, 
dar după ce-şi frecară bine pleoapele, 
lumina nu dispăru. Iar sunetul se auzea din 
ce în ce mai clar...Era evident că acel ceva se 
apropie de ei. Dar ce!?

  Abia când lumina se despica în trei, dinţii 
au început să le clănţăne în gură...un strigăt 
de avertizare:
- Uăi, ce-i asta!? ...Luminile creşteau şi se 
apropiau vârtos... Şi sunetul crescuse în 
intensitate devenind sacadat precum un 
final de Bolero...O voce speriată îi desluşi: - 

Trenul, uăăăiiii!...Transpiraţia rece le cădea 
din tâmple iar frica-i ţintuise locului. Trenul 
venea spre ei şi nu puteau face nimic...
Sirena recidivă, dar tinerii rămăseseră în 
continuare inerţi aşteptând deznodământul 
tragic. Deşi nu puteau înţelege cum un 
tren se poate ivi în toiul nopţii, din creierul 
munţilor, galopând energic tocmai spre ei, 
fără poteca sigură a şinelor de fier, paralizia 
îi duse spre acceptarea fatidicului. ... Priviră 
inerţi cum monstrul de fier, cu cei trei 
ochi incandescenţi din frunte le fluieră un 
recviem. Îşi doreau întunericul!...Un ultim 
şuier de sirenă… iar trenul goni pe lângă ei, 
la doi metri de corturi, răscolind turbioane 
de aer amestecat cu praf şi miros de păcură 
fiartă pe şine...

 ŞI  EU  AM  FOST  COPIL 
de Aldona PATRAS Vatra Dornei ( RO)
... Într-o zi, tata şi-a pus câteva lucruri în 
rucsac şi mi-a spus să fiu cuminte, să n-o 
supăr pe mama, în lipsa lui. După mai multe 
zile, îl zăresc acasă dormind. Am stat lângă 
el, până s-a trezit. M-a cuprins şi m-a rugat 
să nu spun nimănui că el este acasă. Auzise 
cum că vor fi arestaţi cei cu funcţii din regimul 
trecut şi s-a ascuns la gospodari pe munte, 
dar nu mai poate sta acolo. Am promis că nu 
voi spune nimic, nimănui. A fost o şcoala a  
tăcerii care m-a marcat pe viaţă. La şase ani 
am mers la şcoală.... Tata mi-a supravegheat 
primele lecţii ...Mai greu era cu cheltuielile 
familiei, nu erau bani pentu mâncare, 
pentru medicamente. Bunicile inventau 
diverse meniuri ieftine. Creşteam iepuri de 
casă pentu puţină carne.  Mama s-a apucat 
de cusut pentru câştig. La un moment dat, 
a găsit un post la o farmacie, ca laborantă. 
Vara, colindam pădurile cu copiii din vecini, 
după ciuperci, fructe şi apă minerală. Tata 
aştepta o lege, pentru dreptate, care nu 
mai venea. În schimb a venit securitatea in 
1952 şi l-a arestat, ca şi pe alţi foşti poliţişti 
şi intelectuali ai ţării. A fost dureroasă 
despărţirea. În zilele următoare, mama a 
fost dată afară din servici, sora mea de la 
facultate şi eu de la şcoală, eram în clasa 
cincea. S-a făcut un careu şi am fost daţi 
afară, câţiva copii, un fiu de chiabur, unul de 
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lui Dorothy pentru ajutorul dat. La sfârşit, 
Omul de Tinichea i-a dat lui Dorothy un 
lănţişor cu care sa se poata teleporta când 
doreşte, în dimensiunea prietenilor săi...Ce 
s-a întâmplat mai departe... asta este, deja, 
altă poveste!

negustor, eu şi alţii... Am incetat sa fiu copil.

FRAGMENTE 
LUCRARI ELEVI

Raluca Teodora 
N I CO R E S C U , c l s . 
a III-a Şcoala 
Gimnazială nr. 5 
Piatra Neamţ
Vrajitorul din OZ -

Pădurea celor o mie de trandafiri uriaşi 
(Vrăjitorul din Oz)
...Într-o călduroasă zi de vară, Dorothy şi cei 
trei prieteni ai săi- Leul, Omul de Tinichea şi 
Sperie-Ciori - se hotărâseră să hoinărească 
prin ţinut. Mai precis, în Pădurea celor o mie 
de trandafiri. 
Peste puţin timp au ajuns. Trandafirii erau 
coloraţi ca un curcubeu. Dorothy observă 
o căsuţă lângă doi trandafiri galbeni ca 
soarele. Cei patru, în frunte cu Leul, intrară 
în căsuţă. Au văzut o doamnă care pregătea 
un ceai. 
Bună ziua! , spuse Dorothy. 
Oo, nu v-am văzut intrând. Poftiţi la un ceai, 
zise doamna misterioasă. 
Dar de ce locuiţi în această pustietate?, 
întrebă Omul de Tinichea.
În timp ce savurează ceaiul cu Dorothy şi 
prietenii săi, doamna misterioasă le spuse 
legenda acestei păduri cu trandafiri colosali 
de mari:
Trăia o dată un vrăjitor iscusit în vrăji. El 
făcuse o licoare ce transforma
orice lucru, fiinţă sau plantă în ceva uriaş. 
Stătea în această căsuţă. Era foarte vizibilă. 
Avea mulţi trandafiri în jur. S-a gândit să-i 
facă uriaşi pentru a se ascunde de văzul 
celorlalţi vrăjitori pentru că a transformat 
şeful vrăjitorilor într-o broască. Mai avea şi 
o comoară sacră acel vrăjitor. Şapte sute de 
smaralde şi opt cristale. Trandafirii uriaşi îi 
păzeau căsuţa. Vrăjitorul a stat cu acel cufăr 
cu comori până la sfârşitul vieţii. Acum, 
spiritul acelui vrăjitor o ţine strâns legată de 
căsuţă pe doamna misterioasă. Auzind asta, 
Dorothy şi-a amintit că a primit de la zâna 
cea bună o poţiune care anulează orice efect 
al unei vrăji. Doamna Anica i-a mulţumit 

Pe un picior de plai, Ana Maria 
NAZARIA cls a 3a Chisinau RM

Anii 60 Liana GAVRILA, a X-a, Ploiesti

Ciprian Ovidiu BOAR cls 6 a Valea Podului 
Deda



29

Andrei RUSU, clasa a VI-a
Bunica, a doua mea mamă
Ea este ființa care i-a dat viață mamei mele. 
Bunica este o femeie iubitoare, blândă, cu 
obrajii rumeniți de vreme, cu ochii plânși și 
strălucitori, cu mâinile muncite și cu părul 
alb...
Bunica este mama sufletească care ne ajută 
la greu și ne mângâie durerile. Si acum îmi 
amintesc privirea blândă a bunicii uitându-
se în ochii mei, legănându-mă si cântându-
mi să adorm. Este un înger păzitor pentru 
mine, gata să mă apere mereu și să îmi facă 
toate poftele.
Ea este cea care mă ține de mână atunci 
când îmi este frică şi tot ea stă cu mine în 
nopțile furtunoase citindu-mi povești...

Alexandra MUTRUC, clasa a XII-a
Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți, Republica 
Moldova
„Cea mai frumoasă femeie este femeia 
fericită. Nu există femei urâte, doar femei 
fericite şi femei nefericite” (Viorel Vintilă).
Este cert faptul că fericirea, dragostea 
și grația fac frumoasă orice femeie. 
Literatura română și cea universală ne 
oferă o multitudine de personaje feminine 
frumoase din toate punctele de vedere. 
Pentru analiză propun opera – „Enigma 
Otiliei” de George Călinescu și „Rațiune 
și simțire” de Jane Austen, personajele 
principale ale acestora fiind: Otilia 
Mărculescu și Elinor Dashwood.
Otilia Mărculescu o tânără de 18-19 ani, este 
originară din București,  între anii 1909 și 
1911, aparținând unei societăți burgheze și 
snoabe. Dintre toate personajele din roman, 
Otilia Mărculescu este cel mai modern 
personaj feminin, deoarece reprezintă 
drama feminității, misterul, echilibrul fragil 
dintre copil și femeie …
Elinor Dashwood are 19 ani si locuieste in sud-
vestul Angliei, Londra și comitatul Sussex 
între anii 1792 și 1797. Ea este fiica cea mai 
mare a doamnei Dashwood si întruchipează 
rațiune. Aceste două personaje oferă 
un contrast pătrunzător și impresionant 
ca personalități, temperament, natura, 
caracter, statutul social si psihic…  

Femeia este o creatură fascinanta, motiv 
pentru care ea a inspirat în toate timpurile 
marii artisti in operele lor de arta, in muzica, 
in pictura, sculptura si in cuvinte frumoase.

Robert MIRIUŢĂ, clasa A 
VI-A B Scoala Gimnaziala nr. 
4, Vatra Dornei
Alice în Ţara Minunilor
Işi deschide ochii, încet. Se 
uită sus şi vede cerul senin, 
apoi se ridică şi se uită în 

jur... vede pustiul. Este speriată, nu ştie unde 
se află, nu ştie dacă încă visează. Se aşează 
pe iarba verde şi se întreabă: “Oare ce ar 
trebui să fac? Sunt doar o fetiţă pierdută. 
Dar dacă sunt într-un vis? În acelaşi vis... Aş 
putea să îmi caut prietenii sau doar să aştept 
să mă trezesc.” Aceasta se ridică şi începe să 
meargă, nu ştie încotro se duce, dar speră 
să găsească pe cineva care să o ajute. După 
câteva minute de mers, deja a obosit, aşa 
că se aşează şi îşi spune: “Mi-aş dori mult 
o bicicletă în momentul acesta. Aş merge 
mult mai repede şi nu aş obosi uşor.” Apoi se 
întinde pe iarbă şi se culcă. Când se trezeşte, 
vede în faţa ei dorita bicicletă. Este foarte 
surprinsă şi, în acelaşi timp, fericită. Din acel 
moment şi-a dat seama că este totuşi un 
vis în care toate dorinţele se împlinesc. Sau, 
poate, aproape toate...

Teodora Maria STANICA, clasa a VII-a 
Puterea unui suflet tânăr 
În spatele fiecărui om se află o poveste, una 
care stă dincolo de aparenţe şi care aşteaptă 
să fie dezvăluită la un foc de tabăra împreună 
cu prietenii sau povestită nepoţilor curioşi 
din fire. Vacantele in care ma duceam la 
ţară erau nenumărate. Obişnuiam să mă 
plimb cu bunica şi bunicul pe pajiştile şi 
câmpiile unde au copilărit şi s-au cunoscut, 
ascultând cu atenţie povestea locurilor 
în care îşi petrecusera anii de tinereţe. 
Amintiri, cu fiecare moment ne construim 
amintiri şi secrete pe care le vom duce cu 
noi până în ultima zi de viata, îmi spunea 
bunica în timp ce îmi zâmbea cald şi privea 
cu dor şi melancolie verdele copacilor. Îşi 
aducea aminte de trecut de parcă s-ar fi 
întâmplat ieri, în ciuda vârstei sale înaintate.
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IULIA HALAUCESCU 
(31 martie 1924, 
Tarcău/ Neamt – d. 
18 dec.  2007, Piatra 
Neamț)

Pictoriță română, nascuta 
Verşescu, a aparut pe 
lume într-o familie cu 
vechi tradiţii preoţeşti. 
Absolventa a Institutului de Artă Nicolae 
Bălcescu, Iulia Hălăucescu a participat la 
activitatea grupului de cercetare în zona 
viitorului lac de acumulare Bicaz-Piatra 
Teiului. Cei 10 ani de şantier (1950 - 1960) 
la construcţia barajului care urma să nască 
Lacul de acumulare Izvorul Muntelui au 
fost transpuşi de Iulia Hălăucescu în 200 
de tablouri. „Epopeea Bicazului”, cum a 
fost denumită colecţia, surprind istoria aşa 
cum a fost trăită de martorii ocular printre 
care si pictoriţa care a reuşit să surprindă 
o istorie îngropată apoi de ape. Cei 50 
de ani de activitate artistică a „Doamnei 
acuarelei româneşti” au însemnat o bogată 
efervescenţă creatoare cuprinzind peste 60 
de expoziţii personale în ţară şi în străinătate, 
dintre care patru mari restrospective, ultima 
în 2001 la Parlament, în Sala Brâncuşi. 
Mesajul său artistic a ajuns în 75 de ţări 
din Europa, America de Nord şi de Sud, 
Africa şi Asia. Pentru întreaga activitate 
artistică, a primit numeroase distincţii, 
precum „Diploma de Onoare“ acordată de 
către International Biographical Center - 
Cambridge din Anglia, şi premiul pentru  
întreaga carieră din secolul XXI, acordat 
de The American Biographical Institute.  

ELENA CUZA 
(17 iunie 1825, Iasi – 
2 Aprilie 1909, Piatra 
Neamț), de asemenea 
cunoscută cu titlul 
semi oficial “Elena 
Doamna“ a fost o 
nobila moldoveancă, 
mai târziu considerată 
parte din nobilimea 

română, cunoscuta și ca filantropistă. A fost 
soția Domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

 OTILIA CAZIMIR       
(12. 02. 1894, Cotu 
Vameș/Neamț - 8 . 06. 
1967/Iași) (născută 
Alexandrina Gavrilescu) 
a fost scriitoare, poetă, 
traducătoare și publicistă 
română, supranumită 
poeta sufletelor simple, fiind cunoscută 
ca autoare de versuri pentru copii, a carei 
poveste de dragoste cu poetul George 
TOPIRCEANU ramine peste timpuri. 
Alexandrina Gavrilescu a folosit și alte 
pseudonime, precum Alexandra Casian, 
Ofelia, Magda, Dona Sol cu care a semnat în 
presă, mai ales, articolele „feministe”.  
A colaborat cu publicațiile Însemnări ieșene, 
Adevărul literar și artistic, Lumea-bazar 
săptămânal , Bilete de papagal, Iașul nou, 
Iașul literar, Orizont, Gazeta literară, Cronica 
și altele. A tradus din literatura franceză 
(Maupassant), rusă și sovietică (Gorki, 
Kuprin, Cehov, Fedin, Gaidar ș.a.).  
Pentru bogata sa activitate literară a primit 
numeroase premii și distincții: Premiul 
Academiei Române (1927), Premiul Femina 
(1928), Premiul Național pentru Literatură 
(1937), Premiul Societatea Scriitorilor 
Români (1942), s.a.

Vesnicia la sat, Ribeiro F Marcos cls 3 a R 
Moldova prof Natalia Gheorghita

Femeia pace, 
Vlad E POPESCU cls 
8-a Sc Gimn Luceafarul 
Bucuresti prof Claudia 
BOTA
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LUCRĂRI DIN CONCURSUL DE ARTĂ
2017

Pacea Lumii,  Zsuzsana SIMON cls. a IX-a  
Lic. Tehn. Petru Maior, Reghin 

Prof. CSUPAN

Locul binecuvântat ,
eleva BORS Maria Elena 

Casa Țărănească, Ionela DROHLINCHER, 
Chisinau, RM

Catalina BADEA, clasa a VIII-a
Şcoala Gimnaziala „NICOLAE IORGA”, Ploiesti 
, Judeţ Prahova
 Igluul bunicii
Stăteam cuibăriți unul lângă celălalt, patru 
copii înghesuiți pe o canapea veche încă de 
când părinții noștri erau de vârsta noastră, 
iar afară fulgii de zăpadă își croiau încet 
drum spre pământ. Așteptam ca bunica 
să se întoarcă și să mai arunce, așa cum 
făcea de obicei, câteva lemne în soba care 
începea să se răcească...Neaua își găsise loc 
în părul său, iar cel mai greu lucru pe care 
am încercat să-l fac în ziua aceea a fost să 
deosebesc cele câteva fire albe de păr ale 
bunicii de omăt. S-a apropiat, a luat câteva 
lemne dintr-o cutie și le-a aruncat prin ușa 
deschisă a sobei, apoi și-a făcut loc lângă 
noi .. 
 - De ce stați în casă, când afară e o vreme 
atât de frumoasă? ne-a întrebat ea, cu 
un zâmbet larg... Știam cu toții că bunica 
iubește zăpada, dar pentru noi acea zi era 
mult prea friguroasă ... 
 - Când eram de vârsta voastră, o zi de iarnă 
ca asta era una dintre cele mai calde, să știți. 
Încă îmi amintesc cum ne întâlneam noi, 
opt veri, la bunicii noștri pe timpul iernii 
în apropierea sărbătorilor și le petreceam 
împreună... pe când eram ca voi abia aflasem 
ce este acela un iglu și le povestisem tuturor 
cum construiesc cele de la Polul Nord unul.  
 Ninsese pentru prima dată, iar noi ardeam 
de nerăbdare să ieșim în curte și să ne jucăm 
în zăpada. Însă, spre dezamăgirea noastră, 
mamele se puseseră de acord să ne țină 
în casă, deoarece, după cum spuneau ele, 
puteam să răcim...  Exista un geam suficient 
de mare și de jos, încât să putem ieși pe el fără 
probleme și fără să fim observați de cei ce 
se aflau înăuntrul casei. Fiecare s-a îmbrăcat 
cu hainele pe care le avea la îndemână și a 
ieșit în ninsoare. Am decis să facem un iglu 
în care să dormim, ca să nu mai fie nevoie 
să ne întoarcem niciodată în casă... A durat 
mult, am căzut de nenumărate ori în zăpadă 
și am aruncat cu bulgări aproape tot timpul, 
dar, exact când se lăsase întunericul, am 
izbutit să punem ultima cărămidă.  
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CONFERINȚE ANTERIOARE ȘI 
ACȚIUNI UNIFERO

Conf a 9-a UNIFERO 2016, 
Consilier de Stat pentru Diasporă, Sandra 
Pralong

Acțiune la CEFIDEC Vatra Dornei UNIFERO 
si prof. Radu REY

Lucian LIVESCU (SUA) Andy PAN (China) 
Sm. LIVESCU, UNIFERO, Orțișoara, Timiș

Carmen CHIOREAN Reghin HORA și tânăr 
violonist

Conf. Viena Carmen Chiorean si Sm. Livescu

Principele Radu citind programul 
Conferinței UNIFERO pentru Piatra Neamț

Conferința Craiova cu medic RADUCANU și 
prof  Paraschiva ABUTNARITEI

 În paginile aniversare ale acestei 
reviste, vă invităm să citiți și vedeți 
pe scurt Jurnalul Vieții organizației 
noastre UNIFERO Inc. 
Vi-l dăruim cu amîndouă mîinile, 
fragment de aur din noi, sperând să vă 
inspire.   
Prof. Smaranda LIVESCU, Președinte
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Conferința UNIFERO 2011 Iași  

Dansatori români în mijlocul participanților, 
Atlanta

Elevi donații și din partea UNIFERO 
mănăstirea Petru Vodă cu Monica SOFRON 
Asoc CODRIN

La Casa de orfani SF Iosif, Odorheiul 
Secuiesc, Sisila DULDURESCU, Membru BD, 
dupa Conferința UNIFERO VD

UNIFERO participant Concurs gastronomic 
Vatra Dornei

Prof. Laura CAZAN și eleve Sc Breaza RO

Spectacol caritate senat UNIFERO

Costum din Țara 
Dornelor cusut de 
prof. Paraschiva 
ABUTNĂRIȚEI, 
UNIFERO Inc., 
Secretar General

Conferința UNIFERO 
București mici 
dansatori din 
Ploiești
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Craiova grup participanți și membri

Vatra Dornei UNIFERO deschidere oficială 
Primarie

Ovidiu SCRIDON și UNIFERO

Laura Bretan 
pt UNIFERO

Delia și Fernando PRADA Suedia  UNIFERO 
2016 

IRON CHEF parțial 2016
Viena

12th graders in the refugee  program 2017 
UNIFERO
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UNIFERO 2016 câțiva participanți plecare 
spre Balcic

UNIFERO 2016 în autocar spre Balcic
Delia GODJA 

înainte de 
spectacol 

UNIFERO  Viena

Proiectul Te 
iubeste Mama

Tineret printre adulți la UNIFERO

UNIFERO Atlanta 2009 participanți din 
Basarabia, Italia, USA, Israel,  România și 
primar Valeria DASCALU -Sabaoani

UNIFERO 2016

UNIFERO 2008 Vatra Dornei
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