
Celebrarea a 10 ani de lucrare cu Domnul  

cu şi pentru femeile din România 

Invitaţie la  

CONFERINŢA NAŢIONALĂ PENTRU FEMEI ŞI FETE 

Mamaia 2014  



Scriitoarea creştină, LIGIA SEMAN şi echipa de organizare, te invită cu drag, în 
perioada 23 iunie - 27 iunie, să fii alături de noi la conferinţa naţională cu tema:   

       

     ÎNDRĂGOSTIREA  DĂTĂTOARE  DE  VIAŢĂ   

- CÂNTAREA CÂNTĂRILOR -  

“Trage-mă după tine şi haidem să alergăm!” E 
tânjirea inimii. 

Răspunsul Lui - M-a dus în odăile (revelaţiei) Lui şi 
la masa Lui, în Casa Vinului (a bucuriei prezenţei Lui). 

Hristos te vede “cea mai frumoasă dintre femei”, de 
aceea te cheamă: “Vino! Ieşi din spatele zidului 
(introspecţiei, rănilor, eşecurilor, prejudecăţilor, etc).” 

Nu e suficient să-I vezi valoarea Lui. Dacă nu îţi vezi 
valoarea, dacă nu îţi cunoşti identitatea - Preaiubitul - 
Hristos, nu se poate bucura de tine. Ai în-
credere în viziunea dragostei divine! 

Să alergi cu El “pe câmpurile noastre” în-
seamnă să fi lucrătoare împreună cu El şi 
această lucrare veşnică începe în familia ta 
cu refrenul iubirii din “Cântarea Cântărilor”. 

 
 

Conferinţa  cuprinde: 
 

sesiuni de învăţătură, sesiuni special 
adresate femeilor căsătorite, fetelor, 
femeilor singure, văduvelor, femeilor  
a căror soţi nu au o relaţie cu Hristos 
mărturii de vieţi transformate şi 
misiune  
timp de părtăşie în grupe mici  
ateliere de rugăciune  
o echipă specială de consiliere va fi 
la dispoziţia femeilor 

“Preaiubitul meu este al meu, şi eu sunt al lui” (Cântarea Cântărilor 2:16a) 



Cazare & costuri 

Hotel Palas  4**** Mamaia - 440 RON 

Hotel Siret    3***  Mamaia - 390 RON 

Incluse: cazarea, prânzul şi conferinţa 

Se vor caza câte 2 persoane în cameră. 

Înregistrarea şi cazările se vor face între 

orele 10.00 – 14.00,  luni, 23 iunie, la Hotel 

Palas şi Siret, pe baza cărţii de identitate. 

Locurile se ocupă în ordinea efectuării plăţii. 

   Facilităţi copii 

Hotel Palas 4**** 

 1 copil între 0 – 7 ani, cazare gratuită, fără a 

beneficia de paturi suplimentare. Peste 7 ani - 

achită tarif întreg  de  adult  (440lei/sejur) 

Hotel Siret  3*** 

- copiii până la 7 ani – cazare gratuită; între 7-12 

ani neîmpliniţi – cazare gratuită şi achită 50% 

din valoarea mesei; copiii 12-14 ani neîmpliniţi – 

cazare gratuită şi achită 100% masă (prânz); 

copiii peste 14 ani sunt consideraţi adulţi – se 

achită tariful întreg de adult. 

Pentru fiecare copil se va prezenta în mod 

obligatoriu certificatul de naştere. 

CONFERINŢA 
începe LUNI (23 
iunie), ora 16:30 
Se încheie VINERI 
(27 iunie), ora 12:00 

 
TERMENE DE 

PLATĂ 
Până în 25 aprilie, 
jumătate din sumă 
(220 ron, respectiv 
195 ron) 
Până în 23 mai, a 
doua jumătate (220 
ron, respectiv 195 
ron) 

 
DETALII PLATA 

Banca 
Transilvania, cont 
IBAN: 
RO81BTRL063012
01B98796XX, 
Seman Timotei, 
Hunedoara 
Cu menţiunea: 
donaţie conferinţă 

 
 

Pentru înscrieri, vă rugăm să ne confirmaţi pe 

emailul conferintafemei2011@yahoo.com sau să 

contactati urmatoarele persoane: 

  Cornelia Maftean  (Moldova, Ucraina si Rep. 

Moldova), dupa ora 18: 0745048768, 

0734998008 

După efectuarea fiecărei plăţi, vă rugăm, să ne 
trimiteţi pe emailul  
conferintafemei2011@yahoo.com:  

numarul documentului de plată 
suma achitată, oraşul & judeţul de unde sunteţi 
numele şi prenumele în clar al persoanei/
persoanelor pentru care aţi plătit. 

 
ATENŢIE! Programul a fost conceput în aşa fel 

încât să oferim şi timp suficient pentru a ne 
bucura împreună de ambianţa mării. De aceea, 
înscrierea Dvs la conferinţă implică respectarea 
programului şi a conditiilor stabilite de 
organizatori. Nu se admit întârzieri sau plecări 
mai devreme. 

Din  partea  coordonatorilor  conferinţei  -  

Ligia  şi  Tibi  Seman   

şi a echipei de organizare 

Viorica Ionac: 0740 060 758  

Elena Nini: 0762673247,0747844264,
 0722795557 
Seman Ruth-Diana : 0747230726

Lé Aléx
Oval




