
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Invitatie la 
CONFERINTA NATIONALA PENTRU FEMEI SI 

FETE 

MAMAIA, 2015 



 

 

 

 

 

 

SEZOANELE VIETII SI NUMELE LUI DUMNEZEU 
 
 

                              „Rascumparati vremea ( limba greaca – „kairos” – sezoanele), caci zilele sunt rele. De 

aceea nu fiti nepriceputi, ci intelegeti care este voia Domnului.” ( Efeseni 5:15-17) 

                         „Unii se bizuie pe carele lor, altii pe caii lor, dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, 

Dumnezeului nostru.”( Psalmul 20:7) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scriitoarea creştină, LIGIA SEMAN şi echipa de organizare, te invită cu 

drag, în perioada 22 iunie - 26 iunie, să fii alături de noi la conferinţa 

naţională cu tema: 

 

Viața noastra, Dumnezeu a conceput-o a fii 

un șir de cicluri. Noi, femeile, asa cum am 

fost create de Dumnezeu, ne confruntam cu 

aceste siruri de cicluri in situatii normale de 

viata insa in anumite perioade – 

intervin  schimbari  majore. Aceste sezoane 

au fost presarate de Dumnezeu in viata 

noastra cu scopul de a ne conduce la un 

nou nivel de apropiere de El si schimbare a 

noastra dupa chipul Sau pentru a fi femei 

dupa inima Lui in relatia cu sotii, copii, 

nepotii, semenii nostri. Cea mai mare 

intelepciune a vietii este a stii sa traiesti. 

Este de o importanta majora sa fim 

pregatite pentru a gestiona toate aceste 

sezoane ale vietii. Pentru a ramane ferme si 

totodata pentru a creste spre desavarsire in 

toate aceste sezoane – este necesar sa ne 

cunoastem pe noi insine si mai presus de 

aceasta -  sa  cunoastem caracterul lui 

Dumnezeu. In Scriptura, Dumnezeu isi 

reveleaza caracterul prin Numele Sau. 

 

  

CONFERINTA  CUPRINDE : 
 

·        SESIUNI SI SEMINARII DE 

INVATARURA LEGATE DE 

SEZOANELE SPECIFICE VIETII 

UNEI FEMEI 

·        SEMINARII BAZATE PE 

STUDIEREA SI APROFUNDAREA 

NUMELOR LUI DUMNEZEU 

CONFORM SCRIPTURII 

·        ATELIERE DE RUGACIUNE 

·        SLUJIRE PRIN CONSILIERE 

·         TIMP DE RELATIONARE 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru inscrieri: 

 

Pentru înscrieri, vă rugăm să ne 

confirmaţi pe emailul 

conferintafemei2011@yahoo.com sau să 

contactati urmatoarele persoane:  

Elena Nini: 0762673247,0747844264, 

0722795557 

Dorina Barz: Hunedoara 0770830233; 

0736524782 

 

După efectuarea fiecărei plăţi, vă rugăm, 

să ne trimiteţi pe emailul 

conferintafenei2011@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 

Cazare & costuri 

 
Hotel Palas 4**** Mamaia - 510 RON 

Hotel Siret 3*** Mamaia - 430 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, 22 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 

(510lei/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 (22 iunie), ora 16:30 

Se încheie VINERI (26 iunie), ora 13:00 

 

TERMENE DE PLATĂ 

·        Până în 27 aprilie, jumătate din sumă ( ron, 255, respectiv, 215 ron) 

·        Până în 25 mai, a doua jumătate (255 ron, respectiv 215 ron) 
 

DETALII PLATA 

CONT LEI : ASOCIATIA CRESTINA ARIPI 

VINDECATOARE: RO79RNCB0162127202270001 

Cu menţiunea: donaţie conferinţă 

 


