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ASOCIAłIA PREZENT! 
 

 

Din nevoia cre ştineasc ă de a ac Ńiona în folosul semenilor, mai 
mul Ńi tineri ortodoc şi, angaja Ńi pe linia de destin românesc, de 
credin Ńă şi tradi Ńie str ămoşească, am format în anul 2005 un 
grup de rug ăciune şi voluntariat care a c ăpătat personalitate 
juridic ă în anul 2006 sub numele de Asocia Ńia PREZENT!  
 

Din scopurile Asocia Ńiei 
• Apărarea şi promovarea Ortodoxiei • renaşterea spirituală şi culturală a 
poporului român • restabilirea adevărului istoric şi propagarea lui • educarea 
tineretului în spirit creştin tradiŃional românesc • trezirea conştiinŃei şi demnităŃii 
naŃionale atât la românii din cadrul graniŃelor istorice ale României, cât şi la cei 
din exil şi strângerea legăturilor între exil şi patrie. 

 

Din ac Ńiunile desf ăşurate  
SOCIALE 

 

• Un camion cu 2 tone de ajutoare (haine, pături, prosoape, alimente, jucării) 
pentru sinistraŃii din comuna Chiselet, Călăraşi (500 persoane). AcŃiune 
realizată împreună cu Rombel şi sprijinită de BlueAir   
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• Ajutorarea copiilor bolnavi de SIDA „Casa Doru”, Spitalul „Victor Babeş” 
Bucureşti şi Instituirea Fondului lunar pentru alimente (30 copii). DonaŃii de haine, 
jucării, ieşiri in oraş, la pădure, la patinoar etc.   
 

 

 
 

• Ajutorarea bătrânilor de la căminul spital Mislea (150 persoane) şi de la 
căminul „Floare Roşie” Bucureşti (50 persoane). DonaŃii de medicamente, 
alimente. 
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• Îmbrăcăminte şi alimente pentru persoane fără adăpost, Bucureşti (70 
persoane). DonaŃii de alimente, haine, produse de igienă. 
 

    
 

• DonaŃii de vitamine (peste 200.000 cutii), în Bucureşti şi în peste 30 judeŃe 
(cu verde pe harta de mai jos). Medicamentele au fost distribuite cu ajutorul 
Arhiepiscopiilor, Episcopiilor, Protoieriilor, Parohiilor, căminelor de bătrâni, 
asociaŃiilor creştine, instituŃiilor medico-farmaceutice. AcŃiuni realizate cu 
sprijinul companiei farmaceutice Zentiva.  
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VOLUNTARIAT 
 

• Tabere de muncă şi rugăciune la Muntele Athos pentru sprijinirea refacerii 
unor chilii româneşti („Izvorul Tămăduirii”-Lacu şi „Sf. Gheorghe”- Colciu). Au 
fost organizate până acum 5 tabere.  
 

 

 
 

• Repararea şi întreŃinerea unor monumente şi mausolee închinate eroilor 
neamului (Predeal) 
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• CurăŃarea parcului de pe Insula Lacul Morii (Bucureşti). S-a curaŃat atât insula, 
cât şi gunoiul aflat la suprafaŃa apei. Au fost strânşi peste 50 de saci cu gunoi.  
 

 
 

• AcŃiune de sprijinire a proiectului FânFest Roşia Montană, curăŃarea spaŃiului 
dedicat FânFest 
 

 
 
 
 



 6 

COMEMORATIVE 
 

• Comemorări şi parastase pentru eroii şi martirii neamului, pentru eroii 
revoluŃiei din 1989, pentru Mihai Eminescu, Nicolae C. Paulescu, Nae Ionescu, 
Valeriu Gafencu, Doina şi Ion Aldea Teodorovici etc. 
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• Amplasarea unei troiŃe la Mislea – fostă închisoare pentru deŃinutele politice, 
în prezent Camin-spital.   
 

 
 

 
CULTURALE 

 

• Concurs de eseuri: „Memoria Prezentului: Închisorile comuniste şi starea 
omului” desfăşurat în liceele din jud. Braşov în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar JudeŃean Braşov.  Cei 6 câştigători am primit cărti şi premii în bani 
(1.200Ron).  
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• Prelegeri „Închisorile politice ale regimului comunist” în două licee din 
Municipiul Călăraşi. Prezentarea regimului de detenŃie din perioada comunistă 
şi suferinŃele prin care au trecut mii de oameni nevinovaŃi. Prezentarea a fost 
însoŃită de video proiecŃii şi de mărturii ale foştilor deŃinuŃi politici.  
 

 
 

• „Centenar Radu Gyr - Lumina din întuneric” (Braşov, Cluj-Napoca), conferinŃe 
prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la naşterea poetului. 
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• Seria de conferinŃe „Valeriu Gafencu - Sfântul închisorilor” (Bucureşti, Braşov, 
Craiova, Moldova Nouă, Petru Vodă, Caransebeş, Huşi).   
 

 

 
 

• ConferinŃa „SfinŃii închisorilor: TemniŃa şi pătimirea – izvoare de mântuire”. 
Prezentarea mai multor sfinŃi români trecuŃi prin temniŃe şi explicarea modulului 
în care au reuşit să atingă treptele sfinŃeniei în mijlocul terorii comuniste.  
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• ConferinŃa „Mihai Eminescu - Luceafărul cu dorul de pământ” 
  

 
 

• SusŃinerea expoziŃiei de icoane a copiilor găzduiŃi şi asistaŃi de Prison 
Fellowship Romania (Cluj-Napoca)  
 

 
 

• ExpoziŃia filatelică itinerantă „Exilul românesc şi lupta anticomunistă” (Librăriile 
Cărtureşti - Bucureşti, Muzeul de Istorie - Caransebeş).  
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EDITARE DE CARTE 
 

• „PoeŃi după gratii - As´ noapte Iisus mi-a intrat în celulă”, volum de versuri 
scrise în temniŃă 
•  „Îndreptar la spovedanie”, scris de Valeriu Gafencu (două ediŃii) 
• „Testamentul politic al lui Mihai Eminescu. De ce trebuia asasinat Mihai 
Eminescu?” 

 



 12 

Parteneri/Colaboratori/Sponsori (principali) 
 – în ac Ńiunile desf ăşurate 2005-2008 

 
Arhiepiscopia Alba Iuliei 
Arhiepiscopia Bucureştiului 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului 
AsociaŃia filantropică Sfântul Iosif Mărturisitorul Baia-Mare 
AsociaŃia Română a Foştilor DeŃinuŃi Politici şi Luptători Anticomunişti 
AsociaŃia StudenŃilor Creştin Ortodocşi Români filiala Craiova (ASCOR) 
Blue Air  
Cabinetul medical Sfântul Alexandru, Bucureşti 
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Prahova 
Episcopia IalomiŃei şi Calaraşilor 
Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti 
FundaŃia Sfânta Irina - Centrul de îngrijiri paliative - Voluntari, Ilfov 
Inspectoratul Şcolar JudeŃean Braşov 
Librăriile Cărtureşti 
Mănăstirea SfinŃii Arhangheli Mihail şi Gavriil - Petru Vodă, jud. NeamŃ 
Mănăstirea Schimbarea la faŃă - Huşi, jud. Vaslui 
Mitropolia Olteniei 
Palatul ŞuŃu (Muzeul NaŃional de Istorie a Municipiului Bucureşti) 
Parohia Adormirea Maicii Domnului – SapienŃei, Bucureşti 
Parohia Sfântul Ioan Iacob, Sibiu 
Parohia Sfântul Iosif Mărturisitorul, Baia-Mare 
Parohia Sfântul Nectarie – Rahova, Bucureşti 
Policlinica (fără plată) Sfântul Pantelimon Cluj Napoca 
RomBel (Comunitatea românilor din Belgia şi Olanda) 
SC Dara ConstrucŃii SRL 
SC Trima SRL 
SC Voin Traduceri Tehnice SRL 
Societatea Ortodoxă NaŃională a Femeilor Române filiala Craiova (SONFR) 
Zentiva România 
 
Parteneri şi beneficiari ai acŃiunilor AsociaŃiei PREZENT! sunt şi alte (multe): 
protopopiate, parohii, biserici, centre sociale, aşezăminte social-filantropice, 
cabinete medicale (cu consultanŃă gratuită) ş.a. 



 13 

ACłIUNI ÎN CURS DE DESFĂŞURARE 
februarie - aprilie 2008 
 
• Parastase pentru eroii neamului şi pentru detinutii politici căzuŃi în închisori 
(lunar sunt pomenite sute de persoane) - împărŃirea de pachete cu alimente şi 
haine persoanelor defavorizate. 
• Ajutorarea lunară a mai multor familii nevoiaşe (cu mai mulŃi copii) cu alimente 
şi haine. 
• Oferirea de vacanŃe la munte pentru bătrâni, copii bolnavi sau abandonaŃi, 
familii fără posibilităŃi financiare într-o cabană aflată în localitatea Cornu - pusă la 
dispoziŃia AsociaŃiei PREZENT! de unul din membrii săi. 
•  CurăŃarea cimitirului foştilor deŃinuŃi politici aflat în ConstanŃa. 
•  ExpoziŃia itinerantă „Exilul românesc şi lupta anticomunistă”: martie - Polul 
Cultural Clujean, Libraria UnivestităŃii din Cluj-Napoca; aprilie - Libraria Okian din 
Braşov. 
• ConferinŃa „Valeriu Gafencu - Sfântul închisorilor”, Ungheni (R. Moldova), cu 
ocazia a 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România  
• Concursul de eseuri „Închisorile politice ale regimului comunist” în liceele din 
judeŃul BraŃov, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar JudeŃean Braşov 
 
 
 

 

Asocia Ńia PREZENT! 
 
CIF – 20606460 

Cont - RO84 RZBR 0000 0600 0882 8888 - Banca Raiffe isen  

asociatiaprezent@yahoo.com 
 
 
Persoane de contact: 
 
IonuŃ Băiaş: 0722.636.847 
Cezarina Bărzoi: 0726.384.375 
Costel Condurache: 0726.314.475 


