CURRICULUM VITAE

DATE PERSONALE:
NUME: Ghiulbenghian
PRENUME: Marcela
DATA NASTERII: 30 ianuarie 1945
LOCUL NASTERII: Comuna Smeeni, Buzau, Romania
ADRESA: G-ral Cristescu,nr.12,sector1,Bucuresti,cod 010198
MOBIL: 0744.339.931
E-MAIL: sacredtreasure2033@yahoo.com;
SITE: www.sacredtreasure.org;
STAREA CIVILA: văduvă; 2 copii(Edmond George, Florin Mihai); sot Jirair Ghiulbenghian decedat, ing. constructor fost patron la SC.
Ghiulbenghian Construct SRL
RELIGIA: ortodoxa
EDUCATIE:
Scoala primara - in Brasov
1958-1962 liceu in Brasov "AndreiSaguna"
1962-1963:Scoala Tehnica de Arhitectura si Constructia Oraselor(sectia:Desentehnic)
1963-1968:Facultateade Economia Productiei – la Academia de Studii Economice Bucuresti

1972-1973-curs post universitar absolvit la Facultatea de Calcul Economic si Cibernetica Economica din
Bucuresti "Proiectarea si organizarea sistemului informational"
LOCURI DE MUNCA:
1968-1971:economist la Intreprinderea Agricola de Stat Popesti Sere
1971-1974:economist la Centrala de Incaltaminte Pielarie Bucuresti
1974-1977:economist la Intreprinderea de Constructii Montaj I.C.M.nr.7Bucuresti
1977-1990-asociatunic, atelier privat de flori artificiale
1990 - si in prezent : Patron al S.C. EDMOND S.R.L
ACTIVITATI PROFESIONALE SI SOCIALE:
1. Din august 1983 am purtat discutii cu mentorul meu spiritual, parintele Ioan Cristescu, si dna Elena
Zlotea-fosta foto-reporter la ziarul "Scanteia".
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2.Incepand cu 1990, in calitate de presedinte si administrator al S.C Edmond, am deschis 60 de magazine de
consignatii cu antichitati in Bucuresti si in tara, si o galerie de pictura in Piata Victoriei, Bucuresti, 60 de
puncte de Schimb Valutar si alte societati.
(Aspecte de la deschiderea Galeriei de arta din Piata Victoriei, arta veche si noua)
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3. In Septembrie 1992 am candidat ca senator la Partidul Rebublican alaturi de Presedintele Partidului Ion
Manzatu, care a fuzionat cu FDSN (Frontul Democrat Social National-partidul de la Putere);formand impreuna
PDSR-Partidul Democrat Social din Romania unde am activat o scurta perioada (din mai 1993 pana in mai 1995).
3.a. . In decembrie 1992 am participat la "Balul de Cristal" initiat de oameni de afaceri impreuna cu Cristine
Valmi cu scopul de a impodobi Bucurestiul de Craciun.

3.b. Am participat la o noua editie a "Balului de Cristal" alaturi de organizatori si de Cristine Valmi, D-na Dana
Nastase si Ioana Susman.
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4. In decembrie 1993- In calitate de patron, am initiat si realizat impreuna cu un grup de oameni de afaceri
primul top al firmelor pe tara ca presedinte pe Bucuresti al CNIMMR (Consiliul National al Intreprinderilor Mici si
Mijlocii din Romania)

5. La 1 martie 1993 am participat la Balul Martisorului organizat de Presedinta Fundatiei Omenia, alaturi de
personalitati din diferite partide, ambasadori, oameni de cultura, presa, oameni de afaceri, etc.

5.a. – In 1993, la Timisoara, impreuna cu D-l Ratiu, Presedinte de onoare a Fundatiei Omenia si D-na
Minodora Ilie Presedinta Fundatiei Omenia, am participat la comemorarea eroilor de la Timisoara.
5.b. - In 1993 la Timisoara, impreuna cu dna Minodora Ilie, Presedinta Fundatiei Omenia, am cinstit memoria
eroilor revolutiei romane din 1989.

6. In 7 martie 1993 impreuna cu Minodora Ilie -Presedinta Fundatiei Omenia, cu dna Diaconescu, Coceanu Clara,
Comsa Titina, Stoica Mariana, Florin Mihai Ghiulbenghian am mers in Israel in pelerinaj la locurile sfinte. Cu
aceasta ocazie ne-am botezat in Iordan. La sfarsitul pelerinajului P.S. Vicentiu ne-a inmanat tuturor celor
prezenti titlul de Hagi.
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Impreuna cu Prea Sfintitul Ioan de Covasna si Harghita:
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7. In 1993 am fost invitata si am participat la actiunea Ministerului Culturii la
Expozitia de la Teatrul National.

8. Personalitati care au adus o contributie in initierea mea spirituala ca presedinta a
Fundatiei "Tezaurul Sacru al Religiilor".
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9. In 1993, ca Presedinta a Fundatiei Tezaurul Sacru al Religiilor, am fost invitata in prezidiul actiunii
"75 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania".

10. In ianuarie 1994 am initiat o actiune cu oameni de afaceri si cu Presedintele Parlamentului,
Adrian Nastase, cu scopul de a analiza legislatia afacerilor inca inadecvata.

11. In urma pelerinajului din Ierusalim, am primit titlul de Hagi de la Ieromonahul locurilor sfinte al
Bisericii Ortodoxe Romane din Ierusalim Vincentiu, azi Episcop al Sloboziei si Calarasilor.
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12. În data de 25.01.1994, “Cronica Română”, Cotidian Naţional de Informaţie şi Opinie mi-a acordat
Diploma pentru “ Iniţiative si Reuşite în Afaceri.

13. In februarie 1994, impreuna cu toti presedintii de asociatii patronale am participat la Cotroceni pentru
discutii cu Presedintele Romaniei Ion Iliescu.

14. Intrucat am inceput sa actionez in miscarea sociala, m-am retras din politica.

15. In 20 septembrie 1994, am infiintat Fundatia “Casa Religiilor” dupa o idée frumoasa de a se crea
un forum de dialog permanent intre reprezentantii religiilor din toata lumea. Vezi site:
www.sacredtreasure.org
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16. Am luat cuvântul la “Forumul Oamenilor de Afaceri Români şi Originari din România”, în Octombrie 1994

17.In 17 noiembrie 1994 numele Fundatiei a fost schimbat in “Muzeul Mondial al Religiilor”, iar in 27
octombrie 1997 numele a fost modificat pentru ultima data in: “Tezaurul Sacru al Religiilor”
17.a.- Din 1994, impreuna cu preot profesor universitar doctor Stan I. Alexandru am infiintat
Asociatia pentru Pacea Religiilor din Romania-A.P.A.R. Asociatia este afiliata la WCRP-organizatie
mondiala de cooperare a religiilor pentru pace.
Vezi site www.sacredtreasure.org
17.b In anul 1995 am primit din partea Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijloci din Romania
diploma ce atesta locul 20 pe tara in selectia Topului National al Firmelor Private, obtinut de SC EDMOND SRL firma al
carei Administrator sunt.
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17.c In 1995 am brevetat la 0SIM peste 30 de modele T-shirt – tricouri de bumbac albe si cani cu suvenir Romania.
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17. d In 16.06.1997 am facut cerere de retragere din partidul PDSR, intrucat din lipsa de timp nu mai activam de
aproximativ 2 ani

18. Am primit Diploma de Onoare, pentru promovarea in Romania a tehnicilor manageriale in distributia
marfurilor, din partea Comitetului Roman al Distributiei, afiliat la Asociatia Internationala a Distributiei
Bruxelles.
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19. Doamna Marcela Ghiulbenghian, mama revolutionarului impuscat Florin Ghiulbenghian, a primit in anul 1997 “DIPLOMA

DE ONOARE SI MEDALIA JUBILIARA” din partea Federalei Nationale a Revolutionarilor din Romania.

20. Actionez si in miscarea sociala a femeilor in ideea de a uni asociatiile de femei.
Din 1995, ca Presedinta fondatoare a Asociatiei Femeile pentru Actiuni Pozitive, Toleranta si
Educatie-F.A.P.T.E., am creat un Club al Femeilor, am initiat si am
finantat o miscare de femei si am reusit pana acum sa inchei o alianta cu aproximativ 80
de asociatii si fundatii (Asociatia Femeilor Musulmane, Asociatia Femeilor Catolice, Asociatia
Femeilor Ortodoxe, etc). Site-ul este in curs de realizare.
21.In anul 1999 am primit din partea AFR – Asociatia Femeilor din Romania Diploma pentru activitatea in slujba

dezvoltatii Societatii Civile si promovarea statutului corespunzator al femeii, familiei si copiilor din Romania.
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22. Am realizat primul TOP AL FEMEILOR VIP DIN BUCURESTI din 2002.
23. Membru fondator si activ in multe asociatii, fundatii si cluburi (UNESCO, OMENIA, ANTIDROG,
KIWANES,CNIMMR,AIDA,H.COANDA,etc)
24. Am participat la diverse intalniri internationale cu oameni de afaceri organizate
de Presedentie, Guvern, Camera de Comert, Patronat, etc
PARTICIPARI INTERNATIONALE LA CONFERINTE SI SEMINARII:
Octombrie,10-13,1996WCRP-BUDAPESTA
Martie 1997 la WCRP, OXFORD-ANGLIA
1998-SANTEGIDIO-BUCURESTI,ROMANIA.
1999,URI-UNITED RELIGIONS INITIATIVE-STANDFOR-SUA
02 iunie 2002 ARA-ACADEMIA ROMANO-AMERICANA-ROCHESTERSUA
2003,Antelias Cilicia-Liban

22-24 septembrie 2005, URI-UNITED RELIGIONS INITIATIVE- BRUXELLES, BELGIA
3-7 octombrie 2005-EUROISLAM-ISLAMANDEUROPE,BUCURESTI,ROMANIA
5-6 decembrie 2005-TRANSPARENTA SI PARTICIPARE.PENTRU O GUVERNARE MAI APROAPE DE
CETATEAN, SEMINAR INTERNATIONAL,BUCURESTI,ROMANIA.

In anul 2006 am primit Medalia Comemorativa pentru “ Femeia Anului 2006”

4-6 septembrie 2007 Reuniunea ecumenica de la Sibiu

25. In anul 2007, am primit Diploma pentru merite deosebite ale spiritului civic, din partea Asociatiei
“Femeilor Optimiste”
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Am fost inclusa in:

Catalogul Rompress de personalitati ale Romaniei,
Catalogul Personalitatilor din judetul Buzau (dupa locul nasterii) Catalogul Who's Who Romania
Am dat diverse interviuri in TV, presa, radio.
Am fost invitata la diverse conferinte nationale, internationale pentru diverse probleme civice.
Am fost invitata sa particip la Forumul Mondial Washington DC 2007, in calitate de Ambasador al Romaniei.
Am fost nominalizata pentru titlul de Ambasador General al Conventiei Culturale
Unite.
In 2007 am primit din partea ABI ( American Biographical Institute) medalia de Aur pentru Romania, ca recunoastere a
contributiei mele in domeniul de Comunicare in Cultura, Educatie.
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In 2008:
In data de 5 februarie, Fundatia Internationala Omenia mi-a acordat diploma de onoare pentru Omenie
si Reconciliere:

•

Aici ma aflu, membru fondator al Clubului Kiwanes în România,la una din manifestări, în Mai 2009.
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• Impreuna cu domnul Profesor Dr.Universitar Purcărea, Preşedinte Fondator AIDA, la acţiunea de
la Facultatea de Medicină, în Aprilie 2009.

• Am fost invitata de catre IBC (International Biographical Centre), la Forumul International de la
St. Catherine’s College, Oxford sa paticip la Programul Cultural al Forumului.

• Am fost nominalizata de catre ABI ( Americam Biographical Institute) pentru a face parte din Editia de Onoare a celor
500 Mari Lideri, aceasta nominalizare reflectand intreaga mea activitate.
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●Am primit de la Fundatia Academia Dacoromana diploma pentru Promovarea
Valorilor Temporale Daco romanesti.
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●
Prima intalnire din acest an cu fostii colegii de Facultate, în data de 30 Mai 2009,
la ASE.
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•

Am fost nominalizată de către American Biographical Institute ( ABI ) pentru titlul de Vice Cancelar
al Academiei Mondiale de Cultură.

•

Am fost nominalizata de catre IBC International Biographical Centre, Cambrige, din Anglia, pentru
a primi “ Premiul Secolului 21” pentru intreaga mea activitate de pana in prezent.

•

Am primit Diploma de participare la “ Micul Dejun cu Rugăciune” organizat în perioada 9 – 10
Decembrie 2009 la Palatul Parlamentului.
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●Am fost nominalizata de catre American Biografic Institute, Inc ABI, la titlul de Femeia Anului
2009.

Rezumat nominalizare de la A.B.I American Biographical Institute
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Fiindu-va recunoscut succesul, am aprobat includerea dumneavoastra in volumul fara precedent cu
referiri biografice, care reuneste 500 de lideri, ce si-au dedicat abilitatile de ghidare si conduita, pentru toti
cei din jur, aratandu-le calea spre succes.
ABI - in activitatea sa de 40 de ani a cautat si publicat bibliogarafia unor personalitati remarcabile,
editata in 250 de volume, unde au fost selectate doar personalitatile care au indeplinit criteriile pentru a
intra in grupul celor 500 Mari Lideri.
In prezent cautam astfel de oamneni in Romania si sper ca veti accepta nominalizarea. Numai cei
carora le este recunoscuta semnificanta contributie si cei care arata marele lor respect celor din jur sunt
considerati adevarati Lideri.

Rezumat nominalizare de la A.B.I American Biographical Institute
Draga doamna Ghiulbenghian, ati fost nominalizata de catre Forumul Mondial al
Universitatii din Cambridge sa primiti titlul de Vice Cancelar al Academiei Mondiale de Cultura.
Aceasta functie are rolul de pivot in cadrul Academiei Mondiale de Cultura. Doar cateva
personalitati au fost nominalizate pentru aceasta functie.
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Acceptul dumneavoastra si prezenta la Forumul Mondial ca Vice Cancelar al Academiei
Mondiale de Cultura, reprezinta distinctul rol in acest grup al oamenilor cu mari realizari.

•

In data de 10 Martie 2010, am participat la un curs organizat de ROLeader. Mai jos este aprecierea
pe care am primit-o, in urma paticiparii la acest curs.
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•

Am fost nominalizata de catre ABI (Americam Biographical Institute) sa devin Academician, ca
urmare a activitatii pe care o desfasor.

•

Am fost nominalizata de ABI (Americam Biographical Institute ) din Anglia, respectiv de
Universitatea din Cambridge, sa primesc Medalia de Ambasador of Knowledge, ca
recunoastrere a meritelor activitatiii mele.
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•

Am fost nominalizata de ABI (Americam Bographical Institute) la premiul de “ Femeia anului 2010”
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•

Am fost nominalizata de catre ABI ( American Biographical Institute) sa particip la Forumul din
data de 17-22 August 2010, in calitate de Ambasador al Romaniei.

•

Am primi din partea ABI Institutul Bografic American nominalizarea la Great Minds ale
secolului 21 “ Marile minti sunt ca meteoritii, stralucesc si se consuma sa lumineze lumea”
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•

Am fost nominalizata de catre ABI Institutul Bografic American sa intru in categoria
Inteleptilor , pentru implicarea in incurajarea si educarea semenilor.

•

Am fost nominalizata de ABI (American Biographical Institute) sa primesc Medalia Distinctiei
Nobile, apreciere la care au fost nominalizati doar 50 de oameni din lume.
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Am fost nominalizata de catre ABI (American Biographical Institute) sa primescMagna Cum
Laude pentru realizarile mele profesionale

Am primit din partea ABI (Americam Biographical Institute) si Centrul Biografic International, invitatia de a
participa la Forum International al Federatiilor ce va avea loc in San Francisco, California in perioada 28 Iunie – 3
Iulie 2011, in calitate de Ambasador al tarii mele. La acest Forum sunt invitati oamenii ale caror scopuri sunt
extinderea, intelegerea studiilor si cercetarilor de creatie.

29

Am fost nominalizata de catre ABI (American Biographical Institute) sa primesc distinctia pentru Curaj ca urmare a
recunoasterii activitatii de pionierat intreprinsa.

Am primit din partea ABI (American Biographical Institute) nominalizarea pentru serviciile aduse Order Cross
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Am fost fost nominalizata de ABI (American Biographical Institute) sa primesc diploma de
“Fiica a Romaniei” ca urmare a activitatii mele la noi in tara.

Am fost nominalizata de catre ABI (Americal Biographical Institute) sa primesc titlul se Atasat
Cultural al tarii mele datorita bunei comunicari si a experientei cu tot publicul
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Am fost nominalizata de ABI (American Biographical Insitute ) sa primesc Premiul Pentru
Intreaga Activitate Desfasurata. Nominalizare ce arata aprecierea intregii mele activitati.

Am fost nominalizata de ABI (American Biographical Insitute ) sa devin Atasat Cultural
Numit al SUA, facand astfel o mare bucurie tarii mele.
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Am fost nominalizata de catre American Biographical Institute (ABI) dupa o deliberare de un an,
un an si jumatate sa primesc premiul Fundatiei Marcela Ghiulbenghian, pentru: curaj, talent, tenacitate
si perseverenta.

Am fost nominalizata de Institutului Biografic American (ABI) sa devin Academician al Institutului
Biografic American. Nominalizare datorata realizarilor din toti acesti ani si dorintei de a ajuta alti
oameni.
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Am primit din partea ABI ( American Biographical Institute) nominalizarea de a primi
premiul de „Fiica a Romaniei” datorita realizarilor mele din tara.

Am fost invitata de ABI ( American Biographical Institute) si IBC (International Biographical
Centre) sa particip la “ The World Forum Federation 2012”, la Colegiul Sfanta Chaterina Oxford sa
vorbesc Ambasadorilor din diferite tari despre activitatea si tara mea.
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Am fost nominalizata de Consiliul de Administratie al ABI (American Biographical Institute) sa fac
parte din “World Hall of Fame” (Galeria Celebritatilor) pentru professionalismul si integritatea
dedicata societatii.

Am fost nominalizata de catre ABI (American Biographical Institute) sa primesc premiul de
“Vizionar Adevarat” ca un tribut al vietii dedicate progresului.
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Am fost nominalizata de catre ABI (American Biographical Institute) ca “Ambasador Cultural ABI”
in perioada Forumului Mondial din 2012, datorita deschiderii fata de oameni si fata de diversitatea
culturala.

Am fost nominalizata de catre ABI (American Biographical Institute) sa fac parte din
“Dictionarul International al Profesionistilor” datorita activitatii intreprinse pana acum.
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In data de 5 Iunie 2012, Marcela Ghiulbenghian la Aniversarea a 50 de ani de la absolvirea liceului
Andrei Saguna, liceul care a dat cei mai multi academicieni, poreclit “ Camera Lorzilor”. Toti absolventii
de facultati au fost primiti cu fanfara liceului.
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Am fost nominalizata de catre ABI (American Biographical Insitute) sa primesc “Magna Cum Laude”
pe anul 2012, datorita realizarilor colective avute. Acest premiu este atribuit nu numai pentru merite
academice ci si pentru alte realizari, care afecteaza viata populatiei.

Am fost nominalizata de ABI (American Biographical Institute) Inc. sa primesc multe onoruri, dar
intrucat am realizat ca Dumnezeu este cel ce lucreaza prin noi, oricat de pacatosi am fi, nu am dorit sa
obtin aceste diplome si nominalizari in diverse volume internationale
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Am fost nominalizata de catre ABI(American Biographical Institute) sa primesc premiul de
“Vizionar Adevarat” ca urmare a abilitatilor demonstrate pana in prezent, dar si a progresului.

Am fost nominalizata de catre IBC (International Biographical Center) sa primesc premiul de “Top
100 profesionisti ai anului 2012” pentru contributia si influenta adusa domeniului in care activez.
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Am fost nominalizata din partea ABI (American Biographical Institute) sa primesc “Global
Prize” (premiul la nivel mondial) pentru anul 2012, ca incununare a meritelor de pana acum.

From: Jackeline Alarcon [mailto:jalarcon@thebizz2013.com]
Sent: Monday, November 19, 2012 9:26 AM
To: edmond@clicknet.ro
Subject: S.C. EDMOND S.R.L.Importance: High

Houston, November 19, 2012

Marcela GHIULBENGHIAN
Managing D
S.C. EDMOND S.R.L.

I hope this letter finds you well.
I am writing to ask if you could kindly confirm the receipt of the letter we recently sent your
company by postal mail and e-mail.
In this letter we inform you that your company was selected to receive the world's most
important business excellence recognition, the BIZZ 2013.
This recognition will be awarded in Paris this March, in Hawaii this May, in Los Cabos Mexico this
July, and in Dubai this September.
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We invite you to click on the following link to learn more about the benefits of the
award: http://www.thebizz2013.com/docs/bizz_2013_en.pdf
Please confirm the receipt of our letter at your earliest convenience. We look forward to meeting
you in the near future.
Best regards,
Jackeline Alarcon
Regional Director
WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES
Address: 723 Main Street, Suite 508 - Houston, Tx 77002,USA
Telephone: +1-713-339-9900,
Fax: +1-713-339-9323
jalarcon@thebizz2013.com
www.thebizz2013.com

Sper ca această scrisoare vă găsească cu bine.
V- am scris să vă întreb dacă aţi putea confirma primirea scrisorii ce am trimis-o de
curând companiei dumneavoastră prin poştă şi e-mail.
În această scrisoare vă informam că firma Dvs. a fost selectată pentru a primi cea
mai importantă recunoaştere a excelenţei în afaceri, BIZZ 2013.
Această recunoaştere va fi acordată la Paris în luna martie, în Hawai, în luna
mai, în Los Cabos Mexic luna iulie, iar în Dubai în luna septembrie. Vă rugăm
să confirmaţi primirea scrisorii noastre cât mai curând posibil.
Aşteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim în viitorul apropiat.
Primiţi cele mai bune urări!
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Doamna Marcela Ghiulbenghian a primit recunoasterea din partea Confederatiei Mondiale de
Afaceri WORLDCOB si a primit premiul BIZZ 2014 pentru excelenta in afaceri.
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From: John Williams [mailto:jwilliams@thebizz2015.com]
Sent: Saturday, June 06, 2015 6:12 AM
To: edmond@clicknet.ro
Subject: S.C. EDMOND S.R.L. - Urgent response needed - WORLDCOB
Importance: High
Houston, 6 iunie 2015.Sper ca mesajul meu sa va gaseasca bine. Scopul acestei scrisori este de a va invita sa urmariti
ultima editie a ceremoniei de decernare a premiului The Bizz Europe care a avut loc cu cateva zile in urma la Atena,
Grecia.Dupa ce urmariti acest video ( 1 ora si 48 min), speram sa luati in considerare participarea companiei dvs in
calitate de castigator al premiului “Bizz” in una din urmatoarele ceremonii care vor avea loc:- The Bizz America 2015- in
Las Vegas, 31 iulie si 1 august ( ocupat 95 %) sau The Bizz Arabic 2015- in Oman 18 octombrie (90% ocupat). Aceste
ceremonii de decernare vor fi transmise in direct, gratis, membrilor participanti (acest lucru facand parte din avantajele
incluse).Daca va decideti sa participati, va rugam sa ne cereti adresa paginii de internet ca sa puteti impartasi cu
angajatii, clientii, familia, prietenii si chiar furnizorii. De asemenea, nu uitati , chiar daca firma dvs nu poate calatori
pentru a participa la evenimente, aveti alte optiuni de participare: o ceremonie privata de decernare a premiului in
orasul dvs (unul din Directorii nostri va veni pentru a aduce premiul)/o ceremonie de decernare privata in Houston, la
birourile noastre, sau va trimitem meritele prin UPS (aceste optiuni includ aceleasi avantaje cu cele ale membrilor care
participa la eveniment).Va rog sa ma anuntati cat mai repede,ca sa pot cere o prelungire a ofertei noastre de pret
pentru inscrierea dvs ca membru de elita. Asteptam cu nerabdare raspunsul dvs prompt ca sa putem pregati dosarul
companiei dvs. Va salutam calduros!

Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost inclusa in "Dictionarul personalitatilor din Romania" care contine
cca. 1650 de biografii ale celor care prin activitatea profesionala si talentul personal s-au evidentiat in
domeniul propriu de activitate obtinand respectul si recunoasterea comunitatii.
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Doamna Ghiulbenghian Marcela cu sotul Jirair au fost invitati la evenimentul organizat
cu ocazia lansarii volumului "Cartea poemelor mele nescrise" de Varujan Vosganian.

In 27.07.2017 am primit de la Romanian Biographic Institute - Diploma de Onoare prin care se acorda Titlul
Onorific de OMUL ZILEI pt sprijinul si contributia personala la realizarea la nivel national a Proiectului
Biografic Contemporan Dictionarul Personalitatilor Din Romania

In 22.05.2018 am primit de la Romanian Biographic Institute Diploma de Onoare prin care se
acorda Titlul Onorific de OMUL ZILEI pt sprijinul si contributia personala la realizarea la nivel
national a Proiectului Biografic Contemporan Dictionarul Personalitatilor Din Romania.
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In urma analizei facute de Oficial Board of Romania . ONG Romanian Biographic Institut pentru nominalizarea
celor mai mari personalitati din Romania, am fost nominalizata ptr a primi Premiul National de Excelenta
2010-2020.
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Septembrie 2018 - Botezul lui Armand Masis primul meu nepot de la fiul meu
Edmond George si Andreea.
Iulie 2020 - Botezul nepoatei mele Isabela Nazeli la Biserica Armeana
din dorinta copiilor Edmond George si Andreea.
De la 1.03.2020 pana la 1.08.2020 "in pandemie", am scris o carte cu
autobiografie si memorialistica pe care am daruit-o reprezentanților religiilor din
Romania, rudelor, cunoștințelor apropiate, persoanelor interesate, preoților, etc.
1.03.2021 Diploma de Ambasador Emerit al Spiritualității Românești
Contemporane, primită de la Eco Europa, Romanian Oficial Premium Board,
Personalități de Top Elite Contemporane.
04.03.2021 D-na Marcela Ghiulbenghian a primit din partea
Fundației Internaționale Omenia Diploma de onoare pentru Deosebite Fapte de
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Omenie si o Viata Pusă in Slujba Poporului Român.

HOBBY– URI
Ajutorarea semenilor spiritual si material.
Misionarism in dragoste pentru Dumnezeu, pentru oameni si pentru pace in
tara si in lume.
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