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             Dragi colegi, 

 

 

Totul ne este dat pentru ca totul să ne fie luat. 

Raportul meu de astăzi este mai ales unul de ordin moral, deoarece în ultimii 2 ani sănătatea si 

si indepărtarea in spatiu nu mi-au permis să asigur în mod corect si sustinut functia de 

Presedintă a AMOPA România. Este nevoie astăzi ca cineva mai tânăr si mai dinamic, care se 

identifică perfect cu valorile Asociatiei noastre, să preia si să poarte mai departe flacăra care 

ne onoreaza. 

       Crearea Asociatiei AMOPA Roumanie acum cinci ani a fost presărată cu obstacole si, in 

ciuda eforturilor depuse si a entuziasmului, nu avem încă un Buletin de legatură al Asociatiei, 

o cutie postală la dispozitia noastră. Din păcate reusim cu mare greutate să ne vedem si să 

punem în valoare potentialul membrilor nostri atât de prestigiosi. 

       Am avut si momente de împliniri : Sărbătoarea la Ambasada Frantei cu ocazia creării 

AMOPA Roumanie în octombrie 2014, Colocviul de la Cluj în octombrie 2015, Intâlnirea 

Panait Istrati de la Libraria Kira Kyralina din Bucuresti în 2016, Primirea colegilor nostri din 

AMOPA Val-de- Marne în toamna 2016 la Bucuresti, ceremoniile din filiale pentru 

decernarea premiilor câstigate de tinerii români la Concursurile AMOPA, Congresele de la 

Besançon  (2015)  si Bordeaux (2017). Nu am putut din păcate sa realizăm la Bucuresti 

expozitia planificată cu lucrări importante ale membrilor asociatiei. Nu erau posibilitati de 

stocare si asigurare pentru lucrările ce trebuiau trimise din toată tara.. 

     As dori să multumesc călduros tuturor membrilor, mai ales Corinei Stănilă pentru 

competentele si întreaga ei disponibilitate, Domnului Sorin Barbul pentru contactul impecabil 

cu filiala Cluj, Doamnei Maria Tronea pentru rezultatele tinerilor la Concursurile AMOPA, 

Domnului Decan Corin Braga de la Universitatea Babes Bolyai de la Cluj, Doamnei prof. 

Maria Tenchea de la Tomisoara, doamnei Cecilia Popescu de la Scoala Centrală din 

Bucuresti. 

    Domnul profesor Alain Vuillemin, cu bogata experientă de administrator al AMOPA si de 

Presedinte al AMOPA Val-de-Marne  Franta a fost un sprijin permanent si un consilier 

privilegiat.  Este aici si acum si merită întreaga noastră gratitudine. 



 Până la finele lui 2017 suntem la zi cu cotizatia catre AMOPA France în urma conventiei 

încheiate, si cu achizitionarea abonamentelor la Revista AMOPA, în care doamnele 

Presedinte Perisanu si Vicepresedinte Tronea Maria au publicat articole despre Asociatia 

noastra si cultura română. 

      Doresc să mă retrag din această functie de Presedinte, dar sa rămân aproape de AMOPA 

Roumanie când si dacă sănătatea si posibilitatea de a reveni în România mi-o permit. 

Formalitătile statutare care decurg din această decizie se vor îndeplini, sper eu, cu ajutorul 

celor care vor duce stafeta mai departe. Dacă în Franta as putea face ceva pentru relatiile  

AMOPA Franta / AMOPA România as putea fi de acord pentru perioada imediat urmatoare.  

   Dupa un tur al opiniilor fiecăruia dintre dumneavoastră despre situatia creată, as dori să 

trecem la Alegerea noului Presedinte si al echipei sale pentru ca să poată anunta în continuare 

proiectele sale prioritare până la alegerile din toamnă si strategia mai generală. 

    Va multumesc pentru întelegere si propun să aducem un omagiu celor două colege 

amopaliene care ne-au părăsit în timpul mandatului meu : Doamna Mia Zabb de la 

Caransebes si Doamna Dragomir Mariana de la Cluj. 

    Doresc ca AMOPA România sa aibă succes în continuare si să se manifeste mai vizibil pe 

plan national si international. 

    Vă multumesc tuturor 

 

                                                                                              Mariana Perisanu    

                       

                          Bucuresti, 2 aprilie 2012 

    

 

  

 

 

 

     


