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BUSINESS DELEGATION PARTICIPATED AT THE 2014 WORLD AG-EXPO 2014 

In mid-February 2014, U.S. Commercial Service Bucharest of the American Embassy in Romania in cooperation with 

Fresno - Bakersfield, CA U.S. Export Assistance Center organized a Romanian Agri-Business Delegation including 20 Ro-
manian farmers and agricultural equipment dealers at World Ag Expo 2014 in Tulare, CA. Face-to-face meetings have 

been organized between the Romanian delegates and U.S. exhibitors specialized in tractors, combines, irrigation silos 
and other agricultural spare parts & accessories. Romanian delegates attended a field trip to a large vegetal farm, two 

Californian vineyards, three wine cellars, as well as two dairy livestock farms. Romania delegates invited U.S. agri-

business partners at IndAgra Show in Bucharest in October 2014.  
The delegation, pictured with our parish priest above, to the right, also visited our church on Sunday February 9 2014.  

Soţii (pr.) Răzvan şi Cristina Bena beneficiază de burse oferite 
de Uniunea Europeană   

 
 Foarte puțini știu, și articolul din sursa reprodusă nu face nici un fel de 
mențiune că cercetătorul, și omul de știință dr. Iosif Răzvan Bena, este cleric 
ortodox, iar dr Cristina Bena este preoteasă. Subsemnatul (pr. Constantin 
Alecse) am avut onoarea să-l călăuzesc în anii rezidenței lor în America către 
studiile teologice, ca mai apoi, ani de-a rândul să co-slujim la parohia Sf. 
Treime din Los Angeles California, în anii în care (pr. dr.) Iosif Răzvan Bena 
a trecut prin treptele ierarhice inferioare (citeț și ipodiacan), mai apoi în 
demnitatea de diacon, hirotonit fiind de către IPS Sa dr. Arhiepiscopul Na-
thaniel, de la Vatra Romanească. Am fost binecuvântat să le fiu duhovnic 
până la stabilirea lor definitivă în Franța, unde diac. Bena a fost hirotonit 
preot, și unde IL slujește pe Hristos cu toată ființa sa. Consider faptul că soții 
BENA constituie modelul exemplar, prin viața și slujirea lor, al adevăratei 

relații dintre ȘTIINȚĂ ȘI RELIGIE, si nu confruntare. Ne face o deosebită plăcere oridecâteori revine în Statele Unite ale Americii, 
drept participant la simpozioane științifice, să co-slujim, și să ne bucurăm întru Domnul la Sfânta Masă Euharistică. 

SURSA:  www.dambroca.blogspot.com/2014/02/o-familie-atras-mai-multe-fonduri.html 
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