
ROTARY BUCUREȘTI CIȘMIGIU
Activități, proiecte și acțiuni - iulie – august 2020



"CRAPUL ROTARIAN"  ROTARY DANUBIUS GIURGIU 

• Clubul Rotary București Cișmigiu a participat cu 
drag și bucurie la proiectul Fraților noștri 
Rotarieni de la Rotary Club Danubius Giurgiu.

• Editia a IX-a a "Crapului Rotarian" a fost una de 
succes, starea de bine și prietenia ne-a făcut să
ne simțim ca acasă.

• Rotary Club București Cișmigiu mulțumeste RC 
Danubius Giurgiu pentru prețuire și vă
asigurăm, și noi, că reciproca este pentru
totdeauna valabilă în relația noastră
constructivă.

• Succes în noul mandat Președintelui Sorin Ruse 
(vom fi alături de tine și de Clubul tău în 
2020/2021) și îl felicităm pe Marian Mihalcea
pentru un mandat 2019/2020 de excepție.

• #familiarotary #peopleofaction 
#lideri#serviceaboveself #comunitate #voluntariat 
#rotaryopensopportunities #familiacismigiu



SERATELE “ARLINDA MORAVA”

• Prietenii și colegii noștri de la Rotary Club 
București Phoenix au susținut, cu entuziasm
și profesionalism, proiectul "Seratele
Muzicale ale Sopranei Arlinda Morava".

• Alături au fost și Rotary Club Danubius
Giurgiu, Club Rotary Huşi, Rotary Club 
București Nord, Rotary Club București
Excelsior și Rotary Club București Cișmigiu, 
la debutul acestei serii de evenimente
culturale de excepție.

• Ne-au încântat Soprana Arlinda Morava -
Membru de Onoare Rotary Cișmigiu, Actrița 
Theodora Stanciu - Aspirant Rotary Cișmigiu
și Pianista Adina Cocargeanu.

• #peopleofaction #serviceaboveself #lideri
#comunitate #voluntariat #familiarotary
#rotaryopensopportunities #familiacismigiu



CONCERTUL UMANITAR ARLINDA MORAVA  PENTRU 
HOSPICE - CASA SPERANȚEI

• O seară magică la Ambasada Angliei, în prezența unor oameni
superbi, cu inimi mari și a unor gazde impecabile.

• Motivul principal al evenimentului este reprezentat de susținerea
efortului continuu pe care îl face HOSPICE Casa Speranței, în a 
oferi o viață mai frumoasă beneficiarilor cu boli terminale.

• Cum spunea, Colega și Prietena noastră Mirela Nemțanu: „În 
cancer nu există distanțare socială, bolnavii au nevoie de toată
empatia noastră. În lunile de pandemie am avut grija de 4.000 de 
bolnavi terminali." 

• "Midsummer Night's Concert" a adus pe scenă personalități, 
oameni de cultură și artiști din Albania, Brazilia, Marea Britanie și
România, printre ei remarcându-se prin voce și prezență, ca de 
obicei, Soprana Arlinda Morava, membru de onoare al Clubului
Rotary Club București Cișmigiu.

• #rotaryopensopportunities #peopleofaction
#serviceaboveself #familiarotary #lideri
#familiacismigiu #comunitate #voluntariat



ROTIREA DE COLAN PENTRU CLUBUL ÎNFRĂȚIT  
ROTARY SESSA AURUNCA

• Clubul Rotary București Cișmigiu a participat la 
începerea unui nou An Rotarian, ca Președinte, al 
Marelui nostru Prieten: Giuseppe Di Caprio.

• Ne-am bucurat să ne revedem cu Prietenii și Frații 
noștri de la Rotary Sessa Aurunca, oameni frumoși, 
cu experiență rotariană și mentori ai Rotary Club 
București Cișmigiu.

• Ne-am amintit de momentele plăcute petrecute
împreună, de frumoasele proiectele comune și ne-
am reintâlnit cu Hüseyin Kulaksız, Rotarian din 
Istanbul și cu Cristian V. Jurji, Past Guvernator al 
Districtului 2241 Rotary România și Republica
Moldova.

• Rotary International deschide uși, oriunde ai fi și
oricât de grele ar fi vremurile.

• #giuseppedicaprio #familiarotary
#rotaryopensopportunities #lideti
#serviceaboveself #peopleofaction
#familiacismigiu #comunitate



CONCERTUL UMANITAR ARLINDA MORAVA  PENTRU 
CASA IOANA
• Alături de Cluburile Rotary din București, 

Rotary Club București Cișmigiu vă așteaptă
luni, 20 iulie 2020, ora 19:00, la Hotel 
Cișmigiu, pe terasa interioară, în aer liber la 
un spectacol marca Soprana Arlinda Morava.

• "Seratele Muzicale" aduc alături artiști de 
marcă ai culturii românești și internaționali.

• Deschidem oportunități în acest an în care 
trecem prin schimbări majore ale modului în 
care trăim, oportunități spre sentimente
frumoase, adevarate și elevatoare pentru
suflet și minte.

• #rotaryopensopportunities #peopleofaction
#serviceaboveself #lideri #comunitate
#familiacismigiu #familiarotary #volunrariat



SERATELE “ARLINDEI MORAVA”
• O seara magică pusă în scena de către Rotary Club București Cișmigiu, 

împreună cu Prieteni de Suflet din Rotary și nu numai, s-a înfăptuit ieri, într-o 
atmosferă minunată, sub patronajul Cluburilor Rotary International din 
București.

• Locația, ca de obicei asigurată cu imens profesionalism de o gazda perfecta, 
sub auspiciile bunelor norme de distanțare socială, a fost Hotel Cișmigiu. 
Echipa managerului Geta Grecu, scumpa noastră Colegă de Club, ne-a pus la 
dispoziție pentru eveniment, curtea interioară dinspre Institutul Cervantes.

• La spectacolul "Seratele muzicale" organizat de Soprana Arlinda Morava și
Actrița Theodora Stanciu, ne-au bucurat cu energia lor:

• Cecilia Noble, soprană din Marea Britanie,

• Franklin Sagredo Martins, tenor din Spania,

• Marina Melaranci, soprană din Brazilia,

• Arlinda Morava, soprană din Albania,

• Bogdan Postolache, violoncelist,

• Adina Cocargeanu, pianistă,

• Theodora Stanciu, actriță Teatrul de Comedie,

• Florin Constantin, invitat special - fondator grup Divertis/Distractis

• Le mulțumim tuturor celor care au răspuns invitației: Rotary Club Bucharest, 
Rotary Club București Phoenix, Rotary Club București Levant, Rotary Club 
București Excelsior, Rotary Club București Curtea Veche și Irinei Stratulat, 
Secretarului Districtului 2241 Rotary România și Republica Moldova.

• Familia Rotary Cișmigiu va fi mereu acasă pentru Arte, Cultură și Artiști.

• #familiarotary #rotaryopensopportunities
#familiacismigiu #peopleofaction #lideri
#serviceaboveself #voluntariat #comunitate



SEDINȚA COMUNĂ ÎNTRE CLUBURILE ROTARY BAIA MARE, 
CIȘMIGIU, CURTEA DOMNEASCĂ IAȘI, SUCEAVA, VATRA DORNEI.

• Rotary Club București Cișmigiu în Delta Dunării la invitația
Colegilor și Prietenilor de la clubul soră, Rotary Club Baia
Mare 2005.

• Bucurie, distracție, voie bună, glume, râsete și PRIETENIE 
multă cu Rotarieni frumoși de la 4 Cluburi: Rotary Club 
Suceava-Bucovina, Rotary club "Dorna" Vatra Dornei, Rotary 
IAȘI Curtea Domnească și Rotary Ploiești.

• Orice întâlnire Rotariană, care se respectă, pune bazele unor
colaborari pe proiecte comune de anvergură și de impact în 
comunitate.

• S-a întâmplat, și aseară, sub Leadership-ul a 3 Guvernatori
din trecut: Martha Maria Mocanu, Daniel Tănase și Emil 
Sopoian - Membru de Onoare Rotary Cișmigiu.

• Mulțumim lui Viorel Constantin Iliescu și tuturor celor
prezenți pentru aportul important oferit pentru dezvoltarea
mișcării Rotary International.

• #familiarotary #rotaryopensopportunities
#familiacismigiu #peopleofaction #lideri
#serviceaboveself #comunitate #voluntariat



CURS INTERACTIV ROTARY CIȘMIGIU PENTRU TOASTMASTERS ROMÂNIA

• Clubul Rotary București Cișmigiu a onorat
parteneriatul făcut de Rotary International și
Toastmasters International la nivel mondial, printr-
un Training online, susținut la Bootcamp-ul celor de 
la Toastmasters România.

• Liliana Hagicalil – Președinte Rotary Club București
Cișmigiu și Andrei Botez au susținut cursul interactiv
de organizare de evenimente prin prisma Culturii
Organizaționale Rotary.

• Ne-am simțit în largul nostru, ne-am făcut prieteni
noi în diferite orașe, creând punți de legătură
pentru Districtul 2241 Rotary Romania și Republica 
Moldova și, mai presus de toate, ne-am îmbogățit 
cunoștințele, pentru că învățăm mereu unii de la 
alții.

• Creăm oportunități pentru dezvoltarea noastră și a 
comunității.

• #rotaryopensopportunities #serviceaboveself
#peopleofaction #lideri #familiarotary
#comunirate #familiacismigiu #voluntariat



DONAȚIE DE PRODUSE CĂTRE FUNDAȚIA CASA LIDIA

• Clubul Rotary București Cișmigiu a vizitat cei 18 copii de la 
Fundația Casa Lidia și a donat produse alimentare și
îmbrăcăminte.

• Mulțumim prietenilor de la Prestigio (SC Comnilis Prod SRL), 
celor de la Frends, Danei Bursuc, Georgianei Iordache și
colegilor de Club care au facut posibilă această acțiune
umanitară.

• Un alt motiv pentru care am mers în Domnești a fost pentru a 
analiza gradul de digitalizare al Casei Lidia și șansele la 
Educație pe care le vor avea copiii, la repornirea școlilor în 
toamnă.

• Din păcate veștile sunt sumbre. Copiii au 0 desktopuri /
laptopuri și doar 1 tabletă. Rotary Club București Cișmigiu
pregatește un proiect în acest sens.

• Primim, cu drag, ajutorul oricaruia vrea să ajute la clădirea
unui viitor decent pentru acești tineri.

• #rotaryopensopportunities #comunitate
#peopleofaction #serviceaboveself #lideri
#voluntariat #familiarotary #familiacismigiu



PROIECTUL "PEOPLE OF ACTION"
• La întâlnirea săptămânală a Rotary Club București

Cișmigiu, ne-am bucurat de prezența Anca Irina 
Lefter.

• În cadrul proiectului People of Action, Anca ne-a 
vorbit despre munca și despre pasiunile ei. Unul
dintre conceptele puse în scenă, Feminin Cycle -
www.portalartexperience.com, s-a bucurat de 
foarte mult succes în rândul oamenilor care iubesc
arta modernă.

• Însă aspectul cel mai important al acestui tip de 
artă poate fi cel terapeutic. Prin creațiile ei, legate 
de cele 5 simțuri, oamenii se refac spiritual și apoi
pot trăi o viață mai bună.

• Mulțumim pentru vizită și așteptăm cu drag 
proiecte comune.

• #peopleofaction #serviceaboveself #lideri
#rotaryopensopportunities #comunitate
#voluntariat #familiacismigiu #familiarotary



ÎNTÂLNIRE COMUNĂ CU TOASTMASTERS BRAȘOV

• Clubul Rotary București Cișmigiu a participat la un 
eveniment organizat de Brașov Toastmasters Club, 
un eveniment Zoom care ne-a arătat perspective 
noi despre colaborări viitoare între cele două 
organizații.

• Alături de Cluburile Surori: Rotary Club Brașov și
Rotary Kronstadt, ne-am bucurat împreună de 
două ore de exerciții și aplicații de Public Speaking 
și Leadership, puse profesionist în scenă de către
membrii Toastmasters.

• Rotary Club București Cișmigiu mulțumește
Clubului Toastmasters Brașov pentru invitație și, 
mai ales, pentru prietenie.

• #rotaryopensopportunities #peopleofaction
#serviceaboveself #familiarotary #lideri 
familiacismigiu #voluntariat #comunitate



ÎNTÂLNIRE COMUNĂ CU ROTARY CLUB CHIȘINĂU

• Două cluburi surori, anume Rotary Club Chișinău și
Rotary Club București Cișmigiu s-au revăzut după mult
timp, într-o întâlnire săptămânală comună specială.

• Am rememorat, alături de scumpii noștri prieteni de la 
unul dintre cele mai puternice Cluburi din Districtul
2241 Rotary România și Republica Moldova, acțiunile și
proiectele desfășurate în 2019 – 2020.

• Chiar dacă dicuția a avut loc doar pe Zoom, prietenia
adevarată care ne leagă și revederea colegilor noștri 
dragi sunt legământ pentru proiectele comune pe care 
le vom desfașura în Anul Rotarian 2020 – 2021.

• Rotary International deschide oportunități de peste
100 de ani și noi credem că anul acesta, în condițiile
speciale pe care le trăim, trebuie să demonstrăm acest
deziderat mai bine decât oricând.

• #rotaryopensopportunities #lideri #voluntariat
#comunitate #peopleofaction #familiacismigiu
#familiarotary #serviceaboveself



ÎNFRĂȚIRE CU CLUBUL ROTARY PLOIEȘTI
• Rotary Ploiești și Rotary Club București Cișmigiu au devenit

Cluburi Surori, concretizând o colaborare strânsă și fructuoasă, 
începută acum 5 ani.

• Alături ne-a fost și Guvernatorul din Trecut, Martha Maria 
Mocanu, care hrănește neîncetat această prietenie adevarată
cu ajutor necondiționat oferit proiectelor nostre.

• Prin urmare, i-am acordat Prietenei nostre dragi, pentru prima 
oara în istoria Clubului nostru, titlul de "Patron of ArtRotary", 
proiectul nostru de suflet dedicat artei și picturii realizate de 
tinere talente.

• Înfrățirea de la Ploiești va dezvolta, pe viitor, în Districtul 2241 
Rotary Romania și Republica Moldova, proiecte culturale, 
educaționale și de mediu, cei doi Președinți, Liliana Hagicalil și
Claudius Dociu, oferindu-și sprijinul reciproc.

• Prezenți printre invitați, Prieteni de la Cluburi foarte dragi nouă, 
Mihaela Gorodcov Rotary Club București Phoenix și Giuseppe Di 
Caprio de la Rotary Sessa Aurunca, ne-au bucurat enorm cu 
intervențiile lor centrate pe proiecte.

• Rotary International deschide oportunități și căi frumoase
pentru dezvoltare dacă oamenii își doresc cu adevarat binele
Comunității.

• #peopleofaction #serviceaboveself #lideri
#rotaryopensopportunities #familiacismigiu
#familiarotary #comunitate #voluntariat



CONCERT "PASIUNE ȘI IUBIRE"

• Într-o atmosferă superbă, pe esplanada
Bisericii Sfântul Andrei din Ploiești, a avut
loc aseară un spectacol fabulos cu 
Soprana Arlinda Morava și Actorul Marius 
Bodochi.

• "Pasiune si Iubire", eveniment organizat
de cele două Cluburi Surori Rotary 
Ploiești și Rotary Club București Cișmigiu, 
cu sprijinul BES Romania și a Filarmonicii
Ploiești, a strâns în jur de 100 de 
persoane în auditoriu.

• Mulțumim marilor artiști pentru seara
minunată pe care am trăit-o, alături de 
prieteni și așteptăm cu drag să revenim.

• #familiarotary #rotaryopensopportunities
#lideri #familiacismigiu #peopleofaction
#voluntariat #comunitate #serviceaboveself



SERATELE “ARLINDA MORAVA"

• O zi minunată pentru seratele muzicale cu soprana Arlinda 
Morava, într-o atmosferă superbă la Palatul Suter.

• Organizatori: Rotary Club București Excelsior, Rotary Club 
București Cișmigiu și Rotary Club București Phoenix.

• De la ediție la ediție, ne încântă tot mai mulți artiști români și
internaționali, prieteni ai Arlindei: Franklin Sagredo Martins -
tenor Spania, Marina Melaranci - soprană Brazilia, Adina 
Cocargeanu - pian, Adriana Alexandru - mezzosoprana, Ștefan
Lamatic - bariton, Alin Stoica - tenor, Mădălina Radu - soprană, 
Ana Demsorean și Alin Tudorie campioni naționali la dans.

• Arlinda Morava și Theodora Stanciu Artist, membri Rotary 
Cișmigiu și coordonatori ai proiectului, au întregit seara cu 
strălucirea lor și cu magnificele lor momente artistice.

• Mulțumim și invitaților sosiți de la alte Cluburi: Rotary Club 
Bucharest, Rotary Club București Nord, Rotary Club Pipera și
Rotary Club București Victory.

• #rotaryopensopportunities #serviceaboveself
#peopleofaction #lideri #familiarotary
#comunitate #voluntariat #familiacismigiu



ROTARY BUCUREȘTI CIȘMIGIU


