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Proces verbal 

Adunarea Semianuala 
   19 octombrie Bucuresti 2019 

 
 
Convocarea sedintei a fost facuta cu respectarea prevederilor statutare 
sedinta a fost prezidata de Ana Maria Dobrica, presedinta LCR. 
 
Lista participantilor pe fiecare club în parte: 
 
Consiliul Director Național: 

Presedinte Ana Maria Dobrica – LC8 Craiova 
Vicepresedinte  Criss Lengyel-LC1 Brasov  
Fosta presedinta Claudia Stirbu – LC2  Turnu. Severin  
Trezorier Andreea Vulpescu – LC8 Craiova 
Secretar  Aura Claudia Ionica-LC2 Turnu Severin 
Weblady Andreea Vasile – LC8 Craiova 
 
LC 1 Brașov reprezentat de: 

Presedinte Raluca Nistor(Stoea) 
Fosta presedinta Criss Lengyel 
Trezoriera Irina Vaserhely 
Postulante  
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LC 2 Drobeta Turnu Severin reprezentat de: 
Presedinte Silvia Pisleaga 
Vicepresedinta Claudia Stirbu 
Trezorier Cristina Boagiu 
Membre Aura Claudia Ionica,Simona Maria Cruceru 
Postulanta Liliana Ocica 
 
LC 8 Craiova reprezentat de: 

Trezorier Madalina Tudor 
Secretar           Andreea Vasile 
Membre Ana Maria Dobrica,Andreea Vulpescu 
 
LC 16 Bucuresti reprezentat de: 

Presedinta Elena Nitu 
Vicepresedinta Irina Narcisa Jercan 

Secretar Beatrice Badea 
Membra Monica Zdrancota 
 
Presedinta Ana Maria Dobrica   LCR propune ordinea de zi după cum 
urmează:  
 
1. Deschidere oficiala si aprinderea candelei  
2. Citirea scopurilor si obiectivelor Ladies’Circle Romania  
3. Prezentare CD 2019-2020  
4. Prezentare cluburi/ membre de onoare/ invitati  
5. Cuvant de bun venit  
6. Confirmare si adoptare ordine de zi   
7. Prezentare Proces Verbal AGM 2019  
8. Rapoarte de activitate CD *** -  
9. Rapoarte de activitate cluburi / situatie*** 
 10. Participare RTIWM 2019 Brasov 
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11. Participare LCI 2019 Rotterdam. Idei, concluzii, propuneri 
12. Participare AGM 2019 Club 41 – Craiova. Semnarea 
Memorandum-ului de colaborare Masa Rotunda-Club Agora- 
Club 41, “4 Clubs 1 Vision” 
Coffee break 15 min  
13. Propuneri modificare statut/ regulament 
14. Bilant financiar semestrial 
15. NSP – Ducem viata mai departe 
16. a) Chartare LC Timisoara – club in formare 
      b) Raportul anual al fiecarui club va fi pe un formular stas pe site-ul 
LCR, care sa contina date despre club, compenenta CD local si alte 
informatii.  
17.Prezentare MTM 2020 – Viena. Participare 
18. Prezentare AGM 2020  
19. Prezentare LCI 2020 – Lahti. Participare 
20. Diverse. 
- Comanda/ achizitionare pinuri, fanioane. 
- Evenimente viitoare: 
- “Fantoma de la opera” – 01.nov.2019 (LC 8) 
- Prezentare alte evenimente viitoare, pentru 
construire calendar LCR 2019-2020, si Side By Side  
- Propunere tinuta pentru participari la evenimente nationale/ 
internationale a membrelor LCR.  
21. Inchiderea lucrarilor. Inchiderea sedintei 
 

Punctul 1. Deschiderea oficială  
Deschiderea oficială a Adunării Generale Anuale a fost făcută de către 
presedinta Ana Maria Dobirca si aceasta i-a cerut domnisoarei Beatrice 
Badea în calitate de cea mai tanara membra LCR să aprindă candela  
prieteniei.Beatrice ne-a sus ca poarta pe cap o palarie ce a apartinut unei 
foste membre LC 2 ,Camelia Driga,membra care din pacate nu mai este 
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printre noi si ne-a reamintit ca unul din simbolurile prieteniei este si 
palaria. 
Punctul 2  
S-a dat citire scopurilor și obiectivelor Ladies’ Circle România de catre 
presedinta nationala. 
 
Punctul 3. Prezentarea CD 2019-2020 
S-au prezentat în ordine membrele Consiliului Director. 
 
Punctul 4 Prezentarea cluburilor 
S-au prezentat președintele locale, fiecare spunându-și numele și clubul 
din care face parte și prezentand, la randu lor, membrele care le insotesc la 
sedinta si postulantele. 

 
Punctul 5 Cuvânt de bun venit din partea organizatorilor și citirea 
mesajelor primite 
Cuvântul de bun venit din partea organizatorilor a fost ținut de Irina 
Narcisa Jercan – LC 16 Bucuresti urmat de un filmulet de la sarbatorirea a 
10 ani de la infiintarea clubului din Bucuresti si cateva cuvinte 
motivationale din partea Monicai Zdrancota,fondatoarea acestui club. 
Mesajul de salut din partealui Ellen Madau cea care este chairperson LCI 
pentru 2019-2020.Totodata Cristina Lengyell-vicepresedinta nationala si 
fost weblady LCI 2017-2019 explica ce inseamna notiunea de chairperson 
si cu ce se ocupa.Deasemenea am primit un mesaj de salut si de la George 
Marin-presedinte RT Romania. 
  
Punctul 6. Confirmarea și adoptarea ordinei de zi – 
Ordinea de zi nu a primit amendamente și a fosta doptată în unanimitate. 
 In total au fost numarate  de  10 voturi valide. 



 

5 
 

Punctul 7. Prezentare Proces Verbal AGM 2019  
 
Punctul 8 Rapoarte de activitate CD 
Ana Maria Dobrica precizeaza ca am avut doar o luna si 20 zile de la 
inceperea  activitatii la 01 09 2019 si prin urmare nu isi mai avea rostul un  
 
raport scris si ne cere sa evoluam de la rapoartele scrise catre o exprimare 
si prezentare libera din partea fiecarei membre a consiliului director 
national si presedinta de birou local cu prilejul adunarii semianuale. 
 
Prin urmare au fost discutii libere legate de activitatea consiliului director 
în ordinea urmatoare: Presedinta LCR Ana Maria Dobirca, IPP LCR 
Claudia Stirbu, Vicepresedinte Criss Lengyel,Secretar LCR Aura Claudia 
Ionica, Trezorier LCR Andreea Vulpescu,  Weblady LCR Andreea Vasile. 
 
Punctul 9 Rapoarte de activitate cluburi /situatie 
Au fost prezentate în ordine rapoartele cluburilor de catre presedintele 
locale 
LC1 Brasov Raluca Nistor(fosta Stoea) a precizat ca sunt intr-o acerba 
cautare de noi membre si au desfasurat numeroase activitati de socializare 
in acest sens.Deasemenea in continuare pregatesc organizarea si 
sarbatorirea Zilei Prematuritatii,precum si primirea Convoiului Nemtesc in 
decembrie. 
LC2 Turnu Severin-presedinta Silvia Pisleaga prezinta raportul de 
activitate.Arata ca au avut o activitate bogata:actiunea ghiozdanelul,picturi 
pe copac,pregatirea venirii convoiului nemtesc cu materiale pentru 
spitalele din judet actiune side by side cu RT Drobeta,pregatirea venirii 
convoiului nemtesc din decembrie,s.a. 
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LC8 Craiova-Madalina Tudor precizeaza ca s-au imbogatit cu o noua 
membra ,Mihaela Zarzara,de profesie avocat,pe care o cunosteau de multi 
ani si participa la toate proiectele service.Arata deasemenea ca au 3 noi 
postulante si sunt intr-o cntinua pregatire pentru organizarea 
evenimentului din 1 Noiembrie-Fantoma de la Opera-prin care vor sa  
 
stranga fondurile necesare achizitionarii incubatorului.Preconizeaza o 
participare numeroasa.Costurile sunt de 100 lei de persoana. 
 
LC16 Bucuresti-presedinta Elena Nitu agreeaza ideea de a ne prezenta 
activitatea printr-o discutie libera fara rapoarte scrise.Le multumeste 
membrelor clubului sau pentru implicarea in organizarea AGS-
ului.Precizeaza ca au o postulanta si ca au fost mai multe fete,dar doar 
aceasta a ramas. 
 
Punctul 10 Participare RTIWM 2019 Brasov 
Ana Maria Dobrica-presedinta nationala LCR povesteste despre 
participarea la RTIWM 2019 Brasov,despre eleganta 
evenimentului,participarea numeroasa-1200 persoane,munca din spatele 
unui astfel de eveniment.Deasemenea arata ca s-a schimbat parerea despre 
LC Romania si RT Romania la nivel international si se urmareste 
organizarea in viitor a cat mai multor evenimente de acest fel:,,Avem de 
crescut si de invatat.” 
 
 
Punctul 11 Participare LCI 2019 Rotterdam. Idei, concluzii, 
propuneri 
Presedinta Nationala,Ana Maria Dobrica povesteste despre participarea la 
Conferinta Internationala LCI si arata ca un moment cheie a fost intalnirea 
cu Kenza Shibi-presedinta international LCI  care a intrebat-o de ce nu 
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participa desi e presedinta LCRomania.Atunci toata viata i-a trecut prin 
fata si imediat s-a mobilizat si a participat la acest eveniment de mare 
anvergura iar concluzia a fost ca te intorci mult mai bogata dupa o astfel 
de experienta. 
 
 
Punctul 12 Participare AGM 2019 Club 41 – Craiova. Semnarea 
Memorandum-ului de colaborare Masa Rotunda-Club Agora- 
Club 41, “4 Clubs 1 Vision” 
In data de 27 septembrie 2019  se va semna acest memorandum la AGM 
Club 41 care se va desfasura la Beharca. 
 
 
Punctul 13. Propuneri modificare statut/ regulament 
Cristina Lengyell-vicepresedinte LCR  propune alinierea la modificarile de 
la nivel international pentru a ne dezvolta.Propune deasemenea ca 
comunicarea interna sa se faca pe un grup inchis facebook de dezbateri si 
fiecare isi poate exprima ideea ,fiind mai mult timp de 
dezbateri.Deasemenea arata ca la nivel international bordul nu voteaza 
deloc si se propune sa voteze doar cluburile locale,fara membrele 
bordului-adica 5 voturi pentru fiecare club. 
Andreea Vulpescu nu este de acord ca o membra care e membra a biroului 
national,dar nu are functie in biroul local sa nu poata vota,considera ca i se 
ia un drept castigat. 
Andreea Vasile-weblady –propune ca o postulanta sa poata deveni 
membra fara a participa la un eveniment national sau international pentru 
ca existe numeroase persoane care desi se implica nu au timp fizic sa 
participe la aceste evenimente. 
Silvia Pisleaga-presedinte LC2 Turnu Severin  propune ca fiecare club 
daca are mai multe postulante sa organizeze unul din evenimentele 
natioanale si astfel pot participa postulantele pentru a putea deveni 
membre. 
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Monica Zdrancota arata ca la acest moment suntem foarte putine si nu ar fi 
de bun augur un astfel de amendament pentru ca la intalnirile nationale ar 
participa un numar extrem de restrans de persoane si nu ar mai intelege 
spriritul ladies circle si propune etapizarea primirii membrei pana la 
participarea la un eveniment national. 
 
Simona Cruceru sustine ca nu se intelege emotia si spiritul LC daca nu se 
participa la un eveniment national. 
 
Punctul 14. Bilant financiar semestrial  
Trezorierul LCR, a prezentat situația financiară de venituri și cheltuieli 
LCR pentru  2019/2020 și situația cotizațiilor pentru anul 2019/2020 . A 
fost prezentata o situatie a restantelor.  
Situația cotizațiilor este atașată prezentului proces verbal. 
Situația trezoreriei LCR nu a primit alte amendamente. A fost prezentata 
proiectia de buget pentru anul 2019/2020. 
 
Punctul 15. NSP – Ducem viata mai departe 
 
Presedinta Nationala a facut o prezentare a situatiei actuale, proiectul se 
apropie cu pasi repezi de un succes, mai bine de jumatate din suma 
necesara achizitionarii incubatorului fiind deja in posesia coordonatorilor 
de proiect. 
 
 
Punctul 16  
a) Chartare LC Timisoara – club in formare 
 
Aura Claudia Ionica-secretar national precizeaza ca fetele de la LC19 
Timisoara club in formare sunt in febra pregatirilor.Arata ca nasele de la 
LC2 impreuna cu acestea tin legatura pe wup ,avand grup format in acest 
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sens.Precizeaza ca se  lucreaza la site ul de registration si 
fanion.Deasemenea viitoarele membre din Timisoara vor merge la MTM 
Viena sa isi promoveze evenimentul si sunt in cautarea unui club nas din 
familia LCI. 
 
 
      b) Raportul anual al fiecarui club va fi pe un formular stas pe site-ul 
LCR, care sa contina date despre club, compenenta CD local si alte 
informatii pentru o mai buna redactare a anuarului. 
Vicepresedina nationala precizeza ca ar fi util sa se faca un astfel de 
format,in care fiecare club sa isi introduca datele pana la data stabilita ca 
data limita. 
 
Punctul 17.Prezentare MTM 2020 – Viena. Participare 
                    210 euro-full event 
                    144 euro cazare /pers 
                    199 euro-pretour 
                     Bilete de avion 100 euro     
 
     Punctul 18. Prezentare AGM 2020  
                  Ana Maria Dobrica prezinta 2 posibile locatii la Vella pe 
Clisura Dunarii in perioada 29 05 2010-31 05 2020 sau in Sighisoara 
impreuna cu Round Table in 22-24 mai 2020 cand se sarbatoresc si 30 de 
ani de Round Table. LC8 Craiova decide prin votul intern al clubului  sa 
desfasoare evenimentul la Sighisoara in 22-24 mai 2020. 
Andreea Vasile-web lady propune cresterea costurilor minime pentru 
AGM de la 85 euro la 100 euro ca la baietii de la RT Romania pentru 
eliminarea diferentelor la evenimentele side by side. 
 
Punctul 19. Prezentare LCI 2020 – Lahti. Participare 
26-30 2020 August Lahti Finlanda 
 
 
Punctul 20. Diverse. 
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- Comanda/ achizitionare pinuri, fanioane,colan LC19 Timisoara. 
- Evenimente viitoare: 
- “Fantoma de la opera” – 01.nov.2019 (LC 8) 
- Prezentare alte evenimente viitoare, pentru 
construire calendar LCR 2019-2020, si Side By Side  
- Propunere tinuta pentru participari la evenimente nationale/ 
internationale a membrelor LCR.  
Se propune drept tinuta o ie stilizata cu sigla LCR,dar se asteapta si alte 
idei. 
 
 
 
Punctul 21. Inchiderea lucrarilor. Inchiderea sedintei-Presedinta 
Nationala inchide lucrarile si stinge candela prieteniei. 
 

 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


