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Ana Maria Dobrica Presedinta Nationala 2019 – 2020  

Dragi Doamne, 

 

Suntem in momentul in care trebuie sa asternem din nou pe hartie un an incheiat in Ladies’Circle. 
Momentul in care incercam sa transpunem pe o coala experientele, reusitele, greutatile, trairile, incercarile, 
emotiile... Si este asa de coplesitor! Dar este totodata si frumos... 

Despre preluarea mandatului, despre AGM-ul de la Penicel – la Brasov, stim cu toate si am mai tot 
vorbit. Ce a urmat dupa... Aici incepe povestea: in august RT Romania a organizat cu succes RTWI 2019 la noi in 
tara. Am fost acolo si pot sa spun ca a fost o minunata descindere de forte si o organizare profesionista. 
Felicitari domnilor din RT Romania. Am avut si noi multe de invatat...  

Apoi, la o saptamana, a urmat LCI Rotterdam. O alta bifa in calendarul “to do” al functiei pe care am 
ocupat-o, dar pentru propria-mi persoana, o experienta pe care oricat as incerca sa o transpun in cuvinte, 
acestea acopera prea putin! Marturisesc sincer faptul ca auzeam de multi ani de la doamnele mai vechi decat 
mine in LC, cat de minunata este experienta de a “iesi la evenimentele internationale”, dar pana nu am ajuns 
sa o traiesc, va spun sincer ca erau doar povesti frumoase. Sa simti cum te cutremura in acelasi timp senzatii 
de curiozitate pentru a cunoaste oameni noi, uimire pentru locurile si lucrurile noi pe care le vezi, le traiesti, 
mandria de a-ti reprezenta tara in fata unor oameni poate si din “capatul celalalt al lumii”, oboseala cauzata de 
programul incarcat al evenimentului amortizata de sustinerea fetelor din tara, etc.. 

A venit apoi inceputul lui noiembrie si am avut in Craiova evenimentul “Fantoma de la Opera” – 
evenimentul care a adus succesul Proiectului National 2018-2020, Ducem Viata mai Departe... Proiectul de 
suflet <3. Am reusit, chiar pe 11 februarie, de Ziua Internationala Ladies’Circle sa ducem si sa asistam la 
punerea in functiune a incubatorului pentru copilasii nascuti prematur, la Sectia de Neonatologie a Spitalului 
Filantropia din Craiova. Ziua in care, pe cer a aparut curcubeul.  

Trecerea in 2020 a venit la pachet si cu o schimbare neasteptata din partea sortii – am fost nevoite sa 
ne invatam si sa ne insusim cu toate, ce inseamna viata ONLINE. Trebuie sa recunoastem ca pandemia de 
Covid-19 ne-a schimbat viata tuturor si mai mult decat atat, a fost o lectie pe care am primit-o de la univers. A 
fost o perioada de reconfigurare a ordinii de prioritati in viata fiecareia, a fost o perioada in care prieteniile si 
relatiile interumane au fost greu incercate, dar a fost si o perioada de introspectie si regasire a valorilor simple 
si adevarate ale vietii, ceea ce in fond, cred ca ne-a prins bine tuturor. Eu una mi-amintesc cum de multe ori 
ziceam inainte ca mi-ar placea sa am parte de o vacanta de vreo luna sau doua, timp in care sa nu mai simt 
vesnica presiune cum ca lucrurile trebuiesc facute pe fast-forward.. Sub o alta forma a realitatii, vorbele mi-au 
devenit adevar, doar ca vacanta pe care o proroceam mi-ar fi placut sa fie fara atatea restrictii, teama pentru 
sanatate si starea de asteptare pentru vremuri mai sigure – de preferat undeva pe o plaja exotica . 

Am avut marele noroc sa lucrez in Biroul National 2019-2020, cu una dintre cele mai frumoase echipe 
din cate am vazut si trait in Ladies’Circle Romania:  

Weblady – A. Vasile – nasa mea in LC. Si pot spune ca cel putin in cazul meu, postura de nasa i s-a pliat 
100%. Chiar da, pentru mine povestea Ladies’Circle a inceput cu momentul cand am cunoscut-o pe Andreea, 
dar dincolo de asta, sensul expresiei Prietenie Adevarata a inceput cu Andreea. 

Secretar – Aura – Felicitari, Auras, ai fost de exceptie. Profit de ocazia asta sa iti amintesc momentul 
cand, la Penicel la AGM in ultima seara, spuneai ca ai emotii pentru functia asta si ca ai rugamintea sa “te luam  
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incet”... Voiam sa iti spun de atunci ca nu ai motiv sa te ingrijorezi, dar timpul a arata-o mai clar decat as fi 
putut eu. Te-ai descurcat minunat. Felicitari inca o data si da, sunt la fel de sigura ca atunci, ca te poti sa te 
descurci de minune si mai departe. 

Trezorier – A.Vulpescu (aka Vulpi). Omul care nu vorbeste prea mult, dar pune punctul pe i la 
momentul oportun. Si o face atat de bine argumentat, incat nu-i mai poate fi demontata nicicum pozitia. Vulpi, 
ai fost cu adevarat paznicul cufarului nostru – si nu ma refer la trezorerie doar la modul propriu. Multumim. 

IPP – Claudia. Pentru mine, este omul cu cea mai mare rezistenta in BN-ul LCR. Felicitari pentru ca, asa 
diferite cum suntem toate, ai avut puterea sa faci fata! Esti un exemplu de perseverenta. Multumim. 

Vicepresedinte – Criss Lengyel. Criss... Cea mai frumoasa revelatie pe care am avut-o in LC. Omul cu 
motorul pornit mereu pentru a se implica trup si suflet in LCR, in spiritulul si scopul LC. Leoaica pe care LCI a 
avut-o ca cea mai buna Weblady, ea e Criss. A venit apoi acasa cu tot bagajul de informatii, relatii si inspiratie si 
a adus cele mai faine inovatii. Afirm clar ca am inceput sa ne schimbam imaginea dar si viziunea, la nivel de 
asociatie nationala, la nivel de LCI, incepand astfel sa ne adaptam si noi vremurilor pe care le traim. Si nu 
putine sunt punctele in care Criss a fost initiatoarea. Felicitari pentru tot ce ai creat pana acum si pentru ceea 
ce vrei sa faci preluand stafeta. Sunt mandra si bucuroasa pentru ca am lucrat si lucram impreuna. Stiu sigur si 
ma bucur pentru planurile marete pe care le ai pentru LC Romania si stiu ca le vei face sa devina realitate.  

Desi mare parte din sedintele BN 2019-2020 nu au fost sub forma de interactiune fizica (fiind nevoite 
sa ne “mutam biroul” in zona online), am descoperit atatea atuuri si aspecte frumoase ale muncii in echipa, 
incat pot spune cu adevarat ca PRIETENII SUNT INGERII PE CARE UNIVERSUL TE LASA SA II STRANGI IN BRATE! 

Multumesc! 

 

Raise Your Wings and Shine!  
Ana-Maria DOBRICA 
Presedinte National 2019-2020 
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Criss Lengyel Vice-Presedinta Nationala 2019 – 2020  

 

Dragi Ladies, 

A fost un an interesant, diferit si plin de surprize! Va multumesc pentru increderea si suportul vostru in 
mine si in noi toate! 

Sunt recunoscatoare pentru tot ceea ce s-a intamplat, si sunt mandra de noi, de echipa CD-ului 
national ca am facut fata tuturor provocarilor. 

Lunile de vara dupa AGM-ul de la Brasov au fost incarcate inca cu indatoririle mele ca weblady in biroul 
international, dar eram incantata de noua aventura alaturi de voi. 

Vreau sa mentionez cu mandrie si bucurie prezenta noastra, a Ladies’ Circle Romania la RTIWM in 
august 2019 la Brasov, o experienta unica pentru noi.  

Multumesc inca odata Presedintei noastre Ana Maria pentru efortul fantastic de a fi alaturi de mine la 
LCI 2019 in august la Rotterdam, zile pline de munca, emotie, prietene vechi si noi, vise pentru viitor si 
recunostinta pentru tot ceea ce inseamna LC!  

Noua organizare a LCI, odata cu Regional Chairperson, a usurat comunicarea intre tari si biroul 
international, am avut sedinte fizice la conferinta si MTM, dar si online, menite sa ajute si regiunea noastra 
(Middle European Region). Este doar inceputul, iar pe viitor putem lucra mai mult impreuna in regiune pentru 
a impartasi bunele practici si a ne dezvolta. 

O reusita unica in Romania a fost semnarea memorandumului „4 Clubs 1 Vision” in septembrie la AGM 
Club 41 la Craiova, unde noi ca LCR am avut cea mai mare prezenta la un eveniment Side By Side. A existat 
pentru prima oara anul acesta o comunicare intre birourile nationale ale celor 4 cluburi din familia Round 
Table Romania, si cat de frumos inchidem anul cu un proiect impreuna, sustinand initiativa VeDem Just 
„Viziere de protectie pentru cei din linia intai”. 

La MTM in ianuarie la Viena am fost tare mandra, am avut o delegatie a Romaniei foarte frumoasa, si 
am promovat Chartarea noului nostru club, LC19 Timisoara. Din pacate nu a avut loc din cauza pandemiei, dar 
familia noastra se mareste online! Mult succes fetele si o viata in LC lunga, frumoasa, plina de momente de 
neuitat! 

Impreuna cu echipa CD national de anul acesta, chiar si incercata de neprevazutele vieti personale si 
profesionale, pandemie, familie si noi, am lucrat la digitalizarea asociatiei. Adrese de email create pe website-
ul nostru, formularele create pentru candidaturi si raportul anual de club, multe sedinte online (Skype, 
Whatsapp, Zoom), ne-au „specializat” pentru noutatea AGM-ului online 2020.  

Multumesc Ladies din CD national, multumesc pentru tot ceea ce am trait si am invatat in acest an, 
multumesc tuturor membrelor din LCR, prietene si femei minunate.  

„Raise your wings and shine” in continuare! 

 
Cu prietenie si serviciu, 
Criss Lengyel Vicepresedinta 2019 – 2020  
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Claudia Stirbu Fosta-Presedinta Nationala 2019 – 2020  

 

“Friendship and service”  

 “circle is Fun!” 

 

Dragi Ladies, 

Probabil ca nu stiati, nu sunt un fan al tehnologiei sau al lumii virtuale, dar iata ca viata ne pune in 
situatii in care facem fata prin depasirea propriilor bariere interioare sau exterioare. Asadar, nu pot sa fiu 
decat recunoscatore pentru ca putem sa fim impreuna pe orice cale. Asta e cel mai important,ca indiferent de 
situatii, sa fim impreuna, sa schimbam idei, sa facem impreuna lucruri care ne fac placere si ne implinesc 
sufleteste. Desigur ca le urez succes noilor membre, dar in egala masura fiecarei membre, care impartaseste 
spiritul Ladies’Circle . Important este sa oferim oportunitatea fiecarei femei de a cunoaste acest club, iar in 
masura in care se regaseste in valorile clubului, sa se bucure de aceasta minunata calatorie. Pentru mine, dupa 
12 ani de club , pot spune ca voi continua sa ofer oricarei femei ocazia de a se alatura clubului nostru, pentru a 
se bucura de toate oportunitatile, bucuria, calatoriile, fericirea si prietenia pe care mie mi le-a oferit acest club. 

Nu pot decat sa va multumesc si sa va asigur ca voi fi alaturi in aceasta calatorie. 

Aș vrea ca LCR sa fie cadrul în care să ne deschidem inimile si să ne simțim fantastic ! Circle is fun! 
….credeți-mă . 

               

  Cu drag , pentru prietenie si serviciu,     
Claudia Știrbu, IPP LCR 2018-2020 
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Aura Claudia Ionica Secretara Nationala 2019 – 2020  

 
Dragi Ladies, 

 
Dupa AGM-ul de la Panicel unde am fost aleasa secretara nationala am incercat sa preiau secretariatul 

LCR si sa imi indeplinesc sarcinile.Spun ca am incercat pentru ca ,sincer ,m-am aruncat cu capul inainte si nici 
prin cap nu imi trecea cate responsabilitati, scrise sau nescrise in anuar, exista pentru o secretara. 

Impreuna cu intreg biroul am incercat sa reimprospatam canalele de comunicare LCR prin crearea unor 
noi adrese de email. 

Deasemenea am lucrat la redactarea anuarului implicit la completarea acestuia cu modificarile votate la 
AGM 2019 care nu au fost putine deloc.Probabil din aceasta cauza si anuarul a capatat dimensiunille 
acestea.Glumesc! 

Am participat la sedintele bordului desfasurate on line.Am avut numeroase sedinte avand in vedere ca 
ne-am pregatit si pentru chartarea clubului din Timisoara.Ulterior am intocmit minutele sedintelor biroului 
national si deasemenea am pregatit impreuna cu intreg bordul adunarea generala semianuala si adunarea 
generala anuala on-line, care este o mare provocare pentru noi. 

Cu bucurie am participat la evenimentele nationale si internationale organizate pana la instaurarea starii 
de urgenta printre care enumar:AGM CLUB 41 Beharca-chiar de ziua mea de nastere,unde din fericire am fost 
prezente aproape toate membrele bordul national,la evenimentul fastuos organizat de LC8 Craiova-,,Fantoma 
de la opera” pentru realizarea proiectului national,la MTM-ul de la Viena unde cu multa placere am fost prezente 
3 membre ale bordului national,6 membre LC2 si 3 membre de la  LC19 Timisoara. 

A fost un an constructiv, cu multe proiecte, desfasurat intr-o atmosfera de cooperare si sprijin reciproc 
la nivelul biroului national.Pe aceasta cale vreau sa le multumesc  membrelor CD National LCR 2019/2020 pentru 
acest an minunat!Totodata vreau sa le multumesc tuturor membrelor LCR pentru toleranta,ingaduinta si 
prietenia de care au dat dovada pe parcursul derularii acestui an ,,mai altfel” din cauza pandemiei iscate la nivel 
mondial. 

Iata ca in acest an, LCR  si-a ridicat aripile si a stralucit imbogatindu-se cu un nou club in Timisoara cu 
membre ,,enervant” de tinere si extrem de entuziasmate. 

  

               Cu prietenie, 
               Aura Claudia Ionica-secretar national LCR  2019/2020 
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Andreea Vulpescu Trezoriera Nationala 2019 – 2020  

 
Ganduri la final de mandat 

Dragile mele, 

A sosit timpul sa-mi iau „ la revedere” de la BN si, tinand cont ca ma apropii de 45 de ani, la anul, si de 
LCR, asa ca profit de ocazie sa astern pe hartie cateva ganduri. Vreme de  peste 10 ani, ne-am angajat intr-o 
experienta profunda de invatare, acceptare si tolerare, invatand sa ne cunoastem si sa ne acceptam una pe 
cealalta. Suntem cu toatele diferite, dar, impartasind un scop comun, am invatat sa comunicam si sa ne 
conectam la nivel energetic, pentru ca oamenii din viata noastra impartasesc cu noi un camp energetic comun 
care actioneaza ca un liant aflat in continua miscare si transformare si, pe masura ce acest liant isi schimba 
intensitatea sau directia de miscare, apar transformari la nivelul relatiilor: unele se aprofundeaza, altele se 
dizolva, iar altele, pur si simplu,  capata noi semnificatii. 

Merg mai departe, pe drumul meu, dar intotdeauna alaturi de voi, impacata si fidela unui principiu dupa 
care ma ghidez in viata, acela ca, in toti acesti ani, am facut doar lucruri pentru care nimeni si nimic sa nu ma 
faca sa-mi cobor privirea…o fac doar pentru a-mi admira pantofii. 

Aceeasi, 

Andreea Vulpescu 
Trezorier Ladies' Circle Romania 
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Andreea Vasile Weblady Nationala 2019 – 2020  

 
Dragi Ladies, 

 
A fost un an al provocarilor, din toate punctele de vedere. 

Dar cum nimic nu este intamplator, acest aspect ne-a ajutat foarte mult pe noi, ca componenta a 
board-ului, dezvoltand o buna comunicare, colaborare si organizare. 

  Datorita problemelor tehnice aparute in trecut, legate de folosirea mail-urilor CD-ului, am refacut 
toate adresele si le-am adaptat la site. Am avut o buna comunicare cu CD-ul National si multe intalniri in 
mediul virtual, pentru a pune la punct AGM-ul online si nu numai. A fost o provocare pentru noi, toate, dar  
acest aspect poate imbunatatii pe viitor si poate va duce la o mai buna functionare a noastra, a tuturor dar si a 
organizatiei noastre la nivel atat national cat si international. 

                                                                                                       

            VASILE ANDREEA    

            WEBLADY LADIES’ CIRCLE ROMANIA 

            2018-2020 

 


