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FOCUS ON YOUR FUTURE 

 

Cartarea Clubului  Rotary Cișmigiu 
4 decembrie 2014, Bucureşti, România 

 

Scurt Istoric 
 

Clubul Rotary Cişmigiu 

al 9-lea Club din familia Rotary în vibrația Bucureștilor... 

„9 luni" de facere... și "9" muze bune 

 

al 9-lea Club Rotary 
 

Unde? În inima Bucureștilor, acolo unde vibrația orașului nostru începe 

îngemănată de istorie și scăldată în cultură... sub mireasma Cișmigiului, 

la Hotel CIȘMIGIU 

 

Când? În ceasuri bune ale lui marți, cum îi șade omului bun care se trezește 

devreme (7:30 AM săptămânile pare) și departe ajunge, 

dar și la ceas de seară (7:30 PM / 19:30) pentru a depăna povești frumoase între 

prieteni rotarieni și a crește fapte mari pentru comunitate... 

 

Înainte de toate De unde ? din suflet… 

și De ce ? astfel ne-a mânat dorinţa ca, prieteni fiind, să ne unim pentru ca 

împreună să oferim speranță și încredere… 
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Cum ? … prin proiecte inovative şi agile, pentru a răspunde, printr-o 

contribuţie puternică şi imediată, nevoilor societăţii… a celor de lângă noi. 

 

Câți ? Toți Doamne și toți cei peste 30 de membri ai clubului… 

 

Cine ? … oameni activi, dinamici, ce lucră în felurite sfere, dar cu o pasiune 

trainică, obștească și anume aceea de a construi proiecte sustenabile, adevărate 

modele de bună practică și pilde pentru generații a veni și aproapele din Cetatea 

Bucureștilor. 

 

Materii de lucru, adevarate axe pentru 

proiectele Clubului Rotary Cişmigiu : 

 Implicare Socială – proiecte de sprijinire a caselor de copii prin 

acţiuni de caritate şi educative 

 Sănătate – proiecte în domeniul sănătăţii orale şi al nutriţiei 

 Solidaritate socială 
 … și alte a răsări… 
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Evenimentul de Cartare a Rotary Club Cişmigiu 
 

... dar pentru toate acestea trebuie să luăm ființă, 

 

Dragi prieteni rotarieni, 
 

RC Curtea Domnească – IAȘI alături de RC-to be Cișmigiu – BUCUREȘTI 
 

sub auspiciile și călduroasă îndrumare a Guvernatorului nostru  

(District 2241 Romania & Republica Moldova)  

Petre DICULESCU (RC Cetatea Tomis – CONSTANȚA) 
 

Avem bucuria să vă invităm să ne fiți alături, în acest moment de suflet pentru noi 

toți,  

la ceremonia de CARTARE a Clubului Rotary Cișmigiu, 
 

Când? desigur... în data de 4 Decembrie 2014 

Unde? la București... și mai exact? Restaurant Madame Pogany  

(Strada Banul Antonache 40-44 / www.madamepogany.ro)  

pentru că frumosul și Brâncuși îl declina în arta (de astă dată culinară) la feminin 

 

Dar nu suntem scorțoși... și, asa cum îi stă bine unui nou început,  

vă promitem o seară plină de energie și de spir(i)t de calitate...  

al lui Moș Niculae (desigur)  

Cum?  păi cum altfel, desigur că e rost de ținută : "Cock"-tail pentru Domni, 

iar Doamnele doar să-și pună un zâmbet pentru a lumina mai puternic cu 

frumusețea lor această seară de decembrie… 

http://www.madamepogany.ro/
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Contribuţie participare:   200 lei Dar din DAR se face (pentru cei în nevoie) 

(punguța / cont Bianca NEȘIU-BEDREAG la ING Bank, 

IBAN RO33INGB 0000 9999 0072 2579) 

Data limită de confirmare: 25 noiembrie 2014  (dar mereu aproape) 

Contact: Tudor ILIESCU, Preşedinte Club Rotary Cişmigiu  

de găsit / telefon:   0723264782 

cutie de scrisori electronice (e-mail): tudor.mene@gmail.com /  

tiliescu@rotarycismigiu.ro    

mailto:tudor.mene@gmail.com
mailto:tiliescu@rotarycismigiu.ro
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Cazare 

Hotel Cişmigiu:  www.hotelcismigiu.ro  

1. Tarif apartament ocupare single @ 50 eur/noapte 

2. Tarif apartament ocupare dubla @ 65 eur/noapte 

3. Tarif apartament ocupare tripla @ 95 eur/ noapte ( în dormitor 2 paturi şi în 

living o canapea extensibilă ) 

 
Copiii până la 12 ani beneficiază de cazare gratuită. 

 

Tarifele sus menţionate includ: 

 mic dejun tip bufet,  

 acces gratuit la Internet, 

 acces la sala de fitness 

 şi toate taxele. 

 

Oaspeții cazaţi beneficiază de parcare gratuită în garajul subteran al hotelului . 

Oferta este valabilă pentru rezervări făcute în intervalul 4 – 7 decembrie 2014 , numai pentru 

invitaţii la cartarea Clubului Rotary Cişmigiu – acesta va fi codul pentru obţinerea tarifului 

special. 

 

Rezervările pot fi făcute telefonic +40 / 31 4 03 05 00  

sau la reservations@hotelcismigiu.ro 

 

http://www.hotelcismigiu.ro/
mailto:reservations@hotelcismigiu.ro

