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     Mai:
Luna Serviciului 
    pentru tineri  

       
Dragi prieteni, 
 

 În luna mai, gândurile, emoțiile și poate 

în parte acțiunile noastre se îndreaptă către cei 

mai tineri membri ai familiei Rotary. Luna mai 

este în Rotary „Youth Service Month”. 

 Astăzi în districtul nostru sunt prezente 

toate programele pentru tineri: Interact, 

Rotaract, RYLA, și Schimbul de tineri (YEP). 

Prin cele patru cluburi RotaKids sunem și între 

cei care își doresc ca rotarienii să sprijine și inspire tânăra generație încă din etapele timpurii de 

formare. Sunt multe feluri în care putem să facem ca talentul, creativitatea și aptitudinile tinerilor 

să se dezvolte, dar mai ales putem să facem ca ei să nu-și abandoneze țelurile. „Menține-ți treze 

visurile tinereții!” îndemna Friedrich Schiller. O făcea cu ceva mai mult de două secole în urmă, 

dar mesajul este unul actual care și-a păstrat profunzimea și prospețimea. Ca rotarieni putem 

avea un rol important în a sprijini progresul personal și profesional al tinerilor, recunoscând și 

respectând diversitatea opțiunilor și deciziilor lor. 

 Peste 20 de ani, calitatea vieții celor care astăzi suntem în primele linii de acțiune în 

cluburile Rotary va depinde de justețea și valoarea deciziilor acestor tineri, ce se vor afla la 

vârsta maturității. Este deopotrivă o responsabilitate și o oportunitate să îi ascultăm, sprijinim și 
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îndrumăm. Să le facilităm contactul cu personalitățile care pot să-i inspire și să le devină modele.

 Avem o paletă largă de opțiuni la nivelul cluburilor pentru a oferi suport tinerilor:

- să recunoaștem performanța și să acordăm premii și burse tinerilor care obțin 

rezultate de ecxelență;

- să încurajăm tinerii să se alăture cluburilor Interact și Rotaract existente și să 

formeze noi cluburi;

- să promovăm programele de schimb de tineri, YEP, și să facem ca tot mai mulți 

să poată trăi experiența transformatoare a rafinării personalității într-un alt 

spațiu cultural;

- să facem cunoscute evenimentele RYLA și să facilităm participarea tinerilor la 

workshopurile în care învață să lucreze în echipă, să comunice eficient și să fie 

lideri mai buni;

- să invităm membrii Rotaract și Interact să participe alături de rotarieni la 

acțiuni de strângere de fonduri, voluntariat și la evenimentele districtuale pentru 

a-i cunoaște mai bine și a stimula dezvoltarea unor relații armonioase.

 Cu câteva luni în urmă, Președintele Clubului Rotary Tulcea, Dumitru Mergeani, mi-a 

mărturisit că una dintre cele mai semnificative experiențe de viață, pe care Rotary i-a prilejuit-o, 

se datorează acestor tineri minunați cu vârste între 12 și 18 ani care au format și în Tulcea 

un club Interact. Într-una din zile tinerii au participat la întâlnirea săptămânală a clubului 

Rotary și au prezentat cazul unei fetițe care suferea de o formă de leucemie. Tratamentul prescris 

părea să nu aibă efect, iar starea de sănătate a fetiței se deteriora cu repeziciune. Unul dintre 

interactieni aflase că ar exista posibilitatea ca printr-un transplat de măduvă osoasă boala să 

fie învinsă. Membrii clubului Rotary nu s-au lăsat ușor convinși. Au încercat mai degrabă să 

explice mult mai tinerilor colegi că sunt situații în care trebuie să acceptăm destinul și evoluțiile 

uneori nedrepte și tragice cu care viața îi confruntă pe unii din semenii noștri. Dar interactienii 

au fost și mai stăruitori. Au venit la întâlnirile următoare și au adus argumente noi. Uneori 

insitența lor părea exagerată. În cele din urmă colegii din Rotary s-au decis să sprijine această 
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idee. Au organizat un concert caritabil, au strâns fondurile necesare, și mai mult, unul dintre ei 

s-a deplasat la centrul medical Wolfson din Tel Aviv, însoțind fetița. Intervenția chirurgicală a 

fost făcută, a urmat o așteptare plină de emoții pentru a se vedea evoluția. S-a confirmat în scurt 

timp succesul. Fetița fusese salvată. O viață datorată în bună măsură entuziasmului molipsitor 

și lipsit de orice fel de prejudecăți al unor tineri care în mare parte nu ajunseseră la vârsta 

majoratului. Și o nouă exemplificare a infuziei de dinamism, energie și însuflețire pe care tinerii 

o pot aduce în Rotary!  

 Vă încurajez ca în perioada următoare să găsiți cele mai bune căi pentru a vă lăsa 

inspirați de noua generație!  

 Cu aleasă prietenie, 

Daniel Tănase,
District Governor 2015 - 2016 D2241

România și Republica Moldova

CUPRINS:
 Institutul Rotary Madrid 23 - 27 Noiembrie 2016
 RC Baia Mare: Atelierele de Paști
 RC Mangalia: Aprilie - o lună plină de activități
 RC Cișmigiu: Premierea elevilor olimpici
 RC Dej: Infiintarea clubului Interact Dej
 RC Iași: Semimaraton, ediția a II-a 
 RC București: Programul de instruire a echipelor districtuale
 RC Piatra Neamț: Curs de pediatrie-life support
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 În perioda 23- 27 noiembrie va avea loc la 
Madrid , sub logo-ul „ROTARIANS working together 
for a BETTER FUTURE”  Insitutul European 
Rotary ca un prim pas în construirea unei voci unice 
europene a organizației Rotary. Din conducerea 
acestui institut face parte și Corneliu Dincă, PDG 
District 2241 alături de Miguel A.Taus (Spania), 
Președinte, Peter L. Offer  (Anglia), Giuseppe Viale  
(Italia), Gérard Allonneau  (Franța),  Corneliu 
Dinca (România), Peter Iblher (Germania),  ceea ce 
este un motiv în plus de mândrie pentru noi românii. 

La acest institut participă:

§  Zona 11: Andorra, France, Monaco; 18 Districts

§  Zona 12: Albania, Italy, Malta, San Marino; 13 Districts

§  Zona 13: The Netherlands, Portugal, Spain, Switzerland; 14 Districts

§  Zona 14: Germany; 11 Districts

§  Zona 17: Northwestern England, Ireland, Isle of Man, Northern Ireland, Scotland, Wales; 15 Districts

§  Zone 18: Channel Islands, Gibraltar, Southern England,  Wales, Belgium, Luxembourg ; 14 Districts

§  Zone 19: Austria, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Hungary, Israel, Liechtestein, 

Republic of Moldova, România, Slovakia, Slovenia, Ukraine;               

 Cu alte cuvinte vorbim despre 99 de Districte (18% globale, 75% din Europa0 , 29 de țări, 7 
Zone Rotary, 6,674 cluburi (19% global, 80% din Europa) și, nu în ultimul rând vorbim despre circa 
250 000 de Rotarieni care sunt „vizați” de acest institut.

Institutul Rotary 2016, Madrid - „Enter to Learn, Exit to Serve”
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 Programul propus de organizatori acoperă direcțiile majore ale Rotary International pentru 
următorii ani:

•      GETS                                         23 – 24

•      District Trainers Seminar    24 ( afternoon )

•      Rotary Foundation                 25 ( full day )

•      Rotary Institute                       26 – 27

•      Youth Workshop                      26 - 27  

 Pe scurt, institutul își propune să transmită un mesaj unitar ca o voce comună, puternică a 
organizației Rotary în Europa. 

 Modul în care se va realiza acest deziderat include câteva idei de bază:
-         Trainerii la nivel disrictual vor fi instruiți similar cu viitorii guvernatori astfel încât 
mesajul acestora la seminariile districtuale să fie același.
-         Centenarul Fundației Rotary va prilejui ca, în cadrul seminarului dedicate să se ofere 
explicații despre realizările de până acum și  despre strategiile viitoare;
-         Tânăra generație va avea un loc aparte în cadrul acestui institut deoarece viitorul 
Rotary este în mâinile tinerei generații care va călca într-un viitor nu prea îndepărtat pe urmele 
Rotarienilor din prezent; ca atare, generația tânără trebuie să înțeleagă Rotary și să ducă mai 
departe principiile, strategiile și proiectele;

Desigur că mai multe detalii se găsesc pe site-ul: www.rotaryinstitute2016madrid.org. 
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 In cadrul unui proiect amplu de 
sprijinire a copiilor care sufera de autism, 50 
de elevi ai scolilor generale din Baia Mare au 
participat sambata 23 aprilie 2016 la “Atelierele 
Rotary “ organizate de RC Baia Mare cu 
ocazia sarbatorilor pascale. Timp de o zi, copiii 
impreuna cu membri Clubului Rotary Baia 
Mare si Interact Baia Mare au creat decoratiuni 
specifice sarbatorilor pascale sub indrumarea unor cunoscuti artisti plastici.  Obiectele decorative 
specifice au fost create de elevi pentru copiii cu autism folosind materiale simple sau reciclate, 
iar suma colectata din donatii si din valorificarea acestor obiecte a fost oferita Centrului de Zi al 
Asociatiei de Autism Baia Mare. Unul din scopurile acestor ateliere este reînvierea dorinţei copiilor de 
a crea manual obiecte frumoase din materiale simple, la îndemâna oricui. Cel de al doilea scop a fost 
dorinţa noastră de a învăţa copiii de importanţa voluntariatului având în vedere că obiectele realizate 
de către  aceştia au fost donate în scop caritabil Centrului de Zi al Asociaţiei de Autism. 

 1.Balul anual de la Mangalia a ajuns 
la cea de-a VIII-a ediție, eveniment dedicat 
implicării tinerilor în aspectele vieții sociale 
(voluntariat) dar și a actelor de caritate pentru 
cei care au nevoie de sprijin.
 2.”Randez vous” duminical in familia 
Rotary- Emisiune care a avut loc duminica, 17 
aprilie, ora 20:00 la LITORAL TV
 3.RI Director, Corneliu Dinca, in vizita 
la RC Mangalia. 
 Clubul Rotary Mangalia este primul club din District 2241 care a intrat in International 

RC Baia Mare: Atelierele de Paști

RC Mangalia: Aprilie - o lună plină de activități
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  În weekendul 22-24 aprilie 2016, elevi 
al claselor V-VIII au fost prezenți la București 
pentru Olimpiada Națională de Informatică. 
Clubul Rotary Cişmigiu a acordat premii 
în valoare de 12 000 RON elevilor calificați 
pentru lotul lărgit ce va reprezenta România la 
Balcaniada de Informatică.
 În parteneriat cu Clubul Rotary 
Cişmigiu, o implicare deosebită au avut-o 
companiile Bulrom Gas și AVITECH, care a premiat alături de clubul nostru elevii olimpici cu 4 
televizoare de ultima generație, susținând astfel munca, rezultatele elevilor români și performanța 
în domeniul informaticii. Evenimentul a fost promovat online si in presa prin intermediul Mediafax, 
Adevarul, Radio 21, RFI si Romania Pozitiva.

Yachting Fellowship of Rotarians, Flota Rotary. RI Director Corneliu Dinca a cunoscut cativa marinari 
rotaryeni
 4. Duminica, 17.04.2016, la CENTRUL CULTURAL MANGALIA, a avut loc un spectacol 
caritabil dedicat copiilor internati in Sectia TBC a Spitalului Municipal Mangalia.
 RC Mangalia a donat acestor copii un calculator cu ajutorul caruia ei vor putea sa-si faca 
temele care necesita acest lucru si vor putea comunica cu familiile aflate la departare.

RC Cișmigiu: Premierea elevilor olimpici

  
Cu ocazia vizitei DG Daniel Tanase la
Rotary Club Dej in 25 aprilie s-a semnat cererea 
de infiintare a clubului Interact Dej care cuprinde 
19 tineri

RC Dej: Infiintarea clubului Interact Dej
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 Clubul Rotary Iași Copou, susținut ce 
celelalte 3 cluburi Rotary din Iași, a organizat 
a doua ediție a evenimentului Semimaraton 
Iași duminică, 24 aprilie 2016. Peste 1300 
de participanți au alergat pentru a combate 
abandonul școlar în județul Iași. Ediția din acest 
an marchează o evoluție semnificativă față de 
cea din 2015, la care s-au adunat aproximativ 
750 de alergători pentru cursele competitive 
de 21km si 10km. Atât creșterea numărului de concurenți, cât și mediatizarea intesă au asigurat 
proiectului o vizibilitate considerabilă în comunitate. 
 Pe lângă faptul că acest eveniment promovează un stil de viață sănătos și că devine o sărbătoare 
a întregului oraș, scopul principal al competiţiei a fost unul caritabil şi de mare impact în comunitatea 
regională. Beneficiarii strângerii de fonduri  sunt copiii de excepţie înscrişi în programul Fundaţiei 
Proruralis, dar şi cei lipsiţi de mijloace materiale susţinuţi de Fundaţia Salvaţi Copiii. Anul trecut, 
la finalul primei ediţii a Semimaratonului de la Iaşi, am oferit copiilor din mediul rural înscrişi în 
programul Proruralis 10 burse pentru un an de studiu la liceele de elită din oraşul Iaşi. 

 Semimaraton Iaşi 2016 este un eveniment creat 
şi organizat de Rotary Club Iaşi Copou şi susţinut 
de de Rotary Club Iaşi, Rotary Club Iaşi 2000 
şi Rotary Club Curtea Domnească. Competiţia 
din acest an a fost realizată în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Iaşi, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Iaşi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Iaşi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi, 
ISU Iaşi şi SMURD Iaşi.

RC Iași: Semimaraton, ediția a II-a
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 În perioada 11-12 martie 2016, s-a 
desfășurat în București seminarul de pregătire 
a echipei districtuale și a președinților aleși. 
Este evenimentul care în mod tradițional se 
numește DTTS & PETS.  Organizarea a fost 
de un nivel foarte bun și a permis desfășurarea 
pe parcursul celor două zile a unui program de 
instruire consistent, util celor care se pregătesc 
ca în anul rotarian 2016-17 să fie în prima 
linie a leaderhipului cluburilor și districtului. Ca întotdeauna acest eveniment a fost cadrul în care 
președinții de club aleși s-au întâlnit și cunoscut mai bine între ei. Când au văzut oportunitatea, 
au pus bazele unor proiecte comune viitoare. După cuvântul de deschidere al DG Daniel Tănase, a 
urmat o informare cuprinzătoare a DGE Mircea Ștefan Solovăstru, în care au fost abordate: „Rotary 
în serviciul umanității”- tema prezidențială a anului 2016-17, prezentarea echipei districtuale, 
transmiterea mesajului RIP John F. Germ, reflecții cu privire la Fundația Rotary care va aniversa 
centenarul în anul rotarian următor și informații cu privire la condițiile evidențierii prezidențiale 
2016-17 (Presidential Citation 2016-17). Programul de instruire s-a desfășurat în sesiuni comune 
și pe ateliere de lucru care au cuprins secțiunile: administrativ-secretariat-trezorerie, leadership-
membership, relații publice și comunicare. Atmosfera a fost una în care entuziasmul, speranța și 
prietenia au făcut ca timpul petrecut împreună să fie un dar pentru toți cei prezenți.

RC București: Programul de instruire a echipelor districtuale



eNewsletter aprilie 2016

www.rotary2241.org

Upcoming Events
 Conferința Districtuală 26 - 28 Mai 2016, Sinaia

Institutul Rotary este primul pas în a aduce sub aceeași umbrelă 80% din 
Cluburile Rotary din Europa, ceea ce presupune 99 de districte din 29 de 
țari. Scopul acestui Institut este acela de a avea o voce unitară și puternică 
a Rotary în Europa. Motto-ul acestui Institut este unul excepțional: 
“enter to learn, exit to serve“, cuvinte care vorbesc de la sine. 
Detalii pe site-ul : www.rotaryinstitute 2016madrid.org   
Perioada: 23 – 27  Noiembrie 2016
Madrid  ( Spain ) - Hotel NH Eurobuilding

 La initiativa comuna a Rtn. Moishik Yonay - 
PDG District 2490 Israel si Rtn. Sever Dumitru 
Ciubuca PP 2013 - 2014 RC Piatra Neamt 2005 
si cu sprijinul Cluburilor infratite din Kishon si 
Piatra Neamt in perioada 06 -07.04.2016 s-a 
desfasurat in orasul de la poalele Pietricicai  un 
interesant seminar pe tema urgentei pediatrice - 
primul ajutor acordat nou- nascutilor. 
In organizarea ambitioasei echipe VTT Neamt 

(cei 3 medici nemteni care in ultima saptamana din octombrie 2015  au beneficiat de un schimb 
de experienta in Anglia cu sprijinul Districtului Rotary 1080 - Marea Britanie) au avut sansa de a 
participa activ la cursuri si work-shop-uri un numar de 18 medici specialisti de la spitalele din Piatra 
Neamt, Targu Neamt si Bicaz. 
 Multumim DG Daniel Tanase , Districtului 2241 Romania - Republica Moldova, PDG Radu 
Popescu, Rtn. Gabriel Antoniu - presedinte RC Roman si companiei Tarom pentru sprijinul deosebit 
acordat in realizarea acestui proiect . 

RC Piatra Neamț: Curs de pediatrie-life support
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Echipa de imagine și PR a Districtului 2241
România și Republica Moldova:

 Ștefan CioChinaru - coordonator comisie 
      stciochinaru@gmail.com

 Cristiana ChionCel - realizator Revista 2241
     cristiana.chioncel@allmediafactory.ro

 Mihaela GorodCov - realizator eNewsletter District(lunar)
     mihaela.goro@gmail.com
     mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro

 Ducu Bertzi - realizator evenimente
     albertducu@yahoo.com

 Mihai totpal - pagina de Facebook a Districtului 
     mihai@mervani.ro

 Vlad virBan – fotografie 
      vlad@virban.ro

  Catalina BalaCeanu - relatii publice 
     catalina.balaceanu@gmail.com

Dragi prieteni rotarieni,

 Tot ceea ce faceți în cluburile dvs este important și, în egală măsură, este 
bine să fie comunicat și împărtășit tuturor celor peste 3000 de prieteni din tot 
districtul.
 Așa încât, vă rugăm mult să ne trimiteți materialele dvs (1 pagina de 
text însoțită de cîteva fotografii ale evenimentului) pîna pe data de 10 ale lunii 
următoare pentru inserarea în enewsletter și în revista districtului. 

Vă mulțumim și așteptăm știrile de la voi.
Echipa de comunicare și PR


