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Din cuprins… 

Dragi prieteni,  
 
 Rotary International dedică luna aprilie unui subiect 
care trebuie să ne preocupe în mod direct și pe noi, rotarienii 
din District 2241, cel puţin din perspectiva de a avea în viitor o 
societate sănătoasă, pe care să ne putem baza. În această lună, 
Rotary acordă mai multă atenţie sănătăţii mamei și copilului, și 
nu doar din punct de vedere medical mi-aș permite să adaug 
aici. Cel puţin așa aș vrea să cred că este de datoria noastră, a 
unei organizaţii în care deseori punem familia pe primul loc, să 
oferim un exemplu pentru societate și să punem umărul ca 
unele lucruri să se îmbunătăţească. Pornesc de la exemplul 
personal, fiind tată a trei copii minunaţi, și pot afirma că sunt în 
cunoștiinţă de cauză când spun că un mediu familial sănătos 
este esenţial pentru ca ei să crească oameni de nădejde. Cel 
puţin eu așa îmi doresc să crească ei: Ștefania, Cezar, Ecaterina. 
Sunt situaţii însă când, diverse motive îi împiedică pe părinţi să 
acorde toată atenţia necesară copiilor. Pot aminti aici situaţiile 
de-a dreptul dramatice ale copiilor abandonaţi în ţară de părinţii 
plecaţi la muncă în străinătate, copii care sunt condamnaţi să 
crească “nesănătos”, ca să rămânem la tema lunii aprilie. Nu 
vreau să invoc aici motivele pentru care s-a ajuns aici, dar vreau 
să ne gândim dacă putem să facem ceva în a îmbunătăţi această 
generaţie. Mai sunt și alte exemple, poate mai accesibile de 
gestionat pe plan local, la nivelul cluburilor. Mamele abuzate de 
soţi și de copii violenţi, de persoane din anturajul lor care nu se 
sfiesc să lovească, să jignească. Colaborarea cu centre de 
asistenţă social dedicate acestui subiect poate reprezenta 
începutul unui proiect care, derulat pe termen lung, aduce 
beneficii comunităţii locale, poate însănătoși societatea. Știu că 
nu este ușor, știu că am putea spune că nu e neapărat treaba 
noastră, dar merită să încercăm să ne gândim și la aceste 
lucruri, având în vedere că istoria ultimilor ani ne-a demonstrat 
că împreună putem să face lucruri deosebite prin care am 
schimbat destine.  
 
Cu prietenie, 
  
Mircea Ștefan Solovăstru 
Guvernator 2016-2017 
District 2241 România și Republica Moldova 

 www.rotary2241.org 
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FORUMUL REGIONAL DE PROIECTE – RC BISTRIȚA NOSA 
 În prezenţa prietenului Daniel Tănase, Immediat Past District Govermor (2015 – 

2016), a doi Asistenţi de Guvernator în funcţie și a cinci membri ai Comitetului 
Districtual, s-a desfășurat la Bistriţa, în perioada 3 – 5 martie 2017, ediţia a III-a 
a Forumului Regional de Proiecte Rotary, organizat de Clubul Rotary Bistriţa 

Nosa. După  primele 
două ediţii organizate 
la Gura  Humorului, 
în 2012, și Sovata, în 
2014, Forumul și-a 
dovedit utilitatea prin 
gradul ridicat de 
interes arătat de 
cluburile Rotary 
participante și 
numărul de proiecte 
(15) oferite spre 
multiplicare în alte 

cluburi. Scopul Forumului este facilitarea schimbului de idei și promovarea unor 
proiecte care să se desfășoare la nivel regional sau naţional prin implicarea 
cluburilor participante. La această ediţie au fost reprezentate 13 cluburi Rotary 
din cadrul District 2241: RC Iași Curtea Domnească, RC Sighet, RC Tîrgu Mureș, 
RC Tîrgu Mureș Teka, RC Tîrgu Mureș Maris, RC Vatra Dornei, RC Borșa, RC 
Suceava Bucovina, RC Brăila, RC Pitești, RC Bistriţa Nosa, RC Câmpulung și RC 
Năsăud.  
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Din cuprins… 

 
A doua ediţie a proiectului se va derula  în perioada aprilie-iunie 2017.  Clubul 
Rotary Alba Iulia Civitas Solis, în colaborare cu SC Starmedica SRL din Alba Iulia, 
derulează cea de-a doua campanie de informare și depistare precoce a 
cifoscoliozei la copii de 12 ani. Proiectul  se desfășoară sub denumirea “ O 
viaţă dreaptă” , fiind realizat  în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului 
Alba, Şcolile Generale din Alba Iulia. Beneficiarii proiectului sunt cei peste 500 de 
elevi ai claselor  a VI-a din școlile generale, vârsta optimă de depistare și tratare a 
acestei afecţiuni fiind cea de 12 ani. „Acum 3 ani de zile am început acest proiect 
prin evaluarea și diagnosticarea a aproximativ 2200 de copii din clasele V, VI, VII 

și VIII și am obţinut 
rezultate dezastroase 
. Am avut 3 medici 
specialiști, 4 fizio-
kinetoterapeuţi, un 
asistent medical, 4 
asistenţi sociali și un 
psiholog care au 
ajutat la derularea 
proiectului cu peste 
300 ore voluntariat. 
Aproape 60% dintre 
copiii consultaţi au 
primit scrisoare 
medicală . 13,08% au 
cifoză și atitudine 
cifotică ; 29,06% 
copii cu atitudine 
scoliotică; 13,80% 
copii cu cifoscolioză; 

11,30% copii cu hiperlordoză; 50,36% prezintă platfus. Având în vedere numărul de 
copii care prezintă astfel de afecţiuni remediabile am reluat proiectul și l-am 
targetat către copii de clasa a 6-a , moment în care se instalează atitudinile acestea. 
” , a precizat Dragoș Medrea președinte Rotary Club Alba Iulia Civitas 
Solis.Proiectul cuprinde 3 etape: informarea şi conştientizarea elevilor, părinţilor și 
cadrelor didactice cu privire la efectele invalidante ale afecţiunilor coloanei 
vertebrale; depistarea   precoce a afecţiunilor coloanei vertebrale la elevii cu vârsta 
de 12 ani; îndrumarea copiilor și părinţilor privind conduita terapeutică şi 
demersul recuperatoriu. 
 

„O VIAȚĂ DREAPTĂ” – RC ALBA IULIA CIVITAS SOLIS 
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Din cuprins… 

INTEGRITATE PENTRU PROSPERITATE – ALBA IULIA 
Cluburile  Rotary  Club  Alba şi Rotary  Club  Alba  Iulia Iulia  Civitas Solis, împreună cu 
Transparency International Romania şi Griffiths School of Management, au organizat în 9 
martie 2017, la Alba Iulia, 
Summitul de Integritate 
pentru Prosperitate. 
Evenimentul a fost organizat 
cu sprijinul Universităţii 1 
Decembrie 1918, a 
Inspectoratului Școlar Alba, 
a Colegiul Naţional Militar 
"Mihai Viteazul" și a 
Colegiul Naţional "Horea, 
Cloșca și Crișan" în sală 
fiind prezenţi elevi, studenţi, 
cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar 
şi reprezentanţi ai 
administraţiei publice și 
private. 
Aflat la cea de-a XIV-a 
ediţie, summitul face parte 
dintr-o serie de acţiuni desfăsurate la  nivel districtual care promovează integritatea ca 
element cheie al succesului în dezvoltarea mediului public și privat. Evenimentul a constat în 
mai multe prezentări a unor cadre universitare şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, pe 
teme legate de integritate: dezvoltarea antreprenorială din punct de vedere etic și moral, 

integritatea în sistemul de 
învăţământ şi societate, 
importanţa eticii în 
afaceri, riscurile corupţiei, 
importanţa menţinerii 
unui climat propice 
bunelor practici în mediul 
de business. Prezentările 
au fost susţinute de Victor 
Alistar (Director Executiv 

Transparency 
International Romania), 
Dan Aurelian Botică 
(Universitatea Emanuel 
din Oradea),  Marian V. 
Popa (Director Deutsche 
Bank Global Technology 
Center Romania), 

Sebastian Văduva (Decan Griffith School of Management). Au luat cuvântul și 3 invitaţi 
locali: Daniel Breaz (Rector Universitatea “1 Decembrie 1918”), Tamas Attila (Consultant în 
afaceri – Atta Consulting), Simion Mihon (Șef control fiscal Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală).  



 

 
5 

Din cuprins… 

TABLE MAGNETICE PENTRU ELEVI – RC ORADEA 1113 
Rotary Club Oradea 1113 a organizat în luna martie un turneu de golf cu scop 
caritabil. Prezent la 
manifestare, Guvernatorul 
District 2241, Mircea 
Solovăstru s-a arătta 
încântat de iniţiativa 
rotarienilor din Oradea. 
“Am răspuns cu drag 
invitaţiei colegilor noștri 
de la Rotary Club Oradea 
1113 și pentru că, dincolo 
de golf și socializare, 
acţiunea lor va însemna 
un cadou pentru copiii cu 
nevoi speciale din judeţul 
Bihor. Este important să 
luăm în considerare toate 
categoriile de copii atunci 
când facem proiecte pentru diferite comunităţi. Tablele magnetice ce vor ajunge în 
clasele lor vor fi cu siguranţă de ajutor” spune Mircea Solovăstru.   

CONFERINȚA DISTRICTUALĂ INTERACT – CLUJ NAPOCA 
 În luna martie s-a desfășurat la Cluj Napoca, Conferinţa Districtuală Interact. Un eveniment 

la care au luat parte tinerii reprezentanţi ai rotarienilor din District 2241. Alături de ei a fost 
și DG Mircea Solovăstru, care le-a transmis un mesaj. “Am simţit multă energie pozitivă și i-
am vazut pe colegii noștri mai tineri dornici să se implice în proiectele Rotary” a scris Mircea 
Solovăstru pe Facebook.  
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Din cuprins… 

SEMINAR DE INSTRUIRE DTTS ȘI PETS – CLUJ NAPOCA 
În perioada 10–12 Martie 2017 a avut loc, la Cluj-Napoca, Seminarul de Instruire a 
Echipei Districtuale (DTTS) și Seminarul de Instruire a Președinţilor Aleși (PETS) 
din Districtul 2241 România și Republica Moldova. Evenimentul s-a bucurat de o 
participare numeroasă,  fiind prezenţi Președinţii Aleși,  membrii Comitetului 

Districtual, Asistenţii 
de Guvernator din 
anul rotarian 2017 - 
2018, precum și DG 
Mircea Solovăstru, 
PDG Andrei 
Dorobanţu, PDG Ivan 
Bloch, PDG Ovidiu 
Coș, PDG și Vice 
Guvernator Martha 
Maria Mocanu, PDG 
Daniel Condurache, 
RID Corneliu Dincă, 
PDG Ionică Sbârciu, 
PDG Radu Popescu, 
PDG Marian Mocan, 

PDG Daniel Tănase, DGE Milian Sopoian, DGN Cristian Jurji, DGNI Marian 
Neagoe. În cadrul Seminarului, instruirea a avut loc în patru ateliere de lucru și a 
fost prezentată tema anului rotarian 2017-2018, ROTARY: MAKING A 
DIFFERENCE. Lucrările s-au desfasurat în spiritul Rotary și al prieteniei, iar 
sâmbătă seara a urmat o Cină de Gală în onoarea Președinţilor Aleși. 
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Din cuprins… 

EDUCAȚIE PRIVIND APA ȘI IGIENA SANITARĂ 
Proiectul propus de Comisia de apă și sanitaţie a  Districtului 2241 România – Republica 
Moldova (Florin Iliescu - RC Bistrita Nosa, responsabil Comisie) se înscrie în temele majore 
ale Rotary International, respectiv Apa și Educaţia, și este destinat informării, conștientizării 
și educării generaţiei tinere – și nu numai – privind utilizarea raţională a apei, cât și pentru 
asigurarea sănătăţii personale și a celei publice, prin igienă. Proiectul a inclus pregătirea și 
editarea unor informaţii despre apă, ca sursă naturală a vieţii, modul de utilizare eficientă și 
raţională a apei, prin tipărirea mai multor documente necesare procesului educaţional. Scopul 
final este informarea și educarea elevilor de vârsta 9-14 ani din scoli, în special cele din mediul 
rural, pentru întelegerea problemelor legate de apă și mediu, fără a neglija igiena personală, 

atât de necesară 
pentru desfășurarea 
unei vieţi sănătoase. 
Invitaţia de 
înscriere ca sponsori 
ai Proiectului s-a 
făcut la nivelul 
Districtului 2241  în 
Decembrie 2106 – 
Ianuarie 2017, și 
până acum au 
răspuns pozitiv 
Cluburile: Alba 
Iulia, Bistriţa Nosa, 
Chișinău, Cluj 
Napoca, Cluj 
Napoca Cetăţuie, 

Cluj Napoca Parc, Cluj Napoca Samus, Cluj Napoca Visio, 
Cluj Napoca Transilvania, Focșani Varana, Năsăud, 
Slobozia, Suceava, Bucuresti Cișmigiu, Craiova, Târgu 
Mureș Teka, Sighet și Sighet Voievodal. Lansarea oficială 
privind implementarea Proiectului s-a făcut în mai multe 
orașe și judeţe, în data de 22 Martie 2017, cu ocazia zilei 
Mondiale a Apei. Activităţile organizate la Muzeul Apei 
din Florești – Cluj și în Bistriţa, unde au participat zeci de 
elevi, profesori și Rotarieni au demonstrat dorinţa de 
cunoaștere a tinerei generaţii pentru acest gen de 
probleme, ca și nevoile de educare continuă pe care școala 
și societatea civilă trebuie să le dezvolte și să le 
implementeze împreună. Materialele pregătite cu 
sprijinul Rotarienilor care au sponsorizat acest Proiect au 
ajuns sau vor ajunge în curând la peste 20.000 de elevi 
din peste 750 de clase din școli din România și Republica 
Moldova 
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Din cuprins… 

DE PAȘTE, SPRIJIN PENTRU COPII – RC VIȘEU DE SUS 
Încă de anul trecut, Clubul Rotary Vișeu de Sus a venit în întâmpinarea nevoilor copiilor din 
Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă Vișeu de Sus, fie prin implicarea în proiecte educative, de 
incluziune socială, fie prin acţiuni de sprijin material, menite să le aducă un stop de bucurie. De 
serviciile Centrului Școlar beneficiază nu doar copii din Vișeu de Sus, ci din întreaga zonă, cu 
deficienţe ușoare, moderate și grave. În pragul marii sărbători a Învierii Domnului, Clubul 
Rotary Vișeu de Sus a 
organizat acţiunea ”De 
Paște – alături de 
copii”, care i-a avut ca 
beneficiari pe elevii 
Centrului Școlar de 
Educaţie Incluzivă – 
sistem internat. În 
urma întâlnirilor cu 
directorul și asistentul 
social al instituţiei, 
dar și participând la 
activităţile CSEI, s-a 
observat nevoia 
copiilor de 
încălţăminte nouă, de 
calitate, care să le 
permită să-și 
desfășoare activităţile 
zilnice în condiţii normale. Iar Paștele a fost momentul prielnic pentru ca fiecare să primească o 
pereche de încălţări din piele din partea clubului, dar și câte o șapcă inscripţionată Rotary 
Internaţional, care să le amintească de cei ce le sunt deja prieteni.  

 
În perioada 3-5 Martie 2017, Rotary Club Zalău a organizat Turneul de Fotbal " Cupa Rotary 
Zalău ", turneu devenit o tradiţie, ajungând la cea de-a XII ediţie. La acest turneu de fotbal au 
participat anul acesta 8 echipe Rotary, 
din 10 cluburi, respectiv:  RC Zalău, RC 
Oradea, RC Huedin, RC Cluj Napoca, 
RC Timișoara Cosmopolitan, RC 
Marghita, RC Dej & Gherla, RC Buziaș 
& RC Haţeg. Competiţia organizată în 
sala de sport a Liceului "Avram Iancu" 
din Zalău a fost o bună și sănătoasă  
mișcare în spirit de prietenie rotariană. 
Evenimentul a avut drept câștigător 
anul acesta, echipa gazdă RC Zalău 
care a disputat finala cu RC Huedin. 
Seara de 4 Martie s-a încheiat într-un 
cadru festiv și prietenesc la 
restaurantul " Brilliant Parc "din Zalău, 
în  prezenţa a peste 120 de prieteni 
rotarieni! 

„CUPA ROTARY LA FOTBAL” – RC ZALĂU 
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Din cuprins… 

Clubul Rotary București Cișmigiu și Clinica ROMAR Medical se alătură proiectului “Rotary pretuiește femeia”, 
iniţiat de către membrii clubului Rotary Câmpia Turzii, în semn de preţuire a femeilor din comunitate. În zilele 

noastre, sănătatea a 
devenit cel mai de preţ 
factor, pe care fiecare 
dintre noi îl avem în 
grijă, zi de zi. Cancerul 
de col uterin afectează 
cele mai multe femei la 
nivel mondial, după 
cancerul de sân. 
Potrivit statisticilor, în 
Europa, aproximativ 
60.000 de femei se 
îmbolnăvesc în fiecare 
an și 30.000 de femei 
decedează din această 
cauză. În data de 4 
martie s-a organizat o 
campanie de recoltare, 
testare și analiză 
pentru prevenirea 

cancerului de col uterin. Campania de testare gratuită Babeș – Papanicolau, s-a desfașurat în cadrul Clinicii ROMAR 
Medical, București. Pentru această campanie s-au programat, prin call-center-ul  ROMAR, 77 persoane, la data de 4 
martie 2017 prezentându-se 48 de persoane, care au efectuat gratuit analiza Babes-Papanicolau. Doamnele care au 
solicitat completarea acesteia și cu alte investigaţii, au beneficiat de reduceri între 10-25% la preţul de la recepţie. În 
urma efectuarii analizei Babes-Papanicolau s-au înregistrat 7 cazuri cu afecţiuni patologice, altele decat cele 
neoplazice și 3 rezultate prezentând leziuni cu risc foarte înalt pentru cancerul de col uterin. La recepţie, în 
momentul ridicării rezultatelor, pacientelor diagnosticate cu probleme medicale li s-au recomandat variante posibile 
de continuare a investigaţiilor.  

„ROTARY PREȚUIEȘTE FEMEIA” – RC BUCUREȘTI CIȘMIGIU 

„ROTARY PREȚUIEȘTE FEMEIA” – RC CÂMPIA TURZII 
 În data de 4 martie, Rotary Club Câmpia Turzii, 

în colaborare cu laboratorul de citologie vaginală 
Histopat Invest – dr. Simona Stolnicu, a 
desfășurat în cadrul proiectului “Rotary 
preţuiește femeia” o amplă acţiune de depistare 
a cancerului de col uterin. Echipa care a 
contribuit la buna desfășurare a acestui 
screening gratuity a fost alcătuită din dr. 
Mahmud Alajmi, farm. Adelaida Haiduc, asistent 
Lizelotte Bota, prof. Alexandru Crișan. În cadrul 
acestei acţiuni au fost testate un număr de 79 de 
femei prin metoda Babeș Papanicolau, urmând 
ca rezultatele să fie communicate și analizate 
până la sfârșitul lunii martie. Scopul acestei 
acţiuni este Acela de a veni în sprijinul femeilor 
care au dorit să se investigheze, dar din diverse 
motive nu au reușit. S-a dorit și întocmirea unei 

statistici la nivelul orașului Câmpia Turzii. Rotary Club Câmpia Turzii își propune ca această 
acţiune să se desfășoare în fiecare an, în luna martie.  
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Din cuprins… CUPA ROTARY LA SCHI – RC TÂRGU JIU 

DUMITRU PRUNARIU – DR. HONORIS CAUSA LA TG-MURES 
 În data de 13 martie, colegul nostrum Dumitru Prunariu a participat, la Tg Mureș, la festivitatea 

de decernare de către 
Universitatea Petru Maior a 
titlului de Doctor Honoris Causa. 
Întâlnirea dintre reprezentanţii 
Universităţii și Dumitru Prunariu, 
în urma căreia s-au concretizat 
lucrurile, a avut loc tot la Tg 
Mureș în 2016, în cadrul unui 
eveniment susţinut și de Rotary. 
Guvernatorul District 2241, 
Mircea Solovăstru a scris pe 
Facebook despre momentul 
important din istoria 
Universităţii. “Am avut astazi 
deosebita onoare de a-l însoţi pe 
prietenul meu, rotarianul Dorin 
Dumitru Prunariu, la ceremonia 
prin care i s-a acordat titlul de 
Doctor Honoris Causa al 
Universităţii "Petru Maior" din 
Tîrgu Mureș. Mă bucur să văd că o 
conferinţă la care am participat 
anul trecut și care l-a avut pe 
Dorin invitat special, lansarea 
volumului "100 de feţe ale inovaţiei", s-a concretizat în evenimentul de astăzi. E un lucru 
important ca oamenii să se cunoască și să se nască idei.” 

Clubul Rotary Târgu Jiu a organizat sâmbătă, 4 martie 2017, cea de-a XI-a ediţie a Cupei Rotary 
la Schi, pe pârtia M1 din staţiunea Rânca-Gorj. La competiţie au luat parte peste 80 de 

participanţi organizaţi pe câte 4 categorii de 
vârstă la schi, respectiv o competiţie pentru 

snowboard. Au fost acordate cupe pentru 
fiecare categorie, medalii și premii.  
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CONCURS DE GOLF – RC ALBA IULIA CIVITAS SOLIS 
Clubul de Golf „Paul Tomiţă”, împreună cu Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, au organizat, 
sâmbătă, 25 martie 2017, cupa Green Grass Golf Pianu, prima cupă din acest sezon. 35 de 
concurenţi au evoluat pe terenul de 
golf de la Pianu. Evenimentul s-a 
încheiat cu festivitatea de premiere 
de la restaurantul „La Stejari”, din 
incinta complexului turistic și 
sportiv. Este o primă ediţie a unei 
competiţii de golf care este 
organizată de Rotary Club Alba 
Iulia Civitas Solis și sperăm că vor 
mai urma multe altele. Prin 
această competiţie dorim să 
promovăm jocul de golf ca o 
modalitate de petrecere a timpului 
liber, precum și de a cunoaște 

oameni noi. A fost o plăcere pentru 
noi să colaborăm cu Clubul de Golf 
« Paul Tomiţă » și ne dorim de la 
următoarea ediţie mai mulţi 
participanţi și jucători, și amatori 
curioși. Membrii Clubului Rotary 
Alba Iulia Civitas Solis își unesc 
forţele pentru a promova si derula 
diferite proiecte în plan social, 
pentru întreaga comunitatea, nu 
doar la nivelul Municipiului Alba 
Iulia ci pe întreg teritoriul judeţului 
Alba sub deviza „Servește mai 
presus de sine”.  

RC CRAIOVA – CONCURS DE ORATORIE INTERACT “DEMOSTENE” 
Concursul, organizat de Interact cu sprijinul Rotary Club Craiova, a avut loc la Colegiul Naţional “Fraţii 
Buzești”. La concurs au luat parte 8 liceeni. Concursul a avut ca scop stimularea abilităţii elevilor de a-și 

exprima și susţine opinia și punctul de 
vedere, prin argumente logice și bine 
structurate. Vorbitul în public 
constituie de cele mai multe ori 
o dificultate pentru multe persoane. RC 
Craiova participă în organizare și juriu 
din dorinţa dezvoltării de abilităţi 
pentru tineri activi în societate și 
implicaţi în comunitate. Anul acesta, 
discursul a trebuit să aibă o durată de 

4-5 minute, pornind de la câteva citate: "Fantezia, abandonată de raţiune, produce monștri imposibili; 
fantezia unită cu raţiunea este mama artelor și originea minunilor"- Goya; "Raţiunea este metoda lentă 
și întortocheată prin care cei care nu știu adevarul îl descoperă" - Blaise Pascal.  
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“Salvați Inima unui Copil” – COLABORARE ROMÂNO - ISRAELIANĂ 
Emoţie, bucurie, responsabilitate, 
prietenie, implicare, devotament, 
profesionalism, dăruire, respect. 
Sunt doar câteva din cuvintele 
care se mărturisite de Mircea 
Solovăstru, Guvernator District 
2241 după momentele petrecute la 
reședinţa Ambasadorului statului 
Israel în România, Excelenţa Sa, 
doamna Tamar Samash, cu ocazia 
vizitei în România a unei echipe de 
medici chirurgi, parte din 
proiectul derulat în parteneriat cu 
Rotary District 2241, 'Salvaţi 
inima unui copil". Doctorii 
israelieni au operat copii români 
cu afecţiuni cardiace. Alţi copii, 
care au avut șansa să beneficieze 
de acest program se joacă liniștiţi acasă. “Am împărtășit bucuria momentului cu prietenii 
noștri din Rotary, cărora le mulţumesc pentru implicare, așa cum mulţumirile mele se 
îndreaptă către toţi cei angrenaţi în acest proiect” spune Mircea Solovăstru.  

PROGRAMUL NAȚIONAL ROTARY PLANTEAZĂ – RC BACĂU 
 Rotary Club Bacău a demarat la nivelul judeţului proiectul districtual „Rotary plantează", care 

isi propune impadurirea a 13 hectare de teren. În 
prima etapă s-au plantat 33.000 puieţi din diferite 
specii. pe o suprafaţă de 6,7 hectare. Terenul aflat 
într-o stare avansată de degradare prin eroziune a 
solului, este amplasat lângă localitatea Cireșoaia, 
în apropiere de Slănic Moldova. S-au plantat 
molizi, paltini de munte și brazi, puieţii fiind 
oferiţi de către Direcţia Silvică Bacău. Pădurarii au 
oferit asistenţă în ceea ce privește tehnica plantării 
și au contribuit cu mână de lucru. Alături de 
organizatorii evenimentului, au fost cluburile din 
familia Rotary - Inner Wheel, Rotaract și Interact - 
dar și Clubul Regional de Educaţie Ecologică, Artă 
şi Turism “Veniţi cu noi” Bacău și elevi ai Colegiul 
Naţional „Ferdinand I” Bacău. La acţiune a 
participat și DG Mircea Solovăstru. Restaurant 
Cribs a oferit plăcinte calde voluntarilor 
participanţi la acţiunea de plantare, Pambac a 
oferit pâine, Agricola a oferit preparate din carne, 
Bonito a oferit preparate din pește și pensiunea 
Montana Slănic Moldova a găzduit masa 
voluntarilor. 
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CARAVANA MEDICALĂ ROTARY – RC SATU MARE 
În luna martie, Clubul Rotary Satu Mare, a dat startul primei ediţii a Caravenei Medicale 
Rotary. Cu ajutorul unui cabinet 
medical mobil și a unei echipe de 
medici voluntary, rotarienii au ajuns în 
6 comune din judeţ, unde au consultat 
peste 200 de persoane. Caravana 
medicală Rotary are ca scop acordarea 
de asistenţă medicală gratuită 

persoanelor defavorizate din mediul 
rural. Cabinetul medical mobil este 
dotat cu: ecograf, ekg, dermatoscop, 
oftalmoscop, tensiometru, stetoscop, 
taliometru, spirometru, glucometru, 
cântar, trusă medicală, acoperind o 

Mica echipă a Clubului RotaKids din Timișoara, împreună cu tinerii din cadrul Clubului Rotaract 
Cetate și  Rotaract Ripensis, au demarat,  în luna februarie, un proiect de suflet:  livrarea 
produselor destinate bebelușilor aflaţi în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Timișoara și în 
Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost Timișoara. Proiectul a prins viaţă 
datorită generozităţii sponsorilor din cadrul Balului Caritabil organizat de Clubul Rotary 

Timișoara Cetate unde au fost înregistrate 
donaţii substanţiale pentru lucrările realizate 
cu multă dăruire de către membrii RotaKids. 
Suma de 13.000 lei, rezultată în urma licitaţiei 
a fost utilizată în scopul achiziţionării de 
produse necesare bebelușilor, copii proveniţi 
din familii dezavantajate social, beneficiari ai 
Centrelor Sociale de Urgenţă. Centrele  de 
Urgență care au beneficiat de suportul 
tinerilor rotarieni sunt specializate în 
asigurarea de servicii de asistență 
specializată în vederea ajutorării copilului și 
familiei aflate in situație de risc.  

SPRIJIN COMUNITAR PENTRU BEBELUȘI – ROTAKIDS TIMIȘOARA 
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BAL DE CARITATE – RC MARIS TÂRGU MUREȘ 
 În data de 25 martie 2017, a avut loc evenimentul organizat de Clubul Rotary Maris Tîrgu Mureș 

- Sărbătorește femeia care dăruiește, moment care a marcat totodată și Ora Pământului, sub 
deviza “Dăruiește naturii energia ta”, precum și ziua de Bună Vestire. Organizat la Restaurantul 
Complexului Grand din municipiul Tg.Mureș, ca un bal de caritate, acesta a avut scopul de a 

răsplăti excelenţa în educaţie, 
pe câteva direcţii. Sprijinirea 
desfășurării Fazei Naţionale a 
Olimpiadei elevilor într-un 
domeniu mai puţin 
mediatizat - Olimpiada de 
Industrie Alimentară, care se 
va desfșura la Tg.Mureș în 
perioada 24-28 aprilie, cu 
142 de participanţi și 22 de 
cadre didactice implicate. 
Acordarea de ajutoare unor 
copii merituoși, dar cu 
situaţie economică precară, 
cazuri preluate de la 
Inspectoratul Școlar 
Judeţean Mureș; Sprijin 
pentru un cadru didactic 

merituos, dar in dificultate economică, dedicat activităţii cu discipolii. În cuvântul adresat 
auditoriului, președintele clubului, Maria-Ana Georgescu, a făcut o sinteză a acţiunilor 
desfășurate de la înfiinţarea acestuia, din 2008. 
La eveniment a fost prezent Guvernatorul Districtului 2241 România și Republica Moldova, 
Mircea Solovăstru, precum și membri Rotary din ţară, veniţi de la Baia Mare, Bistriţa, Cluj, 
Focșani, Năsăud, Pitești, Reghin, Sibiu. Au participat numeroși oameni doritori să contribuie, 
după puterile lor, 
la acţiuni 
caritabile, din 
municipiu și din 
judeţul Mureș. Cu 
impact deosebit, 
evenimentul a fost 
reflectat în presă, 
care l-a calificat 
astfel: “balul 
caritabil a fost 
unul memorabil, 
cu surprize și 
momente speciale,  
desfășurat într-o 
atmosferă caldă 
(...) un eveniment 
la care bunul gust 
și eleganţa și-au 
spus cuvântul.” 
(Zi-de-zi, 27 martie 2017).  
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PROGRAM DE FINANȚARE ONG – RC SATU MARE 
 Clubul Rotary Satu Mare, a lansat în luna martie, un Program de Finanţare pentru 

organizaţii neguvernamentale cu activitate în judeţul Satu Mare. Scopul programului este 
promovarea cooperării și înţelegerii mutuale între membrii comunităţii, susţinerea 
procesului educativ, păstrarea și promovarea valorilor locale, dezvoltarea armonioasă a 
copiilor și a tinerilor. Bugetul programului pentru anul 2017: 24.000 RON. Suma maximă 
care poate fi solicitată pentru un proiect: 6.000 LEI. Rata de finanţare în cadrul 
programului: 100%. Data limită 
pentru depunerea proiectului: 
21aprilie 2017. Având în vedere 
impactul avut asupra comunităţii de 
proiectul Caravana Medicală 
ROTARY, reprezentanţii clubului au 
vorbit într-o emisiune TV despre 
Rotary. De asemenea s-au prezentat și 
proiectele viitoare RYLA Satu Mare, 
respectiv balul caritabil care are ca 
scop dotarea Spitalului Judeţean cu 
aparatură în valoare de 40.000 euro, 
accesată printr-un grant internaţional. 

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ – RC RIPENSIS TIMIȘOARA 
 Rotary Club Ripensis Timișoara continuă buna sa tradiţie de sprijinire cu multă dăruire și 

devotament comunitatea, derulând proiecte importante, identificând necesităţile cele mai 
stringente, găsind soluţiile cele mai potrivite pentru situaţiile vizate. Conventia ONU privind 

Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi a intrat in vigoare 
pentru România in anul 2011, 
definind într-un mod 
comprehensiv noţiunea de 
accesibilitate, integrare și 
incluziune socială a 
persoanelor cu dizabilităţi. Cu 
toate acestea, mai mult de 
jumătate dintre școlile din 
România nu au încă dotările 
speciale necesare, destinate 
copiilor cu nevoi speciale, 
limitând oarecum, din punct 
de vedere tehnic, accesul și 
adaptarea acestora la procesul 
educaţional de masă. La 
iniţiativa doamnei Adela Vlad, 
membru activ Rotary Club 

Ripensis Timișoara, a luat naștere proiectul ”Rampe pentru Persoane cu Dizabilităţi”. Printre 
beneficiarii acestui proiect se numără și Școala Gimnazială Bucovăţ din judeţul Timiș.  Prin 
eforturile si contribuţia membrilor săi, Rotary Club Ripensis a finalizat, în parteneriat SC Duna 
Steel Company, construcţia unei rampe de acces pentru copiii cu deficienţe  
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ÎNTÂLNIREA COMITETULUI YEP – SOVATA, JUDEȚUL MUREȘ 
La sfârșitul lunii martie a avut loc, la la Sovata, întâlniea Comitetului YEP cu studenţii de 
schimb români care vor participa în acest program, începând cu luna iulie-august a.c. și se vor 

întoarce în luna 
mai-iunie 2018. 
Noutatea acestei 
întâlniri a fost 
adusă de colegul 
nostru Tudor 
Popescu care a 
pregătit, atât pe 
studenţi, pe 
părinţii lor, cât 
și pe membrii 
Comitetului, de 

impactul 
cultural, 

diferenţele 
majore sau 
minore la care 
cu toţii vor fi 
supuși prin 

acest program. Ce înseamnă pentru acești tineri curajoși adaptarea la nou, la regulile noii 
familii, ce șoc cultural poate exista pentru participanţii străini care vor veni în ţara noastră, 
cum facem faţă acestor diferenţe și cum ne putem pregăti pentru aceste ipotetice situaţii. 
Tinerii sunt entuziasmaţi de plecare, de gândul de a avea o familie „mai bună”, de a avea sau 
nu „fraţi”, de 
ideea de a fi 
ambasadorii 
României pe 
tărâmuri de 
poveste. Iar cei 
care acum sunt 
plecaţi ne 
povestesc de 
greutăţile 
întâmpinate, 
greutăţi din 
care au învăţat 
să își cunoască 
limitele, care i-
au maturizat, 
greutăţi care i-
au făcut sa vadă 
frumosul de 
pretutindeni.  
 



 

 

 

RC KRONSTADT BRAȘOV – EDUCAȚIE 

Pentru publicarea materialelor în 
newsletter Rotary District 2241 și în revista 
District 2241 puteți trimite texte (1 pagină, 
cu diacritice) și câteva fotografii pe adresa: 
comunicare@rotary2241.org, până pe data 
de 10 ale lunii următoare.  

   Echipa de comunicare 

Încurajăm organizatorii de evenimente 
din cadrul cluburilor District 2241 să 
uzeze de resursele puse la dispoziţie de 
Rotary International prin intermediul 
site-ul www.rotary.org 

De pe site-ul web puteţi descărca 
diferite materiale ce respectă 
identitatea vizuală Rotary, fiind și 
foarte ușor de folosit.  

În acest fel mesajul pe care îl veţi 
transmite comunităţilor cărora vă 
adresaţi va fi unul unitar și organizaţia 
va câștiga la nivel de imagine.  

ALEGERI INTERACT BRĂILA 
 O nouă viziune asupra proiectelor ce 

urmează a fi derulate de Interact Brăila în 
anul rotarian  2017-2018  au propus tinerii 
aleși  luni, 27 martie, 2017, în funcţiile de 
președinte, vicepreședinte, secretar, 
trezorier,  De remarcat  este faptul că 
prezentările celor înscriși pentru aceste 
funcţii își au ca punct de plecare  
experienţele anterioare de impact în 
comunitate ale  Clubului Rotary Brăila, în 
general, în special, cele ale membrilor 
Interact, accentuându-se dimensiunea 
pragmatică a intenţiilor exprimate. Ca 
primă opţiune, eleva care  a fost aleasă  
președinte, Alexandra Orlea, clasa  a X-a, 
Colegiul Naţional  Gh.M.  Murgoci, Brăila,  
a  propus desfășurarea de proiecte ce 
vizează dezvoltarea personală a tinerilor din 
Interact, prin schimbul  periodic  de idei cu  
membrilor Clubului Rotary Brăila  ce 
activează cu succes în diferite domenii: 
afaceri, medicină, turism, finanţe, educaţie 
etc.,  de împărtășire a  exemplelor de bună 
practică, finalizarea acestora  fiind anunţată 
în forma unui târg vocational tematic 
organizat trimestrial în diferite instituţii de 
învăţământ din judeţ. Voluntariatul deţine, 
ca opţiune,  al doilea loc în ceea ce urmează 
să se desfășoare în anul rotarian viitor la 
nivelul Clubului pentru tineri, domeniul 
ţintă fiind cel al conservării mediului.  
 
 


