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I. Familia RC Cismigiu - nașii clubului Rotary Burg
II. Cafeneaua de Stiinta si Cultura, editia a I a
RC Rotakids Deva Castrum Proiect de dezvoltare personala
RC Timisoara Ripensis Gala R C TIimisoara Ripensis
RC Alba Iulia Civitas Solis Aprilie – luna dedicată susținerii tinerilor
performeri
I. Olimpiada Națională de Istorie – etapa finală la Alba Iulia
II. Susținerea sesiunii de comunicări științifice In Extenso
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RC Ploiești a fost prezent la sărbătorirea celor 20 de ani de la înființarea
primului club Rotary din Republica Moldova.
II. Lansare de carte
Un volum dedicat scriitorilor cazuti la datorie in marele razboi
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Scrisoarea Guvernatorului
Mai
Dragi prieteni rotarieni,
Luna mai este dedicată tinerilor.
Tema Rotary Internaţional pentru
această lună este „Youth Service Month”
Este aşadar momentul să ne
reafirmăm sprijinul pe care Districtul 2241
îl oferă acestui segment al populaţiei.
În calitate de rotarieni, parte din eforturile noastre au fost îndreptate
spre pregătirea viitoarei generaţi. Am venit în întâmpinarea lor cu
programe şi proiecte care au fost structurate conform nevoilor tinerilor.
Ştim cu toţii că tinerii sunt viitorul organizaţiei noastre. Personal,
îmi doresc ca Rotary să dăinuie peste timp şi să se dezvolte, de aceea,
avem o datorie morală să continuăm derularea programelor destinate
tinerilor. Vom putea astfel să oferim sprijin concret şi să menţinem un
context propice dezvoltării relaţiilor dintre generaţii. În viziunea mea,
un număr tot mai mare de tineri vor lua contact cu valorile Rotary iar
idealul de „a servi mai presus de sine” se va înrădăcina în mentalul
colectiv.
Sincer vorbind avem şi cu ce ne mândri. Preşedintele RI, Ian Riseley
aducând ca exemplu de bună practică permanent proiectul Rotaract
Global Model United Nations, iniţiat de către Clubul Rotaract TEAM
www.rotary2241.ro
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Baia Mare şi care astăzi continuă să aducă la aceeaşi masă tineri
profesionişti care îşi propun să contribuie la promovarea păcii în lume.
Energia pe care aceşti tineri o emană ar trebui să ne contamineze pe toţi.
Entuziasmul acestei generaţii, dorinţa sinceră de implicare benevolă
şi viteza de reacţie sunt calităţi pe care le admir zilnic când întâlnesc
reprezentanţi ai cluburilor Interact sau Rotaract din districtul nostru.
Mi-aş dori ca programele şi proiectele cluburilor noastre să vină
în completarea sistemului educaţional şi să dezvolte încrederea de sine a
tinerei generaţii, abilităţile lor de comunicare şi leadership, de care cu
siguranţă vor avea nevoie în viitoarele lor cariere profesionale.
Şi dacă tot vorbim de viitor, doresc să reamintesc preşedinţilor aleşi
să introducă obiectivele mandatului lor în Rotary Club Central. Este
esenţial ca anul rotarian 2018-2019 să fie pregătit temeinic astfel încât
succesul acţiunilor noastre să fie garantat.
La Chișinău, în perioada 18-20 Mai va avea loc Conferința
Districtuala Rotaract, unde vor participa peste 250 de tineri. Felicitări și
pe această cale Medeei Petrovan, DRR 2017-2018 pentru extraordinara
dedicație și implicare în acest an. În perioada 25-28 Mai va avea loc la
Drobeta Turnu Severin a doua ediție a Rotary GenerationShip.
De asemenea vreau să vă reamintesc faptul că în perioada 7 – 10
iunie va avea loc la Vişeu de Sus Conferinţa Districtuală Rotary D2241.
Va fi un prilej de revedere, muncă şi relaxare în stilul caracteristic familiei
Rotary. Vă aştept cu drag să ne revedem.
		
Cu prietenie,
Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România și Republica Moldova
www.rotary2241.ro
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RC București Triumph
Iepurașul a venit și pentru copiii din Roșiorii de Vede
Copiii de la Roșiori au venit la București, pentru surprizele Iepurașului.
Marți, 4 aprilie, ziua a început la Restaurantul Trickshot din Mega Mall, unde
copiii s-au bucurat de bucatele deosebit de gustoase, dar și de câteva partide de
biliard și bowling. Este de la sine înțeles că distracția a fost maximă, mai ales că
mulți dintre ei au jucat prima dată astfel de jocuri.
Filmul vizionat, Black Panther, nu a mai fost
unul de desene animate și acest lucru a fost apreciat
de cei mai mulți dintre copii. Abia acum am realizat
cât de mult au crescut și că necesitățile lor încep să
se schimbe.
Am avut și trei voluntare, care ne-au dat o
mână de ajutor la buna organizare a evenimentului.
După prima jumătate de zi petrecută în mall, ne-am
deplasat la Salon 55, locul unde erau programate să
se întâmple o mulțime de lucruri frumoase. Însă
realitatea ne-a depășit cu mult așteptările.

Fiecare dintre cei
prezenți a vorbit
copiilor despre
succesul în viață și
modalitatea în care te
poți dezvolta.

Parteneri ai evenimentului sunt Corina și Andrei Anita, antreprenori și
proprietari ai mai multor saloane de coafură și cosmetică. După prima vizită a
copiilor, din decembrie 2017, ei au făcut un pas mai departe: au închiriat o sală
de conferințe la Hotelul Double Tree by Hilton, din apropierea salonului, unde
au invitat o mulțime de speakeri care le-au vorbit copiilor despre modul în care
poți reuși în viață.
www.rotary2241.ro
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Printre aceștia s-a aflat și Ciprian Ungureanu, campion național de
hair styling. Pentru cine nu știe, există campionat național și campionat
mondial de hair styling. A fost prezent și Laurent Tourette, campion mondial
pe acest segment, precum și Mirela Vescan (make-up), Nicoleta Munteanu
(Vicepreședinte al Asociației Naționale a Antreprenorilor), Cristiana Chiriac
(membru în BOD la Asociația Națională a Antreprenorilor) și Tiberiu Stanciu
(antreprenor).

Fiecare dintre cei prezenți a vorbit copiilor despre succesul în viață și
modalitatea în care te poți dezvolta. Au fost și câteva momente în care cei mici
au fost protagoniști și au arătat că au o oarecare idee despre ceea ce urmează în
viața lor. De exemplu Cezarina, elevă în clasa a XII-a, dorește să devină biolog
marin și să emigreze. A obținut o bursă de 300 euro net de la Tiberiu Stanciu,
bursă care va fi plătită după ce va promova examenul de bacalaureat.
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De asemenea, cei prezenți au prezentat un program prin care copiii mai
mari, care doresc să profeseze în această meserie, vor fi ajutați. Avem deja
un băiat care și-a făcut cunoscută intenția de a începe lucrul în Salonul 55 în
vacanța de vară.
Toți copiii au beneficiat de tunsori și coafuri care mai de care mai
extravagante. La final toți cei 42 de copii care au venit la București au primit
cadouri de la „iepurașii” Rotary București Triumph. Mulțumim sponsorilor
COTY și Editura Litera. Partener media al evenimentului a fost cotidianul
Libertatea.
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RC Bucuresti OCTO si RC Tirana (Albania)
I. O înfrățire ca o punte în istorie

La inceputul lunii aprilie a avut loc un
eveniment important in viata Clubului Rotary
Bucuresti OCTO: infratirea cu Clubul Rotary
Tirana.
Un grup numeros de Rotarieni din RC
OCTO s-a deplasat intr-o vizita in Albania, ocazie
cu care, la Tirana a avut loc acest eveniment la care
au participat membrii cele doua cluburi. In primul
rind intre tarile noastre (Romania si Albania) exista
multe evenimente istorice care au facut ca puntile
intre noi sa fie foarte solide.
Marele nostru istoric Nicolae Iorga a avut o contribitie insemnata la
cunoasterea ampla a popoarelor noastre si a izvoarelor comune pe care le
impartasim (trebuie spus ca Nicolae Iorga are in citeva orase din Albania statui
ca un omagiu adus marelui istoric).
Imnul Albaniei nu este altul decit “Pe-al
nostru steag e scris Unire”, cântec patriotic
dedicat Unirii Principatelor Române,
Moldova și Țara Românească de la 1859,
fiind compus de Ciprian Porumbescu,
pe versurile lui Andrei Bârseanu. Cind te
“intilnesti” cu Nicolae Iorga si asculti “Pe-al
nostru steag e scris Unire” ai, fara indoiala,
un sentiment de “acasa”, de cunoscut si de
bucurie a continuitatii.
www.rotary2241.ro
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“Tarile noastre au multiple legaturi istorice cu destine care s-au impletit
de-al lungul veacurilor, culminind cu semnarea la Bucuresti a Declaratiei de
Independenta a Albaniei. Suntem foarte bucurosi sa va fim oaspeti si impreuna
sa realizam aceasta infratire, care are la baza valori comune rotariene, dorinta
de a servi comunitatile din care facem parte. Noi credem ca infratirea este un
pas in dezvoltarea relatiilor de prietenie intre membrii celor doua Cluburi si
un sprijin in afirmarea valorilor culturale si umane” a declarant cu acest prilej

Între țările noastre
(România și Albania)
există multe
evenimente istorice
care au făcut ca
punțile între noi să fie
foarte solide

Madalina Groseanu – Presedinte RC Bucuresti
OCTO 2017 – 2018 (in imagini alaturi de Florian
Salaj – Presedinte RC Tirana si de colega noastra
Arlinda Morava, membra a Clubului Rotary
Bucuresti OCTO, Atasat Cultural al Ambasadei
Albaniei in Romania si careia ii multumim pe
aceasta cale pentru ca a facut posibila aceasta
intilnire intre cluburile noastre).

“Va multumim pentru vizita voastra! Ne bucura mult prietenia voastra
si, in egala masura, perspectivele de colaborare pe care le avem impreuna. Asa
cum ai spus, Madalina, pornim de la atitea premise istorice comune intre noi
pe care putem construi o relatie durabila de sprijin, mai ales ca avem acum si
numitorul comun al principiilor Rotary si ale <Testului celor 4 cai>, intrebari
ale caror raspunsuri ne calauzesc activitatea. Suntem cu totii dornici sa facem
diferenta in viata comunitatilor noastre in sensul cel mai bun al cuvintului,
sa schimbam idei si sa generam proiecte comune.” a declarant Florian Salaj –
Presedinte RC Tirana 2017 – 2018.
A fost o seara minunata, s-au schimbat fanioane, s-a discutat mult, toate
acestea fiind un minunat prilej de a ne cunoaste mai bine, de a ne intelege unii
pe altii si de a descoperi cit de multe lucruri ne unesc.
www.rotary2241.ro
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II. Un Premiu
– Omagiu in amintirea unui mare artist si a unui OM de exceptie Nicolae Licaret – Omul si Artistul
pentru toti cei care s-au bucurat de marele
lui talent de-a lungul unei cariere de exceptie.
Noi, cei din Clubul Bucuresti OCTO am mai
avut inca un privilegiu: acela de a ne fi coleg,
prieten, om de o rara caldura sufleteasca si de
o calitate cum greu se mai poate intilni.
Am dorit ca toate acestea sa traisca cumva si prin noi cei din clubul Rotary
Bucuresti OCTO si, mai ales, sa ducem mesajul artei si talentului sau unic catre
generatiile viitoare de tineri de muzicieni care acum pasesc pe drumul afirmarii.
Acestea sunt motivele pentru care am statuat in clubul nostru “Trofeul Anual
al Clubului Rotary OCTO Nicolae Licaret” pe care sa il acordam unui pianist
tinar care cistiga cel putin un concurs national semnificativ de pian. Cu sprijinul
si cu implicarea nemijlocita a colegului nostru Prof. Dr. Mircea Penescu (de
altminteri, un remarcabil musician la rindul sau! si caruia ii multumim inca
odata pe aceasta cale) Trofeul Nicusor Licaret din acest an a fost acordat lui
Mihai Teaca, elev in clasa a XII la Liceul de Muzica “Tudor Ciortea” din Brasov
care a cistigat Olimpiada Nationala de Pian editia 2018.
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Finala Olimpiadei a avut loc la Craiova la Liceul de Muzica si Arte Plastice
Marin Sorescu. A fost o zi magica, o zi frumoasa, cu tineri talentati toti, fara
exceptie, dorindu-si o viata cu implinirii artistice. La initiativa si invitatia lui
Mircea Penescu, s-a mai adaugat un premiu magnific – dincolo de partea
materiala: sustinerea unui concert pe marea scena a Ateneului Roman alaturi
de Orchestra Medicilor - o binecunoscuta si remarcabila orchestra simfonica
cu un palmares demn de orice ansamblu simfonic pe orice meridian al lumii.
Asa cum era si firesc i-am cerut tinarului pianist Mihai Teaca citeva
ginduri despre acest premiu si despre pasii viitori pe care doreste sa ii faca. Iata
ce ne-a declarat, desigur foarte emotionat:

La initiativa si
invitatia lui Mircea
Penescu, s-a mai
adaugat un premiu
magnific – dincolo
de partea materiala:
sustinerea unui
concert pe marea
scena a Ateneului
Roman alaturi de
Orchestra Medicilor

“In primul rand trebuie sa spun ca am fost foarte
uimit sa aflu ca a existat un astfel de premiu in cadrul
Olimpiadei Nationale, iar pentru mine, faptul ca am
reusit sa si obtin acest premiu, care imi ofera inefabila
sansa de a concerta si de a sustine un recital la Ateneul
Roman, este ceva mirobolant, as putea spune chiar ca este
un vis implinit, unul pe care il am inca de acum 4 ani de
cand am inceput sa studies serios pianul. Îi multumesc din
suflet domnului Prof. Dr. Mircea Penescu, reprezentant al
Clubului Rotary Bucuresti OCTO in cadrul Olimpiadei
Nationale, pentru ca mi-a oferit acest premiu care, cu
siguranta, o sa reprezinte un pas important in cariera
mea ca pianist. Studiile universitare o sa le continui in
Romania, iar dorinta mea este sa duc numele tarii noastre
pe cele mai mari scene, si sa ajung unul dintre cei mai buni
muzicieni ai lumi, eu fiind elev chiar in tara noastra, si
nu in strainatate, dupa cum am observat ca au procedat
majoritatea muzicienilor mari ai Romaniei!”

Noua nu ne ramine decât sa ii dorim succes, sa fie asa cum isi doreste, si il
asiguram pe Mihai ca vom fi cu totii acolo la Atheneul Roman ca sa il ascultam,
sa ne bucuram de el si sa il onoram inca odata pe Maestrul Licaret.
www.rotary2241.ro
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RC Bucuresti

“’Salvați inima unui copil’’
Milian Sopoian ,Guvernatorul Districtului Rotary 2241 impreuna cu
doctorii de la ‘’Wolfson Medical Center’’ Tel Aviv, echipa medicala a Spitalului
Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu’’ si reprezentantii
Clubului Rotary Bucuresti, s-au intalnit ieri cu Excelența Sa doamna Tamar
Samash, ambasadorul Statului Israel la Bucureşti si Ministrul Sanatatii, doamna
Sorina Pintea.
La intalnire au participat si reprezentantii fundatiei partenere ‘’Save a
Child’s Heart ‘’, coordonata de Simon Fischer, Raed Arafat, fost ministru al
sanatatii cat si colegi ai clubului Rotary Newbury Park USA.
Cu aceasta ocazie Milian Sopoian ,Guvernatorul Districtului 2241 a
inmanat o distinctie doamnei ambasador in semn de pretuire pentru sustinerea
acordata in cadrul proiectul “’Salvati inima unui copil’’.
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RC Câmpulung Moldovenesc

Parteneriat între RC Câmpulung Moldovenesc și RC Chihuahua Mexic,
Clubul Rotary RARĂU BUCOVINA din Câmpulung Moldovenesc
a participat în perioada 13-24 aprilie, la un eveniment rotarian important,
respectiv vizita prietenească la Clubul Rotary CHIHUAHUA CAMPESTRE,
district 4110, Mexic. Evenimentul a fost initiat de clubul din Mexic și această
primă vizită a pus bazele unei colaborări active între cele 2 cluburi.
Clubul din Chihuahua este un club cu
experiență deosebită, cu peste 30 de ani de Un moment deosebit,
activitate, cu numeroase distincții pentru activitățile surprinzător a fost acela
desfășurate.
în care am realizat că o
Am avut ocazia să cunoaștem zona și oamenii, familie de rotarieni din
prin excursii și întâlniri prietenești, contactul dintre Câmpulung și gazdele
culturi diferite fiind una dintre cele mai puternice
lor din Chihuahua aveau
căi de promovare a înțelegerii și păcii internaționale.
același zile de naștere,
Clubul și familiile gazdă au făcut o primire
călduroasă celor 11 membri ai Clubului Rotary soții născuți în aceeași
din Câmpulung Moldovenesc vizita fiind un bun lună și zi și soțiile în
prilej de a cunoaște prieteni rotarieni din clubul din aceeași lună și zi. Am
Mexic, dar și proiectele lor în regiunea Chihuahua, marcat momentul cu o
precum și parteneriatele cu alte cluburi Rotary diplomă de coincidență.
naționale și internaționale.
Excursiile ne-au oferit oportunitatea de a cunoaște istoria Mexicului,
prin vizitele cu ghid în Mexico City, Templul din Teotihuacan, Catedrala Santa
Maria de Guadelupe, orașul Chihuahua. Am admirat priveliștele din Copper
Canion și cascada Cusarara, la peste 3000 m înălțime și am vizitat o comunitate
cu populație indigenă Tarahumara.
www.rotary2241.ro
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Am fost impresionați de gradul de implicare în proiecte comunitare,
vizitând Institutul Down din Chihuahua, proiectul CRIT (patronat de
asociația San Vicente de Paul) ce oferă locuință și educație și sprijin pentru
reintegrare socială și familială copiilor străzii, proiectul din sănătate, desfășurat
în parteneriat național și internațional prin care li se oferă asistență medicală
gratuită (consult și operații oftalmologice cu aparatură de înaltă performanță)
populației indigene Tarahumara. Am participat financiar și noi cu o sumă de
bani oferită din partea clubului nostru pentru sprijinirea activităților enunțate.

Această experiență a condus la îmbogățirea orizontului rotarian al
membrilor participanți din clubul nostru, “the need for friendship and
fellowship” fiind unul din motivele pentru care a apărut activitatea Rotary în
1905.
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RC Craiova

Premiază excelenţa
Clubul Rotary Craiova a împlinit anul trecut, 20 ani de activitate continuă
în sprijinul Comunităţii. Suntem o familie Rotary – Rotaract – Interact.
Presedintele Clubului Alin Mondescu, a prezentat proiectele implementate
de-a lungul timpului ca parte a marii comunităţi Rotary ce reuneşte lideri
de pe toate continentele, aparținând tuturor culturilor și profesiilor pentru a
împărtăşi idei și a acţiona pentru comunitățile din lumea întreagă.
In data de 27 Aprilie, cu sprijinul Filarmonicii Oltenia, Opera Romana,
Craiova a fost organizata „Gala - Rotary Craiova sustine excelenta in comunitate”
cu scopul promovarii principiilor Rotariene si premierea liderilor comunității
locale, care au fost aproape în dezvoltarea de proiecte. Au participat premianti
ai burselor de excelenta Rotary, profesionisti si amatori in arta sunetului. A
fost organizata o Expozitie de Pictura si Sculptura, cu artisti plastici tineri,
premiati, in timp de Rotary Club Craiova. Ne-am bucurat de participarea unor
colegi de la alte Cluburi din tara. O sala a Filarmonicii Oltenia, arhi-plina, a
aplaudat valorile artistice prezente in scena si prezentarea actiunilor Rotary
Club Craiova.
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Au fost acordate Premii pentru:
Educatie:
Daniela Marghitu, Profesor Universitar, Universitatea Auburn SUA - Pentru
introducerea, proiectelor STEM de educatie practica in domeniul IT, cu
sprijinul Microsoft, Carnegie Mellon si MIT. In 2017 si 2018 au fost scolarizati
560 elevi din clasele 4-11.
Tatiana Elena Hirnu, Profesor la Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” Craiova.
Trainer in cadrul programului Aspire for Teachers, promotor al conceptului
de Învățare vizibilă, implicata in pregatirea si formarea elevilor, Promotor al
Burselor Rotary.
Cultură:
Antoniu Zamfir, Doctor în Muzică, Licenţiat in Teologie, Director al Filarmonicii
Oltenia, a promovat si a diversificat actul de cultura, a acordat atentie deosebita
activitatii de voluntariat in favoarea Cetatii.
Gabriel Zamfir, Asist. Univ. Dr., Arhidiacon Onorific–Patriarhia Română,
Mitropolia Olteniei, Director al Operei Romane din Craiova, a reusit sa
aduca membrii cetatii catre aprecierea artei si operei, a promoval cultura si
voluntariatul in Regiunea Oltenia.
Implicarea in Comunitate:
Alex Ureche. specialist IT in California, SUA, a realizat alaturi de Rotary Club
Craiova, proiecte si a atras finantari pentru comunitatile defavorizate din
Judetul Dolj. A promovat comunitatea Craioveana si Doljana in Statele Unite.
Han Int’Vald, Cetatean olandez, membru al Clubului Rotary Craiova, a sprijinit
inclusiv financiar formarea si educatia tinerilor, contibuind la acordarea de
burse de excelenta.
www.rotary2241.ro
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Sanatate
Cristi Militaru, Renumit cardiolog craiovean, a sprijinit, organizarea
“Promenadei Inimilor”, derularea de crosuri, promovarea unui stil de viaţă
sănătos, menit să protejeze sănătatea inimii şi a întregului corp. Spune adesea:
noi ne punem inima la treabă.
Folosim cunoștințele noastre despre problemele locale pentru a identifica
nevoile, apoi aplicăm expertiza noastră și perspective diferite pentru a găsi o
soluție.
Anii cei mai buni sunt cei care urmează. Încet, încet creştem numărul
celor care pot împărtăşi bune practici, experienţă. Vom continua să lucrăm
împreună pentru a face din comunitatea noastră un loc mai bun.
Și avem certitudinea că având sprijinul Dvs. si impreuna, vom reuși!
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RC Focșani Varana

I. La ceas de sărbătoare: 10 ani de existență în slujba comunității
Pe 18 aprilie 2018, Rotary Club Focșani VARANA a celebrat împlinirea
a 10 ani de existență, o frumoasă perioadă plină de acțiuni și proiecte pe
care membrii Clubului le-au realizat cu dorință, dăruire și prietenie pentru
comunitatea vrânceană în diferite direcții.

Aniversarea a fost marcată printr-un eveniment dedicat împlinirii celor
10 ani de la chartarea Rotary Club Focșani VARANA, care a debutat cu ”Ora
Guvernatorului” prin prezența lui Milian Sopoian, Guvernator al Districtului
2241 România și Republica Moldova în anul rotarian 2017-2018, la care au
participat membrii Clubului Rotary VARANA dar și membri ai cluburilor
Rotaract și Interact Focșani. Au fost trecute în revistă ultimele realizări ale celor
trei cluburi, fiind discutate planurile de viitor și acțiunile ce sunt prevăzute
pentru a continua demersurile rotariene de sprijin al comunității, dedicate
sănătății, educației, culturii sau sportului. La rândul său, Guvernatorul le-a
vorbit celor prezenți despre direcțiile principale din mandatul său și despre
proiectele districtuale demarate la nivel național.
www.rotary2241.ro
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Evenimentul a continuat cu o petrecere festivă la care au fost participat,
alături de membrii cluburilor din Focșani, invitați speciali care au fost alături
de Club în toți acești ani, sprijinind proiectele realizate de Rotary VARANA.
Printre prietenii prezenți la petrecere s-au numărat, alături de Guvernatorul
2017-2018, și Marta Maria Mocanu - PDG, Daniel Tănase - PDG, asistenții de
guvernator Eugen Stamate și Gabriela Goncescu, președinții Cluburilor Rotary
din Galați, Bacău, Bârlad și Buzău, dar și Past President al Clubului Rotary din
Vaslui, cluburi care au susținut permanent inițiativele Rotary VARANA din
Focșani.
Cu acest prilej aniversar, Clubul mulțumește tuturor celor care au fost
alături și s-au implicat în proiectele rotariene derulate pentru comunitatea
locală din Vrancea, realizările din primii 10 ani de existență fiind motive de
încredere și de curaj pentru noi provocări și voluntariat dedicate ajutorului dat
semenilor noștri.

II. ”Manuale de matematică pentru elevii nevăzători”
Clubul Rotary VARANA Focșani a finalizat proiectul intitulat ”Manuale
de matematică pentru elevii nevăzători”, inițiativă începută cu ocazia Balului
de Caritate organizat de Club în martie 2017 prin care și-a propus, împreună
cu Fundația ”Cartea Călătoare”, translatarea și imprimarea în sistem Braille a
manualelor de matematică din clasele 0-VI pentru elevii nevăzători.
Miercuri, 04.04.2018, la Secția pentru copii a Bibliotecii Județene
”Duiliu Zamfirescu” din Focșani, Clubul Rotary VARANA și Fundația ”Cartea
Călătoare” a organizat evenimentul de închidere al proiectului, unul foarte
important pentru nevăzători deoarece în ultimii 30 de ani nu s-au mai publicat
manuale din domeniul tehnic în Braille.
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Pe parcursul acestui proiect au fost accesibilizate pentru elevii nevăzători
manualele de matematică pentru clasele II-V, un proces complex ce impune
metode de accesibilizare a informației: pozele și schemele trebuie descrise
în cuvinte și transpuse în Braille, iar formulele trebuie codificate în codul
matematic, ceea ce înseamnă că un manual de matematică tipărit în Braille
este de 20 de ori mai gros decât unul obișnuit.
Pentru clasele superioare s-a folosit o altă metodă de accesibilizare, astfel
manualul pentru clasa a V-a și ulterior cel pentru clasa a VI-a fiind convertite
într-un format electronic. În cadrul acestui proiect sprijinit de Clubul Rotary
VARANA Focșani a fost realizat și primul manual de șah în Braille, destinat
elevilor din clasa I, un joc care stimulează gândirea logică și îi ajută să învețe
matematică.
Toate manualele realizate în cadrul proiectului au fost distribuite gratuit
școlilor pentru deficienți de vedere din orașele Arad, Timișoara, Cluj, Târgu
Frumos, Buzău și București, un demers care sperăm să inducă publicului larg
ideea necesității accesibilizării manualelor pentru copiii nevăzători.
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RC Marghita
Un calculator schimbă un viitor
Rotary Club Marghita a finalizat proiectul
“Un calculator schimbă un viitor”, în cadrul căruia
elevi inteligenți și cu rezultate bune la învățătură
și purtare ireproșabilă, dar provenind din familii
foarte sărace, au primit gratuit câte un laptop,
care să le faciliteze accesul la informațiile necesare
studiilor liceale și dezvoltării culturii generale.
Proiectul a fost dedicat elevilor din clasele a
IX-a și a X-a de la liceele din municipiul Marghita
(jud. Bihor) și comunele din împrejurimi.

O parte din
fondurile necesare
achiziționării
celor douăzeci de
laptopuri a fost
adunată la Balul
Clubului Rotary
Marghita care a avut
loc în luna februarie

Astfel, douăzeci de elevi cu rezultate foarte bune la învățătura, dar din
familii cu probleme financiare majore, au primit gratuit câte un laptop de la
rotarienii marghiteni. În cadrul unei mici festivități emoționante la care au
participat părinți, profesori și membri ai RC Marghita, acesti elevi au primit
primul lor calculator personal. Elevii sunt de la școli din Marghita și comunele
din jur, fiind selectați în urma unei analize serioase a situației lor școlare și
materiale realizate de Rotary Club Marghita în colaborare cu directorii și
profesorii de la școlile respective.
Douăzeci de copii din familii sărace, dar ambițioși și cu note foarte bune
la școală, au primit cu lacrimi în ochi cadoul Rotary.
www.rotary2241.ro
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“Indiferent de greutățile prin care treceți voi și
familiile voastre, învățați și studiați în continuare.
Aveți curaj și mergeți înainte, orice ar fi... Aveți
încredere în voi și luptați! Urmați-vă visul! Mai
devreme sau mai târziu, acesta va deveni realitate
și efortul vostru va fi răsplătit”, a fost mesajul
pe care l-a dat elevilor președintele Rotary Club
Marghita, Dan Ile.
O parte din fondurile necesare achiziționării celor douăzeci de laptopuri a
fost adunată la Balul Clubului Rotary Marghita care a avut loc în luna februarie,
suma totală fiind completată cu sponsorizări de la firme locale și donații de
la persoane fizice. Calculatoarele au fost pregătite inclusiv cu softuri instalate,
fiind gata de utilizare. RC Marghita a pus părinților elevilor beneficiari doar
două condiții: să nu vândă laptopul în nici un caz și să asigure conexiune la
Internet.
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RC Chișinău și RC Pontus Euxinus Constanța

Aniversare a 20 de ani de la fondare
Semnare acord de înfrățire RC Pontus Euxinus Constanța și RC Chișinău

In data de 28 aprilie 2018, Rotary Club Chișinău a aniversat 20 de ani de
activitate.
La acest eveniment au participat membri ai Cluburilor Rotary din:
Suceava, Satu Mare, Vișeul de Sus Maramureș, Constanta, Ploiești – Prahova,
Cahul – Republica Moldova, Polonia, precum și ai Clubului Femeilor Rotariene
din Republica Moldova, acestea facând parte din Districtul 2241 România.
In cadrul ceremoniei aniversare a fost semnat
Acordul de înfrățire dintre Rotary Club Chișinău si
Clubul Rotary Pontus Euxinus Constanța de către
cei doi președinti - domnul Iurie Matei si doamna
Mariana Gâju, care devin ambasadorii celor doua
cluburi din tarile surori.
www.rotary2241.ro
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In respectarea principiilor rotariene - Camaraderie, Integritate,
Diversitate, presedintele Mariana Gâju isi ghideaza intreaga activitate pe mottoul ales pentru anul rotarian 2017-2018: “Umanitate, Solidaritate, Demnitate”.
Martori ai semnarii Actului de Infratire
dintre cele doua cluburi din Romania si Moldova
au fost primarii localitatilor care, de-a lungul anilor,
au semnat acorduri de infratire cu localitatea
constanteana Cumpana: doamna Valentina Casian
– primarul municipiului Straseni, domnul Valentin
Gutan – primarul orasului Cricova, doamna Nina
Costiuc – primarul satului Budesti, doamna Maria
Galit – primarul satului Sarata Veche, domnul
Alexei Busuioc – primarul satului Capaclia.

Prin luarile de
cuvant din cadrul
evenimentului,
rotaryenii romani si
moldoveni declara :
“Rotary va infaptui
UNIREA, pentru
ca UNIREA FACE
FORTA”.

Prezenta acestora a fost determinate nu doar de prezenta surorii Mariana
Gaju – primarul comunei Cumpana, ci mai ales de fapul ca Rotary, prin
activitatea desfasurata, sustine dezvoltarea comunitatilor locale si militeaza
pentru colaborarea cu administratia publica locala, in sprijinul oamenilor.
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Aniversarea Rotary Club Chisinau a gazduit si personalitati ale Republicii
Moldova:
- Domnul Ion Grosu - Directorul Teatrului National de Opera si Balet “Maria
Bieșu” Chisinau
- Academician Valeriu Matei – directorul Institutului Cultural Roman “Mihai
Eminescu” Chisinau
- Doamna Valentina Bardajan – fost ministru al finantelor
- Domnul Alexandru Can - fost ministru al Industriei si Comertului
- Doamna Vitalia Pavlicenco – presedinte PNL Moldova
Din partea Clubului Rutary Pontus Euxinus Constanta au participat:
domnul Ioan Ududec, doamna Fanica Constantin, domnul Andrian Bolma,
alaturi de președintele clubului – doamna Mariana Gâju .
Președintele Clubului Rutary Chisinau – domnul Iurie Matei, in
alocutiunea sa, a propus: “prin actiunile sale, toate cluburile rotariene se vor
numi “Club Rotary District 2241 România”.
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RC Pontus Euxinus Constanța
“Plantăm, protejăm, iubim natura”

În cadrul campaniei “LUNA SADIRII ARBORILOR”, Primaria comunei
Cumpana, în parteneriat cu Clubul Rotary Pontus Euxinus Constanta și Direcția
Silvică Constanța, au desfasurat in data de 22 aprilie 2018 o acțiune de plantare
a 10.000 puieți salcâmi, pe malul stang al Canalului Dunare Marea Neagra.

Mulțumim din suflet pentru sprijinul acordat celor 100 de jandarmi din
cadrul Jandarmeriei Constanța, precum si celor 423 de voluntari care au luat
parte la această activitate dedicată “Zilei Pământului”.
“Salcâmii plantați astăzi vor creste odată cu copii noștrii!”
“Iubim pământul, iubim natura, iubim viața! “
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RC Târgu-Jiu

I. Sprijin pentru Technogods Robotics Team
Echipa Technogods Robotics Team a reprezentat cu succes România la
cea mai mare competiție de robotică din lume, FIRST Tech Challenge de la
Detroit, USA, desfășurată în perioada 25-28 aprilie 2018.
Cei 10 elevi de la TECHNOGODS ROBOTIC REAM- Mihai Purvuleț, Ion
Duiu, Vlad Udrescu, Andrei Dumitrescu, Octavian Stamatoiu, Robert Șandru,
Daniela Nicola, Eduard Popescu, Denis Zoican și Ovidiu Rusu împreuna cu
mentorii lor Mihaela Runceanu si Alex Budin au facut istorie ajungând în
semifinală, istorie pentru că nu au avut nici pe departe buget comparabil cu
alte echipe.
La prestigiosul concurs din Detroit au
participat 640 de roboţi, coordonaţi de 128 de echipe
din 20 de ţări. Roboţii au avut sarcini precise.

www.rotary2241.ro
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Fie au scos din ringul de concurs un obiect, fie au aranjat diferite cuburi.
Meciurile au durat două minute şi jumătate, iar roboţii, ghidaţi de tineri, nu
au avut voie să se ciocnească între ei. Clubul Rotary din Târgu Jiu a oferit un
sprijin in valoare de 1000 de EURO pentru echipa de robotică a Colegiului
Naţional „Ecaterina Teodoroiu” (CNET) din Târgu Jiu astfel încât aceasta să
poată participa la această competiție.
Clubul Rotary din Târgu Jiu continua să sprijine excelenta și să investească
în educația tinerilor.

II. Summitul de Integritate pentru Prosperitate
Transparency International Romania în parteneriat cu Griffiths School
of Management, Rotary Club Targu Jiu si Universitatea Constantin Brancusi
din Targu Jiu a organizat marti 24 aprilie 2014, Summitul de Integritate pentru
Prosperitate. Summitul de Integritate pentru Prosperitate reunește persoane
din sectorul bancar, antreprenorial, academic și din societatea civilă pentru
a împărtăși modele de succes în dezvoltarea unei afaceri integre, oneste și
profitabile.
Evenimentul aflat la a XXI-a ediție promovează integritatea ca element
cheie al succesului în dezvoltarea mediului public și privat.
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In cadrul acestui eveniment au susținut conferințe:
Marian V. Popa, Director Deutsche Bank Global Technology Center România
Integritate @ RO
Conf. univ. dr. Victor Alistar, Director Executiv
Au fost prezenți
Transparency Internațional România
peste 150 de
Soluții de antreprenoriat social și
participanți,
mobilizare pentru integritate și prosperitate.
Summitul fiind
Cristian Sas, Președinte Colegiul Pacienților
considerat un
Integritatea în Sănătate
Prof. univ. dr. Adrian Gorun, Președinte Senat
succes.
Universitatea „Constantin Brancuși” din Târgu Jiu
Virușii culturali, virușii proiectați și idealul etic

RC Cișmigiu
I. Familia RC Cismigiu - nașii clubului Rotary Burg
In data de 14 aprilie 2018, s-a oficializat fondarea clubului Rotary Burg
Transilvania. Membrii clubului Rotary Bucuresti Cismigiu au avut onoarea de
a fi alaturi la Poiana Brasov, la ceremonia de cartare, in calitate de nasi.
Evenimentul a marcat o premiera la nivel mondial, cartarea a 5 Cluburi în
aceeași zi: Rotary Club Burg Transilvania, Rotaract Burg Transilvania, Interact
Brașov Burg Transilvania, Rotary Community Corps Brașov Burg Transilvania,
Rotakids Brașov Burg Transilvania.
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Evenimentul a fost onorat de prezența DG Emil Sopoian, Coordinator
Zone 19P Marijan Bulat, Manager Europe/Africa Office Rotary International,
Zurich, Marco Nicosia, E/MGA Zone 19 și PDG Martha Maria Mocanu, ARC
PDG Daniel Tănase, PDG Mircea Solovăstru, DGE Cristian Jurji, District
Extension Chair Viorel Bunea.

II. Cafeneaua de Stiinta si Cultura, editia a I a
In data de 3 aprilie, Clubul Rotary Bucuresti Cismigiu alaturi de prietenii
si colegii din clubul Rotary Bucuresti au avut placerea de a participa la
excelenta prezentare intitulata “Spatiul, ultima frontiera”, din cadrul proiectului
“Cafeneaua de Stiinta si Cultura”.
Aceasta prezentare a fost sustinuta de catre Printre invitati, ne-au
Florin Serban, directorul companiei, furnizor de onorat cu prezenta
tehnologie romaneasca unica in prelucrarea datelor distinsul violonist
satelitare de observare a Pamantului, de extragere Dl. Sherban Lupu si
a informatiilor si de oferirea acestora sub forma de Dl. Dorin Prunariu,
diferite aplicatii si servicii.

primul si singurul
cosmonaut român.
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Cu un inceput de activitate la nivel national si European, Terrasigna
a devenit in scurt timp un actor binecunoscut in domeniul Hi-Tech in care
activeaza, avand parteneriate cu actori importanti din Europa, putandu-se
mandri cu un portofoliu de clienti internationali, printre care agentii spatiale
nationale, Agentia Spatiala Europeana, NASA, diferite institutii financiare
internationale, autoritati publice sau clienti privati. Serviciile si aplicatiile
Terrasigna acopera zone geografice din Europa, dar si din America Latina sau
Asia.
Subiectul spatiului este unul care fascineaza de la mic la mare iar educatia
in domeniul spatial este o necesitate pentru cei care doresc sa urmeze o cariera
in acest domeniu.

RC Rotakids Deva Castrum
Proiect de dezvoltare personala

INTALNIREA CU UN TANAR DE PERSPECTIVA este parte
componenta a actiunilor de dezvoltare personala pe care RotaKids Club Deva
Castrum si le-a propus inca de la infiintare. Lectia de viata oferita cu generozitate
de Alexandra Flavia Marcu i-a incantat pe copiii dar si pe parintii si profesorii
participanti la proiect.
Alexandra este tanara deveanca, studenta a Facultatii de Geografie, care la
mai putin de 20 de ani are performante mondiale in urcarea muntilor pe toate
continentele! Ea a vorbit copiilor despre antrenamentele zilnice, despre riscuri,
despre lupta cu propriile limite, despre incercari si reusite, despre prietenia cu
muntele, despre bucuria succesului. A prezentant cateva exercitii cu pioletul
si cateva filmulete despre urcarea pe vulcanii arizi si salbatici la peste 6500 de
metri dar si despre frumusetea peisajului montan al judetului Hunedoara unde
se antreneaza in mod curent.
www.rotary2241.ro

www.rotary2241.org

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

an rotarian
2017 - 2018

e-newsletter district 2241
APRILIE 2018

Lectia Alexandrei a fost una interactiva, copiii
adresandu-i numeroase intrebari cu dorinta de a Aceasta actiune
a fost prilejul
continua intalnirile de acest gen.
Totodata aceasta actiune a fost prilejul de a de a incheia un
incheia un parteneriat de colaborate intre RC Deva parteneriat de
Castrum, RotaKids si Clubul Evolutii pe care-l colaborate intre
patroneaza Alexndra Marcu. In a doua parte a
RC Deva Castrum,
actiunii au fost primiti noi membri si de asemenea
a fost aleasa conducerea clubului pentru anul RotaKids si Clubul
urmator. Felicitari Raisa Butuza (P), Ana Popa (S), Evolutii
Delia Indrei (T) si corpului de directori.
La actiune au participat rotaryeni, profesori si parinti care sprijina
educatia copiilor pentru voluntariat si alternative educationale de dezvoltare
personala.
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RC Timisoara Ripensis
Gala “Nici un act de bunatate nu este niciodata pierdut”
Sub sloganul “No act of kindness is ever wasted!”, Rotary Club Timisoara
Ripensis, avand ca Președinte 2017 – 2018 pe Paul Pop, a organizat in data
de 20 aprilie 2018, Gala Fundatiei Rotary, un eveniment de exceptie, prin
care membrii rotarieni ai Rotary Club Timisoara Ripensis, alaturi sponsori
si parteneri si-au propus sa transforme visele in realitate pentru o parte din
membrii comunitatii in care traim.

Clubul Rotary RIPENSIS din Timișoara activează de 11 ani în Timișoara
și în județul Timiș, punând în practică în tot acest timp, câteva zeci de proiecte
adresate comunității. Proiectele noastre au derulat sute de mii de euro în
beneficiul direct a mii de copii, vârstnici și persoane defavorizate.
www.rotary2241.ro
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Proiectele asupra cărora ne-am aplecat în acest an sunt:
• Global Grant - Sănătate pentru toți - pentru că nouă, rotarienilor, ne pasă! Dotarea cu aparatura necesară a 3 Centre de Permanență din Județul Timiș.
Centrele sunt amplasate in zona rurală, unde accesul la servicii de medicină
de urgență este mai precar. Numărul estimat al beneficiarilor direcți este de
aproximativ 10.000 persoane, majoritatea fiind persoane vârstnice.
• Centenar Colegiul Național C.D.Loga – Sprijinirea atât a editării unei
monografii a Colegiului Național C. D. Loga cît și a realizării unui film
documentar care să prezinte istoricul școlii și personalitatea patronului ei
spiritual (cărturarul iluminist bănățean Constantin Diaconovici Loga). În
anul 2019 se vor aniversa 100 de ani de învățământ în limba română desfășurat
în cadrul acestui colegiu.
• Biblioteca virtuală – Având în vedere nominalizarea Timișoarei ca și
Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, ne-am propus să ne implicăm,
sprijinind acest proiect care își propune să desfășoare în mediul virtual o
campanie acerbă, constantă, susținută de o agendă de evenimente tematice,
cu o traiectorie concretă, derulată timp de minim 3 ani. De asemenea,
proiectul presupune amplasarea fizică a unui sediu in zona centrală a orasului,
unde vizitatorii pot vizualiza pe ecrane mari, colecții tematice de materiale
multimedia și fotografii privind istoria Timișoarei.
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RC Alba Iulia Civitas Solis

Aprilie – luna dedicată susținerii tinerilor performeri
I. Olimpiada Națională de Istorie – etapa finală la Alba Iulia
În acest an aniversar, Olimpiada Națională de Istorie s-a desfășurat în
perioada 3 – 6 aprilie, la Alba Iulia. Peste 200 de elevi din toată țara au participat
la proba scrisă a concursului, iar apoi au descoperit istoria la ea acasă, vizitând
diferite obiective istorice și culturale din Alba Iulia și împrejurimi. Concursul
s-a desfășurat la Colegiul Național ”Horia, Cloșca și Crișan” iar premierea celor
mai buni a avut loc la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul”.

Clubul Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a premiat doi elevi din Alba
Iulia, ce au obținut cele mai bune rezultate la categoriile clasa a VIII-a și clasa a
XII-a, cu suma de 1000 de lei.
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II. Susținerea sesiunii de comunicări științifice In Extenso
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Științe
Economice, în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de
Științe Economice, a organizat la Alba Iulia Sesiunea de comunicări științifice,
ediția a XVIII-a. În cadrul acestei sesiuni s-au desfăsurat activități din cadrul
parteneriatului elevilor cu Universitatea.
Pe parcursul acestei manifestări, mai
mulţi elevi de liceu au avut ocazia să îşi
prezinte lucrările ştiinţifice.
Clubul Rotary Club Alba Iulia Civitas
Solis este un susținător constant al acestui
eveniment, iar în acest an contribuția a fost
de 1500 de lei.

III. Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis susține inteligența viitorului
Acolo unde este nevoie, se implică Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis. De
această dată, s-a implicat și a susținut participarea echipei Coder Dojo din Alba
Iulia la Coolest Projects de la Dublin cu suma de 1200 euro. Datorită acestui
sprijin, vor putea participa la concurs toți cei trei copii cu rezultate foarte bune.
Echipa Xeo a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a fost
câștigătoarea concursului naținal de robotică, calificându-se în Semifinalele
Campionatului Mondial „First Championship USA Detroit”.
Pentru deplasarea echipei în S.U.A.,
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis i-a susținut
pe tineri cu suma de 1000 USD. Mulțumirea
este cu atât mai mare, cu cât, tinerii liceeni
din orașul Marii Uniri s-au calificat în finale,
obținând 6 puncte din 9.
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RC Arad Cetate
“Săgeata Verde”
Clubul Rotary Arad Cetate a organizat recent o acţiune de înfrumuseţare
peisagistică a Muzeului Tramvaiului de la Ghioroc. Piesa de rezistenţă de
patrimoniu istoric pentru Arad este “Săgeata Verde” primul tren electric care a
circulat pe teritoriul României, pus în circulaţie în 1906.
Lungimea traseului pe care circula “Săgeata
Verde” era de 53 km. Acum “Săgeata Verde”
reaminteşte celor care vizitează muzeul atmosfera
urbană a călătoriilor de odinioară.

Piesa de rezistenţă
de patrimoniu istoric
pentru Arad este
“Săgeata Verde”

Clubul Rotary Arad Cetate împreună cu Clubul Rotaract Arad Cetate şi
Interact Arad Cetate şi-au dedicat o zi pentru înfrumuseţarea muzeului prin
plantarea de copaci: salcâmi și paltini, plantarea de flori şi vopsirea uşilor şi
geamurilor clădirii muzeului.
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“Am demarat acțiunea ca parte din proiectul Districtului D2241 - ”Rotary
Plantează” căreia i-am adus un plus cu partea de înfrumusețare peisagistică,
pentru a veni în întâmpinarea oaspeţilor care trec pragul muzeului și a
transforma experienţa vizitării muzeului într-una de neuitat.
Dorim să mulţumim pe această cale Companiei de Transport Public Arad
pentru găzduirea acțiunii noastre.” Nicolae Bundea – Preşedinte în exerciţiu al
Clubului Rotary Arad Cetate

RC Brașov

I. Gala de caritate Rotary Club Brasov - 13 aprilie 2018
Modernizarea sectiei de sterilizare a Spitalului Clinic de Copii Brasov,
acum posibila prin succesul Proiectului #impreunadaruim
Gala caritabila, eveniment de exceptie, organizat de Clubul Rotary Brasov
vineri, 13 aprilie la Hotel Kronwell Brasov, a incununat campania de strangere
de fonduri demarata in 2017 pentru Proiectul #impreunadaruim .

Pentru că sănătatea copiilor este atât de importanta, iar tratarea si
vindecarea lor depinde în mod direct de condiţiile de sterilizare a aparaturii
utilizate, Clubul Rotary Braşov a initiat in 2017 Proiectul „Împreunădăruim”.
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Un proiect de suflet, care nu aparţine doar Clubului Rotary Braşov, ci
întregii comunităţi braşovene, scopul sau fiind modernizarea statiei centrale de
sterilizare a Spitalului Clinic de Copii Brasov prin dotarea cu echipamente noi
de sterilizare si adoptarea unui nou flux tehnologic, cu circuite functionale, care
vor imbunatati substantial actul medical, vor asigura respectarea standardelor
de sterilizare, constituind un real si direct beneficiu pentru comunitatea locala.
Noul proiect prevede dotarea cu echipamente noi, la standarde inalte
care sa permita realizarea unui flux de sterilizare sigur, cresterea capacitatii
de sterilizare, informatizarea activitatii, inclusiv a monitorizarii indicatorilor
de sterilizare fizico-chimici, biologici si incadrarea atat in in normele legale
nationale cat si cele stabilite prin directivele EU.

Noul proiect
prevede dotarea
cu echipamente
noi, la standarde
inalte care sa
permita realizarea
unui flux de
sterilizare sigur
Inlocuirea statiei de sterilizare existente este vitala pentru că in prezent
Spitalul Clinic de Copii Braşov utilizează autoclave a caror vechime e de
preferat sa nu o amintim, uzate, multe din ele nefunctionale, foarte departe de
standardele minime impuse de normele in vigoare.
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In urma licitatiei organizate, precum si a tuturor activitatilor dedicate
Proiectului - Balul de Caritate din februarie 2017, concerte caritabile, Bazar si
ateliere de Craciun, concert caritabil de Craciun, ne-am apropiat semnificativ
de suma necesara achizitiei, am putea afirma chiar ca ne-am atins obiectivul,
(insa suntem rezervati dat fiind ca ne aflam in fata unei investitii de asemena
anvergura).
Impreuna cu specialisti, cu medicii de la spitalul de copii vom finaliza
toate detaliile tehnice, medicale, dupa care va urma selectia funizorilor si
achizitia echipamentului.

La evenimentul organizat in data de 13 aprilie 2018, obiectele licitate au
fost donate de personalitati precum Andrea Bocelli, Gheorghe Hagi, Simona
Halep, Iulia Schiopu, Getty Tatomir, Cristian Orosanu si de sponsori, carora le
aducem calde multumiri.
Aceleasi multumiri, din suflet, le adresam sutelor de brasoveni care s-au
implicat in acest proiect si nu ne referim numai la sposori, parteneri, participanti
si organizatori ai evenimentului ci si la personalul Spitalului Clinic de Copii,
la autoritatile locale, la brasovenii care au cumparat un mic obiect din Bazarul
de Craciun, care au fost alaturi de noi la concertele caritabile, la Concertul de
Craciun organizat la Colegiul Andrei Saguna, minunatei comunitati brasovene
care a inteles ce se poate realiza atunci cand #impreunadaruim.
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II. Cartarea Familiei Rotary Brașov Burg Transilvania
(5 Cluburi): Rotary, Rotaract, Interact, Rotary Community
Corps, Rotakids – 14 aprilie 2018
Districtul 2241 România și Republica Moldova, condus de DG Milian
Sopoian, prin Familia Rotary Brașov Burg Transilvania, alături de nașii lor,
Familia Rotary București Cișmigiu (Rotary, Rotaract, Interact), a marcat
o premieră la nivel mondial, cartarea a 5 Cluburi în aceeași zi: Rotary Club
Brașov Burg Transilvania, Rotaract Burg Transilvania, Interact Brașov Burg
Transilvania, Rotary Community Corps Brașov Burg Transilvania, Rotakids
Brașov Burg Transilvania. Ceremonia a avut loc în 14 aprilie 2018, la Hotel
Alpin, Poiana Brașov.

Evenimentul a fost onorat de prezența DG Milian Sopoian, Coordinator
Zone 19P Marijan Bulat, Manager Europe/Africa Office Rotary International,
Zurich, Marco Nicosia, E/MGA Zone 19 și PDG Martha Maria Mocanu, ARC
PDG Daniel Tănase, PDG Mircea Solovăstru, DGE Cristian Jurji, District
Extension Chair Viorel Bunea, de prieteni de la Cluburi Rotary din District.
Ceremonia a fost condusă de Viorel Bunea.
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Piatra de temelie a acestei Familii Rotariene Burg Transilvania fost pusă
în 4 mai 2017. De-a lungul a aproape un an, această Familie s-a dezvoltat prin
cele 5 Cluburi componente.
La ceremonia de cartare din 14 aprilie, primii au fost cei mai mici Rotakids. Pe scenă a urcat râsul, Veselia și mai ales Inocența. Emoțiile erau
mari, atât de mari încât au desfăcut papioane, au făcut semne părinților și mai
ales au vorbit emoționați. A fost o Clipă în care cu toții ne-am retrăit Copilăria
cu tumultul ei de jocuri și de fericire. Am avut o clipă impresia că Timpul s-a
oprit să zâmbească și el, văzând acești copii.
A urmat rândul celor de la Rotary Brașov
Burg Transilvania Community Corps. Fiecare La ceremonia de
dintre colegi a pășit cu gândul că îi va ajuta și cartare din 14
sprijini pe ceilalți în activitatea lor. Mai presus de
aprilie, primii au
tot că vor putea să facă bine. Nici unul dintre ei, în
acele momente, nu a putut să spună decât ceea ce fost cei mai mici izvora din sufletele lor, cuvinte de bine și mai ales Rotakids
de prietenie, fapte bune de ajutor și implicare.
Pe scenă a intrat Adolescența, purtând haina Interactului. Era frumoasă
toată, fete și băieți cu chipul înseninat de încărcătura momentului. Adolescența
înțelegea că trebuie să fie așa cum este ea, impresionantă și adevărată, reală și
profund umană. Cu zâmbet discret și timid, dar acolo, unde este nevoie de ea,
la petreceri de bucurie după examene, pe pârtii de schi oferind premii, ducând
cadouri celor care o șansă mai mică și încercând să facă și să schimbe lucruri,
fapte, obiceiuri. Interact-ul a vorbit cu emoție dar și cu pasiune de un ideal al
Prieteniei. Poate cel mai frumos ideal pe care îl are Rotary, acela de a fi prieteni.
Rotaractul, a păsit serios și implicat, însă ne-a dovedit că are un zâmbet larg de
bucurie și de încredere. Au sosit liniștiți, mult mai convinși că Lumea, așa cum
o știm noi, poate și trebuie să fie schimbată.
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Privindu-i, am înțeles cu toții, că reprezintă o echipă de tineri entuziaști,
dornici să ducă mai departe idealurile prieteniei.
Momentul echipei Rotary Club Brașov Burg Transilvania a însemnat
prezentarea fiecărui membru, cu aspirații și realizări personale și profesionale
deosebite, împreună fiind o puternică echipă de prieteni, dornică de implicare
în comunitate.
Alături de Familia Burg Transilvania s-a aşezat Familia Bucureşti
Cișmigiu (Rotary, Rotaract, Interact), într-un număr impresionant, condusă
atent și elegant de Președintele Dragoș Preda.
Nașii din Familia Cișmigiu au prezentat urările calde de succes și prietenie.
Cuvintele nu pot descrie întru totul acele momente de puternică emoție, în
care Familia Rotary București Cișmigiu a jucat la superlativ rolul de nași.

Au urmat discursurile pline de căldură şi emoţie ale DG Milian Sopoian,
Coordinator Zone 19P Marijan Bulat, Manager Europe/Africa Office Rotary
International, Zurich, Marco Nicosia, E/MGA Zone 19 și PDG Martha Maria
Mocanu, ARC PDG Daniel Tănase, PDG Mircea Solovăstru, DGE Cristian
Jurji, District Extension Chair Viorel Bunea. Au fost citite mesajele din partea
Secretarului General al RI John Hewko și al Directorului RI Corneliu Dincă.
Reprezentanții Cluburilor Rotary din diferite colțuri ale țării, prieteni dragi, au
salutat înființarea Cluburilor și au urat mult succes.
www.rotary2241.ro
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Mesaje calde și urări de bine au caracterizat aceste discursuri, subliniind,
încă o dată, frumusețea familiei Rotary. A fost o onoare și un privilegiu prezența
prietenilor Rotarieni din District, care au prezentat mesajele colegilor din
Cluburile pe care le reprezentau.
Președintele Fondator, Cristian Falup-Pecurariu a mulțumit, în numele
tuturor membrilor Familiei Burg Transilvania, tuturor celor prezenți în sală,
care au fost alături la această emoționantă Ceremonie.
Aceasta a fost Ceremonia Cartării Familei Rotary Club Brașov Burg
Transilvania, alături de Guvernator, Guvernatori din trecut, Guvernator ales,
Nașii din Familia București Cișmigiu, de prieteni Rotarieni din District.
Ceremonia a fost urmată de Cina de Gală, într-o atmosferă elegantă și distinsă
la Hotel Alpin, Poiana Brașov.
A fost o Ceremonie de Cartare unică a 5 Cluburi, care s-a caracterizat
printr-o emoție vibrantă și un puternic sentiment de prietenie.
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RC Ploiești

I. La sărbătorirea celor 20 de ani de la înființarea primului club
Rotary din Republica Moldova.
La evenimentul care a avut loc recent la Chișinău, rotarienii ploieșteni au
fost reprezentați de către Raluca Anghelache, Președintele RC Ploiești, care a
răspuns astfel invitației lansate de colegii noștri de peste Prut.
Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât la aniversarea RC Chișinău – la
care au participat rotarieni de la multe cluburi din România – au fost prezenți
și rotarienii din Cahul, club cu care RC Ploiești are o îndelungată și strânsă
relație de prietenie și colaborare.
Dincolo de toate, pentru președintele RC Ploiești, Raluca Anghelache,
vizita în Republica Moldova a însemnat ocazia de a se convinge încă o dată că,
indiferent de forma de organizare statală, frații noștri de peste Prut gândesc și
simt românește:
„Am regasit o tara pe care o stiam din povestile
parintilor mei, care asemeni parintilor lui
Iurie Matei (Presedintele RC Chișinău, n.n.)
sunt nascuti in Romania Mare, (…) un oras
european, cu oameni prietenosi, un oras in care
n-am vazut decat 4 caini comunitari si doar
accidental cate o hartie aruncata pe jos. Mi-a
fost drag sa ma plimb pe Bd.Stefan cel Mare si
Sfint sau pe Calea Iesilor, sa vad ca facultatea
de filologie poarta numele lui Ion Creanga, iar
teatrul pe al lui Mihai Eminescu.Si DA, am fost
fericita sa vad cum se vibreaza romaneste. (…)
E bine atunci cand esti acasa.” – a consemnat
la întoarcerea de la Chișinău Președintele RC
Ploiești.
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II. Lansare de carte
Un volum dedicat scriitorilor cazuti la datorie in marele razboi
Clubul Rotary Ploiesti – împreună cu Societatea Culturală „Ploiesti
Mileniul III” și Societatea de Științe Istorice din România Filiala Prahova – are
placerea sa va invite la lansarea unui volum eveniment, „Citind Marele Razboi.
Antologia scriitorilor cazuti”, avandu-l drept autor pe profesorul si scriitorul
ploiestean Dan Gulea.
Lansarea va avea loc miercuri, 16 mai, de la ora 18.00, in sala „Marea
Unire” din Palatul Culturii, in prezenta autorului si a invitatilor acestuia,
scriitorii Codrut Constantinescu si Dorin Stanescu, fiind moderata de
jurnalistul Claudius Dociu.
Profesor la Colegiul National „Mihai
Viteazul” din Ploiesti, Dan Gulea este autorul
mai multor volume primite cu entuziasm de
public si critica literara. Printre acestea se
numara volumele „Pluviografii.
O istorie a culturii romane de la Ploiesti”, „Marginaliile avangardelor”,
declarata Cartea anului 2016 de catre Uniunea Scriitorilor – Filiala Bucuresti,
si „Ploiesti. Orasul disparut”, publicat anul trecut la Editura Ploiesti – Mileniul
III.
In cel mai recent volum, insa, Dan Gulea aduce in atentia publicului
37 de scriitori al caror sfarsit este legat în ultimă instanță, de circumstanțele
războiului in urma caruia Romania a trait, la inceputul secolului trecut, ora
astrala a Marii Uniri, sarbatorita de noi toti in Anul Centenarului.
Pentru a afla mai multe despre protagonistii cartii si intregul context
al realizarii Marii Uniri, va asteptam la lansarea de miercuri, cand veti putea
obtine, desigur, si autograful autorului pe volumul „Citind Marele Razboi.
Antologia scriitorilor cazuti”!
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Upcoming Events
7-10 iunie 2018,Viseu de sus / Maramures
Conferința districtuală

Comisia de Imagine și de Comunicare a Districtului 2241
România și Republica Moldova:
Ștefan Ciochinaru – Coordonator Comisie: stciochinaru@gmail.com
Mihaela Gorodcov – Enewsletter: mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro
			
mihaela.goro@gmail.com
Codrin Raita – Website: codrin@pulsmedia.com
Mihai Totpal – Social Media: mihai@mervani.ro
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