
 

 

 NEWSLETTER DISTRICT 2241  
ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA AUGUST 2016 

• Training RYLA 

• Regata caritabilă Mangalia 

• Rotary Community Corps 

• Suport antreprenorial la 
Oradea 

Din cuprins… 

 
Dragi prieteni,  
 

Luna septembrie este una dintre acele perioade din an în 
care simţim că o luăm de la capăt. Vacanţele au devenit deja 
amintiri, stocate în diferite dispozitive electronice iar în jurul 
nostru începem să simţim forfota specifică reluării activităţii 
cotidiene. Și poate cea mai intensă activitate este reprezentată 
de debutul unui nou an școlar. Sunt convins că fiecare Rotarian 
din cadrul District 2241 este conectat, fie că este părinte, bunic, 
cadru didactic sau are orice altă implicare în sistemul de 
învăţământ, la acest fenomen prin prisma educaţiei pe care o 
oferă celor mici, noua generaţie pe care se va baza societatea în 
următorii ani.  

Rotary Internaţional marchează în luna septembrie, 
“Luna Noii Generaţii” și transmite tinerilor din toată lumea cât 
de important este aportul lor la dezvoltarea acestei minunate 
organizaţii. Dincolo de cuvinte, apar și faptele, iar acţiunile din 
ultimii ani ale Rotary Internaţional și ale District 2241 au arătat 
că ne bazăm pe noua generaţie, că ne dorim ca ei să se implice și 
să dovedească încrederea ce le-a fost acordată. Tinerii rotarieni 
din România și Republica Moldova sunt și ei conștienţi de rolul 
pe care îl au și de atenţia care li se acordă, dar cunosc și 
responsabilităţile pe care și le asumă odată cu apartenenţa la 
Rotary.  

Îndrăznesc să mă gândesc că “Luna Noii Generaţii” este 
un moment de reflecţie și pentru rotarienii seniori din cadrul 
District 2241 pe care îi încurajez să acorde credit celor pe care îi 
dorim să devină liderii viitoarei generaţii. Și de aportul nostru 
depinde cum se formează această generaţie ce va activa într-o 
societate aflată într-o permanentă efervescenţă.  

Este momentul de consolidare a acţiunilor prin care 
oferiţi suport structurilor de tineret din cadrul District 2241 de a 
participa la toate acţiunile ce le sunt adresate, de a cunoaște 
proiectele în care pot fi implicaţi și de a folosi mijloacele prin 
care puteţi recunoaște activitatea depusă de aceștia.  
 
Cu prietenie, 
  
Mircea Ștefan Solovăstru 
Guvernator 2016-2017 
District 2241 România și Republica Moldova 
  

 www.rotary2241.org 
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TRAINING INTENSIV RYLA – București 
 
Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) este 
un program de training intensiv pentru tinerii 
cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani 
desfășurat sub mai multe forme, fiind de 
obicei seminarii, tabere sau workshop-uri 
desfășurate pe perioade de 3-10 zile, 
organizate de rotarieni. Evenimentele RYLA 
pot fi organizate la nivel de club, district sau 
multi-district. 
RYLA se adresează tinerilor care au 
demonstrat abilităţi de lideri și dedicaţie în 
serviciul în folosul comunităţii. Fie că sunt 
elevi de liceu, studenţi sau tineri angajaţi, 
RYLA îi va ajuta să își descopere potenţialul și 
să își dezvolte abilităţile necesare pentru a fi 
un mai bun lider atât în comunitate, cât și în 
mediul profesional sau în viaţa de zi cu zi. 
În acest an rotarian, se vor organiza 4 
evenimente RYLA, 3 dintre acestea fiind 
dedicate tinerilor lideri cu vârste cuprinse 
între 18-30 ani în București, Craiova și Iași, 
iar cel de-al 4-lea în Tîrgu Mures, pentru 
tinerii cu vârste 14-18 ani. Toate informatiile 
utile referitoare la acest program pot fi 
accesate pe atat pe www.ryla2241.ro cat si 
pe pagina de Facebook RYLA 2241. 
 
Primul eveniment RYLA, în ordine 
cronologică a avut loc la București, în 
perioada 28 august - 2 septembrie și a 
avut ca temă principală “Tehnologie și 
Comunicare” fiind făcut în parteneriat cu 
ASE FABIZ și Deutsche Bank Global 
Technologies, ca parte a colaborării dintre 
cele 3 instituţii în vederea oferirii tinerilor 
oportunitatea de a participa la programe de 
dezvoltare personală și profesională. 
Seminarul s-a adresat tinerilor cu vârste 
cuprinse între 18 și 30 de ani și și-a propus să 
dezvolte abilităţile de comuncare ale tinerilor 
participanţi și să explice modalităţile și 
tendinţele de utilizare a tehnologiei în 
comunicare, începând cu propria persoană și 
până la publicul larg. 
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TABĂRĂ INTERNAȚIONALĂ RYLA: RO-BG-GR-SRB 

În perioada 25 - 28 august s-a desfășurat la Thessaloniki, 
Grecia, tabăra Ryla sub egida twinning-ului CFC, Culture - 
Friendship - Colaboration, România – Bulgaria – Grecia -
Serbia. Organizarea taberei a aparținut Cluburilor Rotary 
Thessaloniki Anatolia și Craiova. Scopul acestui Twining 
este promovarea principiilor de cultură, prietenie,  
cooperare între orașe și persoane. Cultura este nu numai 
primul cuvânt în logo-ul CFC, este în același timp nucleul 
conexiunilor, comunicării în Balcani. Au participat 25 de 
tineri din cele 4 țări. Cei nouă participanți români au fost 
foarte mulțumiți de program, speakeri și conținutul 
activităților de training, dar și de networking, parteneri și 
discuții. Tinerii români au reprezentat Cluburile Rotaract 
Craiova Probitas, Craiova și Chișinău. Au participat și 
rotarieni cu experiență, care au transferat din cunoștințe 
către noua generație și au încercat să creeze punți între 
generații, culturi, țări și comunități.  

 
Următoarea tabără va avea loc în Serbia, în august 2017, 
fiind susținută de Guvernatorul Serbiei și Muntenegru, 
prezent la Thessaloniki. 
 

RC CHIȘINĂU - REPUBLICA MOLDOVA 
Rotary Club Chisinău,  alături de alţi 
parteneri, a susţinut proiectul 
organizat de Centrul de Sănătate 
Publică din Municipiul Chişinău, care 
s-a manifestat drept o activitate 
informational - educativă în rândul 
populaţiei municipiului. Acţiunea s-a 
desfășurat în Grădina Publică „Ştefan 
cel Mare şi Sfânt”, cu scopul de a 
comunica şi a atenţiona asupra 
riscurilor consumului de alcool 
pentru sănătatea mamei şi a 
copilului. 

TENIS PENTRU COPII – ALBA IULIA 
 
 
La mijlocul lunii august, la Alba Iulia, s-a desfășurat Cupa 
Rotary la tenis de câmp. Organizatori și sponsori au fost 
Rotary Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis.  
Competiţia s-a adresat copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 
ani, fete și băieţi. Ajunsă la a 5-a ediţie, competiţia a fost 
inclusă în calendarul oficial al Federaţiei Române de Tenis de 
Câmp. Turneul a durat 3 zile, și s-a desfășurat la Baza sportivă 
Tenis Pro Lincă – Șanţurile Cetăţii Alba Carolina. Pe parcursul 
acestor 3 zile, peste 50 de tineri din mai multe judeţe din ţară 
au concurat pentru câștigarea medaliilor și premiilor.  
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TABĂRĂ DE FOLCLOR INTERNAȚIONAL ÎN 
ȚARA MARAMUREȘULUI 

Festivalul s-a desfășurat în perioada 1 – 14 
august, în organizarea Rotary Club Sighetul 
Marmației Voievodal. Au participat 13 tineri din 
Belgia, Israel, Austria, Spania, Marea Britanie, Egipt, 
Rusia, SUA, Turcia şi România. Tabăra este la a treia  
ediţie şi este profilată pe activităţi cultural - tradiţionale 
din zona etnografică a Ţării Maramureşului. În cadrul  
taberei  tinerii au învăţat despre obiceiurile şi  
meşteşugurile  tradiţionale (olărit, ţesut, realizare de 
podoabe tradiţionale, pictură pe sticlă,confecţionare 
măşti tradiţionale, sculptură), au învăţat câteva cântece 
şi dansuri populare din Maramureş, au îmbrăcat 
costumul popular autentic. De asemenea, participanţii 
au făcut  mai multe excursii în împrejurimi. Rotarienii 
de la Clubul Rotary Transilvania  Cluj au asigurat 
primirea şi plecarea oaspeţilor precum şi vizitarea 
oraşului Cluj-Napoca.  

 
Colaboratori: RC Cluj Transilvania, Rotaract Club 
Sighetu Marmaţiei, Interact Club Sighetu Marmaţiei, 
Primăria Sighetu Marmaţiei, Muzeul Maramureşean, 
Centrul Cultural Sighetu Marmației.  

MATERIALE DE IDENTITATE VIZUALĂ 

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.  

  

ROTARIENI CAMPIONI LA TENIS  
O delegaţie formată din doi membri ai RC Alba Iulia, 
Gheorghe Ștef și Gheorghe Ignat, a participat la a 12-a 
ediţie ITFR World Championship, competiţie destinată 
membrilor Rotary din întreaga lume. Turneul a avut loc în 
perioada 21 - 28 August 2016, în staţiunea Albena, Bulgaria 
și a fost organizat de Rotary District 2482. Colegii noștri au 
participat atât la proba de simplu, cât și la proba de dublu 
având rezultate remarcabile. Membrii Clubului Rotary Alba 
Iulia au ajuns în fazele finale ale probelor de simplu. La 
dublu s-a reușit accederea în finală pe care au și caștigat-o, 
devenind astfel campioni 12th ITFR World Championship 
Albena. 



 

 

     Rotary Community Corps – Idicel Pădure, Mureș 
La sfârșitul lunii august s-a desfășurat la Idicel Pădure evenimentul organizat de Rotary Club Tîrgu 
Mureș prin care se dorește repunerea în valoare a patrimoniului rural sub conceptul Rotary 
Community Corps. “Obiectivul principal este acordarea de sprijin pentru dezvoltarea economiei 
locale. Avem ca scop sprijinirea școlii prin dotarea la zi cu echipamente și infrastructură în speranţa 
că familiile tinere vor avea motive să rămână în localitate, să nu plece în zone mai dezvoltate ca să 
dezvolte mici afaceri locale. Oportunitatea principală este să realizăm o conectare a resurselor locale 
la noile tendinţe din turism. Una dintre activităţi este să susţinem fermele mici din comunitate, să 
dezvolte activităţi de cazare, astfel încât produsele fermei să fie consumate de turiști. Tinerii din 
localitate trebuie să fie informaţi cu privire la taberele internaţionale din programele rotariene, să 
participe cu scopul de a se educa.” Mircea Suciu, președinte RC Tîrgu Mureș   

“Satul românesc este de câţiva ani în regres, este în suferinţă. 
Este vorba, în primul rând, de faptul că satul romanesc nu mai 
are oameni. Mulţi au ales să plece în străinătate, să își rupă 
spatele pentru niște bani din care să facă o casă, dar în care vor 
ajunge să nu mai locuiască pentru că se vor obișnui afară. În al 
doilea rand cred că s-a pierdut respectul faţă de oamenii de la 
ţară. Se pune prea puţin accent pe agricultură, pe tradiţii, pe 
munca ţăranului. Au dispărut tot felul de meserii întâlnite doar 
aici la ţară. Stă în fiecare dintre noi să facem mai mult. Și cred că 
vom reuși, dacă ne vom uni eforturile și vom acţiona în comun, 
ca o echipă. “ Mircea Solovastru, guvernator Rotary District 
2241 Romania si Republica Moldova 

 

Rotary Club Târgu-Jiu a demarat în luna august 
proiectul intitulat „Caravana de consultații 
medicale”, prin care membrii clubului de profesie 
medici, precum și prieteni ai acestora, tot cadre 
medicale, oferă consultaţii medicale gratuite în 
colaborare cu medicii de familie din zonele identificate, 
la sfârșit de săptămână, pe baza unui program propriu. 
Specialităţi: oftalmologie, ORL, cardiologie, ortopedie și 
stomatologie pentru comunităţile sărace și 
marginalizate din judeţul Gorj. 

CARAVANA MEDICALĂ ROTARY 
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     ROTARIENI SÂRBI ÎN VIZITĂ LA ALBA IULIA 
 
În perioada 21-26 august Rotary Club Alba Iulia a fost gazda unei delegaţii formată din 
membri RC Veliko Gradiste care au insoţit un grup de copii cu vârste intre 10 si 16 ani, din 
Serbia de răsărit, regiune unde trăiește o importantă populaţie vorbitoare de limba română.  
Grupul format din adulţi si copii au vizitat 
obiective turistice din municipiul Alba Iulia și 
orașele din apropiere (Cetatea Alba Iulia, 
Centrul istoric Sibiu, Cetatea Devei , Castelul 
Huniazilor din Hunedoara, Biserica Ortodoxă 
din Bucerdea, Biserica Evanghelică Sebes) 
precum și obiective economice din zonă 
(fabrica de porţelan, fabrica de ingheţată). 
Vizita s-a incheiat cu o seară de socializare 
intre oaspeţi și membri clubului insoţiţi de 
familiile lor. Copiii din Serbia au primit din 
partea clubului RC Alba Iulia cărţi cu povesti 
și poezii in limba română. 
 

SPRIJIN PENTRU ANTREPRENORI – RC ORADEA 
În urma unui proiect de educaţie vocatională derulat în anii 2014-2015, în parteneriat cu Cluburile 
Rotary Salida și Modesto din California, SUA, rotarienii orădeni au descoperit un potenţial remarcabil 
de creștere și dezvoltare antreprenorială în rândul unor proprietari de mici afaceri la început de drum, 
atât din mediul urban cât și din comunităţi rurale. Cu sprijinul financiar al celor două Cluburi Rotary din 
California și beneficiind de suportul și expertiza de specialitate din partea instituţiei financiare Romcom 
IFN, Clubul Rotary Oradea a primit aprobarea pentru un Global Grant în valoare de 60.000 USD pentru 
implementarea unui program de educaţie și sprijin pentru antreprenori, reprezentând consultanţă si  

microfinanţare, între 3.000 și 16.000 lei, 
sub formă de împrumut. Microfinanţările 
sunt acordate pentru  perioade între 6 luni 
și 3 ani, în condiţii de costuri reduse 
(împrumut cu dobândă „zero”), 
antreprenorilor fiindu-le perceput un 
comision de adminstrare de 5% pe an, fără 
alte costuri suplimentare. Juriul a fost 
compus din Daniel Vlad, președintele 
Clubului Rotary Oradea 2015-2016, 
Niculaie Manolică, președintele RC 
Oradea 2016-2017, Susan Martin, 
specialist în programe de finanţare pentru 
IMM-uri la Rotary Club Modesto, Vlad 
Mihuţ, directorul general al Romcom IFN 
și Irinel Dimitriu, președintele ales al 
Clubului Rotary Oradea 2017-2018. De 
asemenea, Dorothy Bizzini, fost 

guvernator al  Districtului 5220 California – SUA, a evaluat și apreciat afacerile propuse. S-a acordat o 
finanţare de 16.000 lei pentru trei ani familiei Igna Leonid, pentru înfiintarea unui restaurant tip 
catering. În această afacere se vor crea trei locuri de munca și se va întări și diversifica sectorul 
serviciilor de alimentaţie publică din Oradea. Programul va continua pentru următorii 4 ani.  
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SPRIJIN PENTRU ANTREPRENORI – RC ORADEA 
 
La sfârşitul lunii iulie (29 şi 31 iulie), Rotary 
Club Mangalia  a organizat cea de-a patra 
ediţie a regatei omonime. Regatta Rotary 
Mangalia este un concurs între veliere, cu scop 
caritabil, organizat cu ajutorul mai multor 
asociaţii şi cluburi sportive şi înscris în 
calendarul competiţional oficial al Federaţiei 
Române de Yachting. Fondurile strânse din 
partea donatorilor vor fi direcţionate către 
proiectul „Iniţiere în navigaţia cu vele“, ai cărui 
beneficiari sunt 60 de elevi din Mangalia, cu 
rezultate bune la învăţătură, care vor urma, gratuit, un curs teoretic şi unul practic de navigaţie. 
“Mangalia este un oraş aflat la malul mării, iar navigaţia cu vele reprezintă o modalitate de a 
strânge şi a apropia oamenii în jurul unui sport nobil, care formează tinerii, dar şi adulţii, educă, 
crează valori. Rotary Mangalia crede că navigaţia şi marea pot constitui liantul comunităţii. 
Implicarea tinerilor astăzi reprezintă un plus de valoare pentru comunitatea de mâine. O 
educaţie în spiritul unor valori universale cu identitate locală va forma, cu siguranţă, oameni 
frumoşi şi va păstra şi dezvolta un spirit propriu în legătura cu marea, atât de apropiată 
comunităţii“, este mesajul membrilor Rotary Club Mangalia. 

REGATA CARITABILĂ ROTARY MANGALIA – SPRIJIN PENTRU TINERI 
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SPRIJIN PENTRU ANTREPRENORI – RC ORADEA REGATA CARITABILĂ ROTARY MANGALIA – SPRIJIN PENTRU TINERI 
A cincea ediţie a proiectului de la Pădurea rotundă 
(Reghin) a avut loc între 8-14 august. Evenimentul 
organizat de Asociaţia K’ARTE are o importantă 
componentă de film, nouă  producţii 
cinematografice fiind prezentate în premieră 
publicului reghinean. 
Filmele pendulează între prezent și trecut, speranţă 
și deznădejde, tensiuni comunitare și istorii 
personale din diverse contexte istorice și geo-
politice, devoalând naraţiuni despre Franţa,  SUA și 
Turcia contemporană, suprapunând mize inegale 
precum cele ale locatarilor unui resort de lux din 
alpii elveţieni  cu supravieţuitorii războilui civil 
din  Sri Lanka și valul de emigranţi, vânzarea 
sașilor în România comunistă cu grozăviile de la 
Auschwitz, din Polonia. În paralel, cinci artiști 
vizuali sunt invitaţi în rezidenţă la Pădurea 
rotundă/Reghin pentru a dezvolta proiecte artistice 
plecând de la contextul social local (Reghin și Târgu 
Mureș). 

 

70 de bătrâni cu pensii mici, sub 400 
de lei, din satul bihorean Coleşti au 
avut parte de consultaţii gratuite de 
oftalmologie chiar la ei acasă. 
Cluburile Rotary Oradea şi Rotary 
Oradea 1113 au dus un specialist în 
optometrie la căminul cultural din sat 
şi le-au făcut, gratuit, ochelari 
bătrânilor cu probleme de vedere. 
"S-au realizat 70 de consultaţii şi s-au 
oferit gratuit 62 de perechi de ochelari.  
Acţiunea a fost organizată cu ajutorul 
specialistei în optometrie, ing. Oana 
Bungău şi al reprezentanţilor 
Asociaţiei pentru Dezvoltare 
Comunitară Codru Moma, Quim 
Rueda şi George Hoţopan.  

 

DONAȚIE DE ALIMENTE ÎN NEAMȚ  
A Servi Mai Presus De Sine – deviza Rotary International 
este o realitate permanentă în activitatea rotarienilor din 
Rotary Club Piatra Neamt 2005. Pe 17 august a fost 
realizată o acţiune în această idee. Cu multă caldura au fost 
donate aprox. 500 kg de alimente (mazăre, fasole, varză, 
tocană de legume, sosuri, etc) pentru cei 11 copii care sunt 
în grija Asociatiei Sfantul Avraam din localitatea Dumbrava 
Roșie, judetul Neamt.  Mulţumiri firmei Contec Tecuci, 
managerului general Levente Atin care s-a implicat 
personal.  Clubul se va implica activ și în viitor în activitatea 
acestei organizaţii prin donaţii de îmbrăcăminte, 
încălţăminte, rechizite, servicii de internet și calculatoare. 
 

TABĂRĂ DE ARTĂ LA REGHIN, MUREȘ 

DĂRUIM OCHELARI ÎN ZONE 
DEFAVORIZATE 
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SPRIJIN PENTRU ANTREPRENORI – RC ORADEA REGATA CARITABILĂ ROTARY MANGALIA – SPRIJIN PENTRU TINERI 
La ceremonia de prezentare a lotului României ce a participat la Jocurile Paralimpice Rio 2016 a fost 
prezentă și o delegaţie Rotary District 2241. România a avut cea mai mare delegaţie prezentă până acum 
la Jocuri, 11 sportivi. „Cred că Jocurile 
Olimpice reprezintă pentru fiecare dintre 
cei care practică o ramură sportivă 
competiţia supremă. În numele celor 
peste 3000 de rotarieni din România și 
Republica Moldova vă urez succes!”, a fost 

mesajul DG Mircea Solovăstru. Alături de 
sportivii români a fost președintele 
Comitetului Naţional Paralimpic al 
României, Sally Wood-Lamont, 
ambasadorul britanic la București, 
Excelenţa Sa Paul Brummel și rotarienii 
Viorel Bunea, președinte al comisiei de 
extensie în cadrul District 2241 și Doru 
Chiper, președinte RC Câmpia Turzii. 

 
 

ROTARY DISTRICT 2241 – RIO 2016 PARALIMPICI 

La mijlocul lunii august DG Mircea 
Solovăstru a participat, la invitaţia 
Fundaţiei "Michael Schmidt",  la Săptămâna 
Haferland, un eveniment dedicat sașilor din 
Transilvania. “Am întâlnit la Criţ, judeţul 
Brașov, rotarieni, prieteni dragi, alături de 
care am urmărit manifestările culturale din 
cursul zilei de duminică. Un exemplu prin 
care sașii nu își uită tradiţiile, manifestă 
responsabilitate pentru trecut încercând să 
clădească viitorul. O după-amiază foarte 
placută petrecută alături de ambasadorul 
Republicii Federale Germania la București, 
Werner Hans Lauk, Dumitru Prunariu, 
Alexandru Tomescu, Nicolae Voiculeţ, Andreas Karlsetter, Vasile Coman” a scris DG Mircea 
Solovăstru pe Facebook.  

     PE URMELE SAȘILOR – SĂPTĂMÂNA HAFERLAND 
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SPRIJIN PENTRU ANTREPRENORI – RC ORADEA REGATA CARITABILĂ ROTARY MANGALIA – SPRIJIN PENTRU TINERI 

Rotary Club Brasov a susţinut Rotary Club Pitch & Putt Cupa Transmisibilă, competiţie 
desfășurată sub egida Federaţiei Române de Golf, în data de  27 August la Terenul de Golf de la 
Breaza. Suma strânsă din taxa de participare, a fost donată  către Corina Ungureanu, antrenor 
la  grupa de gimnastică de performanţă din cadrul  Clubului Petrolul Ploiești, pentru dotări și 
echipament necesar 
desfășurării activităţii 
sportive de 
performanţă. 

 
 

ROTARY DISTRICT 2241 – RIO 2016 PARALIMPICI 
Cubul Rotary Brasov a continuat și în acest an activităţile din cadrul proiectului O carte pentru 
fiecare copil. Un număr de 41 de copii, cu vârste cuprinse între 6 si 15 ani,  aflaţi în îngrijirea celor 4 
case de tip familial ale Complexului de Servicii 
Harman (Greierașul, Donald, Peter Pan, Sf. 
Patrick) au primit rechizitele necesare pentru 
întregul an scolar 2016/2017 (ghiozdane, 
caiete, instrumente de scris, truse diverse etc). 
În plus, pentru că stim că mintea sănătoasă 
are nevoie de un corp sănătos, copiii au primit 
atât fructe, pentru a le asigura vitaminele 
necesare, cât și mingi de fotbal, pentru a-i 
îndemna către activităţi sportive. Proiectul 
vine în completarea precedentelor activităţi 
desfășurate pentru cele 4 căsute pe parcursul 
anului 2015/2016: realizarea unei biblioteci îi 
modernizarea intregului mobilier pentru 
Căsuta Greierașul și “Adoptă un copil”, în 
cadrul căruia toţi copiii au primit diverse 
cadouri: jucării, haine, dulciuri. 

     O CARTE PENTRU FIECARE COPIL – RC BRAȘOV 

     PRIN SPORT SUSȚINEM SPORTUL – RC BRAȘOV 
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In hac habitasse platea dictumst.      ROTARIENI ROMÂNI LA IFTR 2016 TENIS DE CÂMP 
În perioada 21-26 august s-a desfășurat ediţia din acest an a Campionatului mondial de tenis 
rotarian. Competiţia s-a desfășurat într-o locaţie „caldă” atât la propriu, cât și la figurat, gazda aleasă 
fiind Bulgaria, cu locaţia de pe litoralul Mării Negre, Albena. Sub binecunoscutul logo End Polio 
Now, delegaţia rotariană din România și Republica Moldova a fost „consistentă” din toate punctele 
de vedere, ca, de altfel, în ultimii 10 ani. O delegaţie de peste 60 de membri ai District 2241, cea mai 
numeroasă, două cupe la dublu și cel mai mare aport financiar. Am servit în tenis și Rotary, am legat 
prietenii între rotarieni din districte, ţări și continente diferite și am aprins lumina speranţei prin 
prietenie și sport. Vă dăm întâlnire tuturor în 2017 în Atlanta și, probabli, în 2018 în România. Vă 
invităm să fiţi alături de noi în Timișoara la ediţia ITFR 2018. 

 

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

   Echipa de comunicare 


