
 

 

Scrisoarea Guvernatorului 

Septembrie 2018 

Bine aţi revenit din vacanţa de vară, prieteni dragi! 
  

M-aş bucura să îmi spuneţi că aţi avut o vară plină 
de momente plăcute, alături de familie şi de 
prieteni, de care să vă reamintiţi cu plăcere! 

De acum, suntem pregătiţi să revenim la 
activităţile cotidiene dedicate familiilor noastre, 
dar şi interesului de a îmbunătăţi parcursul vieţii 
altora, care se confruntă cu diverse nevoi, uneori 
existenţiale. Luna septembrie şi începutul noului 
an şcolar fac ca majoritatea proiectelor propuse 

spre derulare să aibă în prim plan educaţia. Ziua de 8 septembrie este marcată în 
întreaga lume, reunind guverne, organizaţii multinaţionale, ONG-uri, sectorul 
privat, comunităţi, profesori, cursanţi şi experţi în domeniu. Printre ei ne regăsim 
şi noi, pentru cei care în calendarul rotarian internaţional, Luna Septembrie este 
cunoscută drept Basic Education and Literacy Month. 

Basic Education and Literacy este o temă şi o preocupare a organizaţiei rotariene 
încă din anii '30, când medicul Ray Lyman Wilbur, în calitatea lui de secretar de 
stat, a cerut organizaţiilor Rotary să-ţi asume implicarea alături de alte organizaţii, 
în reducerea analfabetismului din Statele Unite.  

Cluburile Rotary din SUA au trecut la acţiuni de susţinere a cursurilor de 
alfabetizare a adulţilor din zonele de activitate a cluburilor, acestea recunoscând 
importanţa susţinerii educaţiei generale, incluzând şi elevii de şcoală. 

Au reuşit să adune un fond de împrumut destinat prioritar educaţiei, prin 
susţinerea tinerilor în finalizarea învăţământului liceal sau pentru proiecte 
dedicate înfiinţării de şcoli în zonele defavorizate, furnizarea de programe şi 
materiale didactice. Încurajaţi de succesul obţinut, organizaţia deschide şi susţine 
noi programe dedicate reducerii analfabetismului, încurajării educaţiei în general, 
prin acordarea de sprijin financiar cluburilor şi districtelor, sub formă de granturi 
care au făcut posibilă desfăşurarea de proiecte la o scară mult mai largă. O primă 



 

 

subvenţie a avut un accent educaţional şi umanitar neaşteptat. Clubul Rotary din 
Ierusalim a iniţiat şi susţinut un proiect prin furnizarea materialelor Braile, 
dedicat nevăzătorilor din Iordania, vorbitori de limba arabă. 

De-a lungul anilor 1970, educaţia şi alfabetizarea au continuat să fie o zonă 
populară de interes pentru cluburile Rotary de pretutindeni, desfăşurând tot mai 
multe proiecte şi servicii în acest sens. 

Organizaţia  Rotary a remarcat că alfabetizarea este şi un element esenţial pentru 
reducerea sărăciei, îmbunătăţirea sănătăţii, încurajarea dezvoltării comunitare şi 
economice şi promovarea păcii. 

Începând cu anul 2002, organizaţia a oferit resurse şi abilităţi pentru avansarea 
alfabetizării în comunităţile din întreaga lume, prin furnizarea de cărţi şi materiale 
educaţionale, construirea şi susţinerea de noi şcoli, mentorarea elevilor, formarea 
profesorilor precum şi conceperea unor programe de alfabetizare pentru copii şi 
adulţi. 

Sprijinul puternic pentru iniţiativele de alfabetizare şi educaţie al organizaţiei s-a 
extins prin lansarea  noului  program de granturi din 2013, când educaţia şi 
alfabetizarea au fost incluse într-unul dintre domeniile ce compun cele şase arii 
principale de acţiune a organizaţiei şi Fundaţiei Rotary. 

Astăzi, proiectele finanţate de fundaţie îndeplinesc noi criterii de abordare, în care 
este implicată şi comunitatea locală, concentrându-se asupra proiectelor de 
impact durabil, care doar în perioada 2014-2015 a acordat 133 de burse în 
domeniul educaţiei şi alfabetizării, în valoare totală de 8 milioane de dolari. 

Suntem conştienţi de rolul pe care îl avem în societate, capabili fiind să schimbăm 
vieţile şi destinele a milioane de copii din întreaga lume.  

Ne mândrim că am reuşit să sprijinim mii de proiecte pentru îmbunătăţirea 
educaţiei de bază şi alfabetizării, susţinând acest drept fundamental al omului la 
educaţie, la libertate şi la câştigarea respectului de sine. Azi, nu putem privi decât 
cu încredere spre viitor şi ne concentrăm asupra modului în care putem aborda 
noile provocări actuale, căutând soluţii inovatoare pentru a spori actul educaţiei 
în România şi în lumea largă. 

Ca şi în anii precedenţi, majoritatea cazurilor în care ne vom implica vor viza 
situaţii privind familii cu bugete reduse, care nu au  posibilităţi materiale de a le 



 

 

asigura copiilor un minimum necesar pentru începerea noului an şcolar. Ne vom 
apleca spre acţiuni care pot asigura un ghiozdan dotat cu cele utile unui an de 
studiu, un minimum echipament vestimentar, o bursă şcolară necesară acoperirii 
costurilor de transport sau a unui loc de cazare într-un internat şcolar. 

Ştim că implicare noastră în matricea prezentată nu poate fi o rezolvare a situaţiei 
generale din educaţie, cu care se confruntă România de azi. 

Tema educaţiei în România rămâne o problemă a cărei rezolvare poate fi dată 
doar de o strategie naţională bazată pe strategii şi politici guvernamentale unde, 
în calitatea noastră, ne-am putea aduce aportul pe una din diversele direcţii ce o 
compun. 

Din această temă - Educaţia - cu multiplele arii ce o compun - D 2241 ar putea 
identifica şi extrage o nevoie specială pe care organizaţia noastră să şi-o asume, 
ca viitoare direcţie principală de acţiune, până la rezolvarea ei cu succes. 

Aşteptăm ca printre propunerile voastre, pe care le vom primi din D 2241, să se 
regăsească şi variante de acţiuni pe această spinoasă problemă din sistemul 
educaţional din România. 

Vă recomand ca într-una din următoarele voastre întâlniri de club să adăugaţi pe 
ordinea de zi şi această problemă, pe marginea căreia să aveţi o dezbatere în urma 
căreia să formulaţi un punct de vedere al clubului cu o soluţie propusă. 

Până la realizarea unei noi strategii la nivel de ţară, nu ne rămâne decât să mergem 
mai departe pe căile bătătorite de peste 25 de ani de activitate şi implicare 
rotariană, la care putem adăuga acţiuni specifice temei, precum cele dedicate 
mentoratului şi dezvoltării personale în şcolile şi liceele noastre, acordarea de 
burse elevilor promiţători, capabili peste ani să genereze un plus valoare. Nu în 
ultimul rând, să ne aplecăm şi asupra unor acţiuni ce vizează pregătirea dascălilor 
care asigură educaţia noii generaţii.  

Până la o curândă reîntâlnire, vă doresc un start cât mai reuşit în noul început, cu 
împliniri şi satisfacţii pe măsura aşteptărilor voastre! 

 

  Cu preţuire, al vostru Cristian Jurji, DG 2241 România şi R. Moldova!  

 



 

 

 

RC Alba Iulia şi RC Alba Iulia Civitas Solis 
 
Cupa Rotary la tenis de câmp – secţiunea copii 
 
Cele două Cluburi Rotary din cetatea Marii Uniri, Rotary Club Alba Iulia şi 
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, au organizat şi susţinut recent cea de-a VII-
a ediţie a Cupei Rotary la tenis de câmp destinată copiilor.  

 
Competiţia face parte din calendarul Federației Române de Tenis de Câmp – 
copii, fiind recunoscută și apreciată pe plan  național. 
Au  fost prezenți peste 50 de copii și tineri cu vârsta de până la 16 ani. Participanții 
au venit din mai multe județe ale țării şi s-au bucurat de susținerea, aprecierea și 
încurajarea călduroasă a publicului albaiulian.  
Evenimentul a fost găzduit de Baza Sportivă Pro Lincă, unde au și fost premiați 
cei mai buni, primind diplome, medalii și cupe. 
 
Concert de chitară clasică 
 
Tânărul Raul  Răzvan Guțu a fost invitat de Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, 
pentru al treilea an consecutiv,  să susțină un concert de chitară clasică în 
Catedrala Romano-Catolică  Sfântul Mihail din Alba Iulia.   
Locaţia concertului, care a avut loc recent, a fost aleasă datorită acusticii 
deosebite, unde rezonanţa acordurilor din muzica clasică a compozitorilor Leo 
Brouwer, Johann Kaspar Mertz, Mauro Giuliani, John Williams, Ronald Dyens a 
cucerit auditoriul. 



 

 

 
RCAtheneum Bucureşti 

 
Clubul Rotary Atheneum Bucureşti a sprijinit financiar participarea echipei 
“Nerdvana Sirius” la cea de-a XVII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de 
Robotica (WRO - World Robot Olympiad) din Manilla (Filipine). 
 

 
 
Echipa “Nerdvana Sirius” a fost compusă din trei elevi şi un profesor 
coordonator, de la Liceul “Tudor Vianu” din Bucureşti şi care a reuşit 
performanţa de a se fi calificat la această prestigioasă competiţie, după ce a ocupat 
locul III la faza naţională finală, din Romania! 
Preşedinte Clubul Rotary Atheneum Bucureşti 2108-2019, Marian Isac. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
RC Bistriţa-Nosa 

 
 
Rotary Club Bistriţa-Nosa a participat, recent, la o donare de mobilier pentru 
dotarea unor saloane din cadrul a două mari spitale şi pentru DGASPC Bistriţa-
Năsăud. 

 
Acţiunea din anul rotarian ”Be the inspiration” s-a derulat prin proiectul “Rotary 
susţine educaţia şi sănătatea”, în cadrul căruia membrii Rotary Club Bistriţa-
Nosa, în colaborare cu Rotary Club Dattlen - Lipe Datlen-Absen Germania, au 
donat Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, Spitalului Orăşenesc Beclean şi 
DGASPC Bistriţa-Năsăud, paturi electrice şi noptiere pentru dotarea saloanelor, 
în valoare de 10.775 euro.  
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

RC București 
 
Rotary Club București susține accesul la educaţie de calitate, pentru copiii 
din zonele vulnerabile  
 
 
Rotary Club București și Rotary Club Zell am See Austria au continuat și în 2018, 
pentru al șaptelea an consecutive, acțiunile de caritate prin care au donat copiilor 
ce provin din familii nevoiașe din mediul rural rechizite școlare, haine, 
încălțăminte și calculatoare, în cadrul evenimentului “Ajutăm copiii să meargă la 
școală”, care a avut loc recent, în comuna Helegiu din județul Bacău. 

 
Cele două cluburi care au inițiat aceste campanii pentru creșterea accesului la 
educație al copiilor din zonele vulnerabile i-au avut alături în acest an pe colegii 
de la Rotary Club Onești, Rotary Club Brăila, Rotary Club Vaslui, Rotary Club 
Piatra Neamț “2005”, Rotary Club Alba Iulia “Civitas Solis” și Rotary Club 



 

 

Ploiești. 
Fiecare dintre noi am ajuns unde suntem pentru că în diferite etape ale vieții 
noastre am fost ajutați de cineva, fie că au fost părinții, profesorii sau prietenii. În 
cadrul Rotary considerăm că este rândul nostru să dăm înapoi ceea ce am primit, 
să-i ajutăm pe alții să-și găsească vocația, să-și desăvârșească educația sau, pur și 
simplu, să treacă mai ușor peste greutățile cu care se confruntă. Obiectivul nostru 
principal este acela de a crește permanent prezența și suportul Rotary București 
în comunitățile locale care au nevoie de suport financiar, profesional sau moral. 

 
Rotary este o organizaţie de oameni de afaceri şi specialişti, reuniţi pe plan 
mondial, care oferă ajutor umanitar, promovează cele mai înalte standarde etice 
în orice activitate profesională și contribuie la instaurarea climatului de 
bunăvoinţă și pace în lume. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Cea de-a IV-a ediţie a Concursului Național de Inovație Tehnică & IT 
“DaVinci” 
 
Clubul Rotary București organizează cea de-a IV-a ediţie a Concursului Național 
de Inovație Tehnică & IT “DaVinci”  
Concursul li se adresează tuturor elevilor din România și cuprinde două secțiuni, 
pentru clasele V–VIII, respectiv, clasele IX–XII, iar tinerii s-au putut înscrie cu 
un proiect individual sau în echipă. 
 

Concursul organizat de Rotary 
Club Bucureşti este cel mai 
creative, pe profilul de inovație și 
tehnică IT din România, care îşi 
propune susţinerea, promovarea 
şi recunoaşterea valorii elevilor 
din clasele V-XII, cu preocupări 
ştiinţifice în domeniile 
menţionate. 
Ediţia din acest an va avea loc în 
data de 20 octombrie 2018, la 
Colegiul Naţional "Gheorghe 
Lazăr" din Bucureşti. 
Comisia de jurizare, al cărei 
preşedinte este singurul 
cosmonaut român, Dorin Dumitru 
Prunariu, va selecta cele mai bune 
10 lucrări ce vor intra în etapa 
finală, 5 pentru Secţiunea 
Gimnaziu şi 5 pentru Secţiunea 
Liceu.  
În cadrul fiecărei secţiuni, pentru 
primele trei locuri se vor oferi 

premii materiale şi diplome, iar câştigătorii locurilor IV şi V vor primi premii 
materiale şi menţiuni. Toate cele 10 lucrări selecţionate vor fi promovate şi 
susţinute cu ajutorul partenerilor noştri. 
Preşedinte Rotary Club Bucureşti, Alexandru Popescu 

 



 

 

 
Proiectul DaVinciContest prezentat la Conferinţa Interact District 2241 
 
Rotary Club Bucureşti a participat recent la Conferinţa Interact District 2241, cu 
prezentarea proiectului DaVinciContest.  

 
Am fost onoraţi să îl avem alături pe domnul guvernator al Rotary District 2241, 
Cristian Jurji, şi pe District Interact Chair, Claudiu Vizitiu. 
DaVinciContest este un proiect pentru tineri, un concurs pentru viitor! - cu 
Cristian V Jurji şi Alexandra Voiculescu. 

 
 
 



 

 

 
RC Curtea Veche București 

 

Biblioteca pentru toti copiii - Rotary „Curtea Veche” 

 

Rotaract Curtea Veche şi Rotary Curtea Veche au creat o bibliotecă deschisă 
pentru copiii internaţi în Clinica de Neurologie Pediatrică a Spitalului ”Al. 
Obregia” din Bucureşti.  

Au fost cumpărate rafturi ce au fost plasate pe culoarele spitalului şi fiecare dintre 
noi a adus cărţi destinate copiilor!  

A fost o mare bucurie pentru copii, rezidenţi şi medici 
”mai mari”, care s-au prezentat la rafturi să vadă 
”comorile lecturii”.  

Ne-am bucurat că am reuşit să creăm un spaţiu în spital, 
care să semene puţin cu ”ACASĂ”. 

Mulţumiri se cuvin Rotaract şi lui Alin Caraman pentru 
implicare! 

Tot noi, membrii Curtea Veche, am demarat un proiect pe 
care l-am numit „BIBLIOTECA VIE” – aceştia suntem 
noi!  

Pentru că, dacă am creat o bibliotecă, am început şi să le 
citim poveşti copiilor internaţi. Vrem ca de acum mai departe, în fiecare seară, 
unul dintre noi, prieteni sau voluntari, să citească o poveste. Sunt aşteptaţi cu toţii! 
Ştiti cât este de plăcut şi ce satisfacţii poţi avea când un micuţ se uită cu ochii 
mari la tine şi îţi soarbe fiecare cuvânt?  

 

 

 



 

 

 

Programul de voluntariat LeadME al clubului Rotary „Curtea Veche” 

 

Timp de şase săptămâni, 38 de voluntari ai Clubului Rotary Curtea-Veche s-au 
alăturat Programului de voluntariat LeadME, recent încheiat, pentru a aduce 
veselie în saloanele de Neurologie Pediatrică din cadrul Spitalului ”Prof. Dr. 
Alexandru Obregia”. 

Programul de voluntariat LeadME a asigurat desfășurarea de activități cu caracter 
socio-educativ, de tip terapie ocupațională, în cele două cladiri de Neurologie 
Pediatrică ale spitalului, prin intermediul voluntarilor Rotary.  Programul are 
scopul de a reduce stresul cauzat de internare și de a transforma saloanele în locuri 
mai calde și mai pline de joacă și elemente ludice. Programul s-a desfășurat cu 
susținerea doamnei profesor doctor Dana Craiu, membră a Clubului Rotary 
Curtea Veche, şi sub îndrumarea coordonatoarelor de voluntari de Diana Catrina 
și Ioana Gherghescu, studente la Medicină, respectiv, Farmacie.   

 

Activitățile desfășurate au fost atât de grup cât și individuale și s-au desfășurat în 
funcție de nevoile pacientului și de materialele disponibile. Voluntarii au condus 
sesiuni de joacă liberă, terapie prin joc și artă-colorat, lucru manual, jocuri de rol, 
jocuri cu mingea, board games. De asemenea, aceștia au reușit să îi învețe pe copii 



 

 

informații noi prin intermediul jocurilor și al activităților educaționale – 
recapitularea alfabetului, a cifrelor, a animalelor și a culorilor, sesiuni de citit 
povești.    

 

Voluntarii au declarat: "Ne-am jucat cu mașinuțe, am vorbit despre anotimpurile 
preferate, am colorat, am citit și am identificat diverse animăluțe din cărți" sau: 
"Am colorat, am făcut un fluture din hârtie creponată, puzzle-uri și am încercat 
să o învăț alfabetul."   

Astfel, prin activitățile derulate de voluntari, cei mici au reușit să uite de stresul 
cauzat de spitalizarea prelungită.  

Voluntarii lucrează acum la o campanie informativă pentru igiena micuților 
internați, care să vină în spijinul părinților, pentru a asigura o educație pentru 
sănătate corectă.  

Până în prezent, voluntarii au însumat peste 230 de ore lucrate în cadrul spitalului, 
aducând nenumărate zâmbete pe fețele celor mici și la fel de multe mulțumiri din 
partea părinților și cadrelor medicale.   

Coordonatorii deja au început recrutarea pentru următorul modul al programului, 
care se va desfășura între 15 octombrie și 14 decembrie și care îi va susține în 
continuare pe micuții internați pe perioadă spitalizării.   



 

 

    

RC Dej 

„ Școala în stil INTERACTiv ” 

După succesul de care s-au bucurat anul trecut activitățile „Școlii de vară 
INTERACT 2017”, Clubul Interact Dej, în colaborare cu Colegiul Național 
„Andrei Mureșanu” și cu sprijinul Rotary Club Dej, a organizat în acest an o 
nouă ediție, la rândul ei foarte bine primită de participanți, copii din clasele 
primare și de gimnaziu (7-14 ani). 

 

Desfășurată în perioada 25 iulie – 30 august, „Școala în stil INTERACTiv 
2018”, prin activitățile propuse și susținute de membrii Clubului Interact și 
invitaţii lor, au avut ca scop petrecerea unor zile din vacanța de vară într-un 
mediu plăcut, joaca, sportul și dobândirea unor cunoștințe noi, fiind principalele 
atracții ale programului. Un program care a cuprins ateliere de pictură, make-up, 
vânătoare de comori, vizită la Muzeul Municipal, vizionare de filme, 
gastronomie/nutriție (inclusiv, vizita la o pizzerie!) și jocuri sportive. Totul 
condimentat cu „o supradoză” de bună dispoziție! 

 

 

 

 

http://dejulmeu.ro/wp-content/uploads/2018/09/int.3-e1535777418486.jpg
http://dejulmeu.ro/wp-content/uploads/2018/09/37185144_1476634135769532_5510247031345512448_n-e1535777785367.jpg


 

 

 

 

 

Așadar, o ediție de succes, la materializarea căreia au contribuit „interactivii” 
Daniela Samuil, Bianca Petric, Antonia Noaghi împreună cu colegii lor, alături 
de profesorii Emilia Mureșan și Anca Lazăr, bucurându-se totodată de 
susținerea constantă venită din partea past president RC Dej, Virgil Oșan, cel 
care a înființat acest club la Dej. Nu în ultimul rând, mulțumiri se cuvin și 
sponsorilor care au sprijinit mai ales partea gastronomică” a activităților. 

Interact Dej s-a constituit în anul 2016 și este aripa de voluntariat a Rotary Club 
Dej, destinată tinerilor cu vârste între 12 și 18 ani, care doresc să se implice în 
dezvoltarea comunității din care fac parte. Actuala președintă a clubului este 
Bianca Petric. 

 

http://dejulmeu.ro/wp-content/uploads/2018/09/int.2-e1535777466186.jpg
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http://dejulmeu.ro/wp-content/uploads/2018/09/int.6-e1535777574683.jpg
http://dejulmeu.ro/wp-content/uploads/2018/09/int.5-e1535777706734.jpg


 

 

 
 

RC Oradea 
 
Rotary Golf Charity Cup 2018, la cea de-a II-a ediţie 
 
Kings Land Country Club Ineu a fost recent gazda celei de-a II-a ediţii a Rotary 
Golf Charity Cup, cea mai mare competiţie caritabilă de golf din România, o 
iniţiativă a Rotary Club Oradea 1113.   

 
 
Acţiunea face parte dintr-un program mai 
amplu, dedicat educaţiei, pe care Rotary 
Club Oradea 1113 l-a demarat în anul 
2017 când, în urma primei ediţii a Rotary 
Golf Charity Cup, au fost achiziţionate 
166 de table magnetice pentru copiii cu 
nevoi educaţionale speciale din judeţul 
Bihor.  
Proiectul a primit distincţia de “Proiect al 
anului 2017”, în cadrul Galei Comunităţii 
Bihorene, organizate anual de Fundaţia 
Comunitară Oradea. 
Sprijinirea educaţiei a continuat în 2018 
prin proiectul “Mâini curate, copii 
sănătoşi”, ce vizează educaţia sanitară a 
copiilor, în special importanţa spălatului 
corect pe mâini, precum şi prin iniţiativa 
“Toalete ca la carte” prin care Rotary Club 
Oradea 1113 a început o campanie 

ambiţioasă de reabilitare şi amenajare a grupurilor sanitare neadecvate din cadrul 
unităţilor de învăţământ din judeţul Bihor. Astfel, fondurile strânse în cadrul 
Rotary Golf Charity Cup 2018 au fost în totalitate direcţionate acestei cauze 
făcând astfel posibilă reabilitarea unei a treia toalete şi îmbunătăţirea condiţiilor 
de igienă ale elevilor din mediul rural, care deşi ajung să aibă acces la internet, 
rămân cu toaletele în curte.  
Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, în jur de 30% din şcolile din România 
nu au grupuri sanitare în interior, fiind afectaţi peste 230.000 de elevi. Judeţul 



 

 

Bihor are 76 de şcoli cu toaleta în curte şi este pe locul şapte într-un top al  
unităţilor de învăţământ care încă au grupurile sanitare în exterior. 

 
În cadrul competiţiei de golf au participat trei colegi rotarieni, doi membri ai 
clubului organizator, Rotary Club Oradea 1113 – Cristian Dehelean şi Csabi 
Bekesi, iar din partea Rotary Club Arad, Carmen Dumitrescu.  

 
Premiile şi Cupa Rotary Golf Charity Cup 2018 au fost înmânate împreună de 
iniţiatorului acestui concurs, Călin Păcurar, preşedinte fondator şi de Lavinia 
Delcea, preşedintele în exerciţiu al Rotary Club Oradea 1113.  
Evenimentul a fost deschis şi celor interesaţi de a învăţa mai multe despre jocul 
de golf, aceştia având ocazia să participe la un concurs caritabil de putting 
(lovituri precise) cu premii. De asemenea, vizitatorii au fost aşteptaţi cu 
mâncăruri tradiţionale şi răcoritoare, cafea şi îngheţată, animatori pentru copii, 
photo-booth şi alte activităţi în aer liber ideale pentru a petrece o zi împreună cu 
familia. 



 

 

 
RC Râmnicu Vâlcea 

 
Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea se implică alături de politiștii vâlceni în 
prevenierea accidentelor rutiere 
  
Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea se implică alături de politiștii vâlceni în 
prevenierea accidentelor rutiere 
Politiști din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea au fost împreună cu 
membrii Clubului Rotary Râmnicu Vâlcea într-o acţiune rutieră. 
 

 
 
Tinerii din cadrul Interact Râmnicu Vâlcea, au organizat o acțiune de prevenție, 
în scopul reducerii numărului de accidente în care sunt implicați bicicliștii. 
Pentru a fi vizibili în trafic și a evita accidentarea acestora de către conducătorii 
auto, politiștii rutieri împreună cu reprezentanții Rotary Club Râmnicu Vâlcea le-
au împărțit bicicliștilor veste reflectorizante.  
De asemnea, s-au purtat discuții care au avut drept scop conștientizarea acestora 
cu privire la importanța respectării regulilor de circulație și a purtării 
echipamentului corespunzător. 
Președinte Rotary Club Râmnicu Vâlcea 2018-2019, Diana Maria Ionescu 
 
 
 
 
 



 

 

 
RC Slatina 

 
 
Rotary susţine lupta împotriva neoplasmului mamar - Screening gratuit prin 
mamografie pentru femei din mediul rural din judeţul Olt 
 
 
Clubul Rotary Slatina continuă şi în anul rotarian 2018-2019 proiectul început în 
luna mai 2017, intitulat "Rotary susţine lupta împotriva neoplasmului mamar - 
Screening gratuit prin mamografie pentru femei din mediul rural, judeţul Olt".  
Finanţarea celor 270 de mamografii realizate deja anul trecut a fost susţinută în 
urma desfăşurării Balului Anual Rotary al Cubului Rotary Slatina, din aprilie 
2017. 

 
Rezultatele obţinute la finalul acestuia, respectiv, doar 53 de mamografii normale 
din 270 realizate, al feedback-ului pozitiv primit din partea femeilor participante 
şi al interesului manifestat de către primăriile din mediul rural, membrii clubului 
au decis susţinerea acestuia şi în anul rotarian 2018-2019, aflat sub preşedinţia 
Cristinei Munteanu. Ne dorim astfel facilitarea accesului gratuit al cât mai multor 
femei la investigaţii care depistează în stadii incipiente neoplasmul mamar. 
În urma derulării Balului Anual Rotary din acest an, membrii clubului au obţinut 
resurse financiare pentru susţinerea a încă 100 de mamografii pentru femei din 
mediul rural, cu vârsta de peste 45 de ani, din judeţul Olt. 
 



 

 

 
 
Prima activitate din acest proiect s-a desfăşurat recent, la Clinica Lisimed din 
Slatina, unde primele 25 femei au beneficiat de mamografii gratuite.  
 

 
O parte dintre acestea au fost cuprinse în proiect încă de anul trecut şi din cauza 
rezultatelor identificate şi interpretate de către medicul specialist, respectiv scor 
BIRADS peste 3 (Radiology Breast Imaging Reporting and Data System), au fost 
rechemate periodic la monitorizare, altă parte au participat pentru prima oară la 
testare. 
Primele doamne testate au primit cu bucurie vestea că proiectul are continuitate 
şi că pot beneficia de testare gratuită în continuare, astfel încât să crească şansele 
de vindecare ale afecţiunilor identificate. 
Continuarea efectuării de mamografii gratuite se va realiza prin colaborări cu 
primăriile din judeţul Olt, dar şi cu cabinetele medicale din comunităţi rurale, 
transportul beneficiarelor până la clinica din Slatina fiind realizat de către 
primăriile locale. 



 

 

Principalul argument susţinut de către membrii clubului pentru continuarea 
proiectului îl reprezintă faptul că în ultimii trei ani, cancerul de sân a urcat pe 
locul al doilea ca număr de decese la nivel mondial, după bolile cardiovasculare. 
În România, numărul cazurilor de cancer şi al deceselor provocate de acesta este 
în creştere mai mare faţă de media regională şi globală. 

 
Alte argumente, în acest sens: Descoperirea în stadii incipiente a bolii creşte 
şansele de supravieţuire * Gradul de informare asupra bolii este mai mic în mediul 
rural decât în cel urban * Nu există un program naţional al Ministerului Sănătăţii 
pentru screening cancer mamar în mod gratuit * Costul mamografiei poate 
descuraja femei cu posibilităţi financiare reduse * Deplasarea femeilor la 
clinici/spitale este costisitoare. 
Statistica finală a proiectului derulat în 2017 arată că au fost investigate 270 
paciente din 22 de localităţi rurale, cu vârste de peste 45 ani, cu sau fără patologie 
mamară în antecedente. 
 S-au efectuat mamografii în cele două proiecţii standard, respectiv mediolateral 
şi craniocaudal. Rezultatele au fost elaborate conform standardelor actuale 
folosind CLASIFICAREA BIRADS. Colegiul American de Radiologie (ACR) a  



 

 

 
dezvoltat un sistem de date şi raportare în imagistica sânului, numit  Radiology 
Breast Imaging Reporting and Data  System – BIRADS, valabil 
pentru mamografie, ecografie mamară şi imagistică prin rezonanţă magnetică. 
La 36 dintre paciente, din cauza densităţii crescute a sânului nu a putut fi enunţat 
un diagnostic, acestea având ca primă indicaţie, pentru eventuala patologie din 
sfera mamară, ecografia mamară sau RMN.   
Preşedinte Club Rotary Slatina 2018-2019, Cristina MUNTEANU  
Responsabil comunicare, Past President 2014-2015, Sofia Simona CAPISIZU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Club Rotaract Galați 

Toamna a început cu TEDxCaleaDomneasca la Galați! 

După ediția din 2017, care a adus la un loc diverși speakeri de renume pe scena 
din Galați, precum Dragoș Anastasiu, Andreea Raicu, Maia Morgenstern, 
TEDxCaleaDomneasca a revenit în 2018, depășind așteptările fanilor 
evenimentelor de tip TED (Technology, Entertainment, Design) din orașul 
nostru.  

 

Pe 1 septembrie, la Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, timp de 8 ore, peste 300 de 
participanți au avut parte de experiența TEDx, din toate punctele de vedere: 
speakeri valoroși, program de calitate și pauze de networking. Domeniile 
abordate includ arta clasică și contemporană, dezvoltarea personală, sport, 
cercetare, educație și parenting.  

Cei 12 speakeri care și-au expus poveștile și ideile pe covorul roșu au fost: Dacian 
Palladi, Raed Arafat, Alex Glod, Daniel David, Mihăiță Papară, Anca Sînă Serea, 
Cristian Presură, Eugen Mânăilă și Alexandru Răzeșeanu (Echipa Invictus), 
Daniel Tănase, Victor Țăpeanu, Suada Agachi și Mihaela Tatu. Succesul 
evenimentului a fost asigurat de suportul sponsorilor, partenerilor și voluntarilor 
gălățeni. 
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