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Pe 23 februarie, în fiecare an, se
sărbătoreşte – peste tot în lume – Ziua
Rotary Internaţional. Anul acesta se
împlinesc 110 ani de când Paul P. Harris
împreună că alţi 4 prieteni au pus bazele,
la Chicago, primului Club Rotary propunându-şi să respecte o serie de principii şi să
facă din slujirea comunităţii o misiune căreia
să îi dedice toată energia, creativitatea şi
pasiunea de a-i sluji pe ceilalţi, chiar şi mai
presus de sine.
„Light up, Rotary!” este deviza anului
rotarian 2014-2015, iar cu ocazia aniversării
celor 110 ani, Clubul Rotary Alba Iulia
Civitas Solis, alături de celelalte cluburi din
judeţul Alba, a organizat pe 23 februarie
2015, în Piaţa Cetăţii din Alba-Iulia, o seară
dedicată acestui eveniment. Au fost lansate
110 lampioane, iar pe faţada Universităţii
„1 Decembrie 1918” a fost proiectată, cu
ajutorul unui videoproiector special, sigla
Rotary.
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Dragi prieteni în Rotary,
La 23 februarie 2015, Rotary sărbătorește 110 ani de la înființare,
11 decenii ce au permis ca astăzi să fie în lume 34.000 de cluburi
care să ducă mai departe spiritul Rotary.
Nu suntem numai cea mai veche organizație de servicii, dar
suntem și cea mai prestigioasă, fiind astăzi în măsură să prezentăm
un palmares impresionant în realizarea unei lumi mai bune.
Luna februarie este dedicată înțelegerii între oameni și acest lucru nu este doar un
slogan. Rotary este un partener al universităților de prestigiu care lucrează la promovarea
Păcii și soluționarea conflictelor în formare. Rotarienii sunt ambasadori ai Păcii capabili să
intervină în lume.
Există în continuare prioritate în eradicarea poliomielitei, în susținerea financiară a
acestui proiect. Dar să nu uităm miile de voluntari implicați în administrarea vaccinului, un
act de curaj însoțit de multe ori de lacrimi și sânge. Cei ce merg din ușă în ușă pentru a
informa și imuniza sunt adevărații eroi.
Aș dori la această aniversare să vă mulțumesc pentru implicarea voastră în viața cluburilor
și comunităților din care faceți parte și să vă invit în a vă implica cu ambiție și mărinimie la
proiectul districtului SALVAȚI INIMA UNUI COPIL.
Light up Rotary!
Al vostru în Serviciul Rotary
Petre Diculescu, Guvernator 2014-2015 Rotary District 2241

www.rotary2241.org
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20 de ani de la înființarea Clubului Rotary Iași
În urmă cu 20 de ani, exact pe data de 23
februarie, Ziua Internațională Rotary, un grup de
inițiativă format din 32 de personalități din lumea
Iașului semna pentru înființarea Clubului Rotary
Iași. Primul club ieșean înființat după căderea
comunismului a însemnat doar un prim pas, astăzi
Iașul are în total 4 cluburi: Rotary Iași 2000, Rotary
Iași Curtea Domnească și Rotary Iași Copou,
fiecare dintre ele fiind însoțite de câte un club
Rotaract și câte un club Interact.
Cei 20 de ani de mișcare rotariană la Iași, refac de
fapt legătura cu perioada interbelică când Clubul Rotary din Cernăuți punea bazele primului
club ieșean, înființat la acea vreme de circa 20 de personalități ieșene. Arhive ale serviciilor
secrete ale acelor vremuri menționau că președinte probabil în 1934 îl aveau pe Mihail
Sadoveanu, după care mențiunile precizau numele lui Petre Cazacu. În procesele verbale
ale clubului din Cernăuți se arată, însă, că în 1933, Rotary Iași deja funcționa, unul dintre
numele precizate ca fondatori fiind Constantin Meissner. Data înființării oficiale a clubului
Rotary din Iași, în notele clubului din Cernăuți, pare a fi 7 Noiembrie 1933. Meissner e precizat
în anuarul din 1935 ca între 1934 -1935 a fost președintele asociației, secretariatul fiind
asigurat de Ferdinand Bartsch. Între 1935 - 1936 președinte a fost dr. Leon Baliff cu același
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secretar inginer Bartsch.
Președinți sau secretari
ai clubului au mai fost dr.
Ion Atanasiu, Antițescu
Vasile, inginer profesor
Mircea

Volanschi,

farmacistul Werner C.
Clubul

Rotary

din

Iași avea la acea vreme
numărul 3675 în registrele Rotary International, sediul la Școala de Menaj, iar întrunirile
săptămânale aveau loc în fiecare marți la ora 20.30. În câțiva ani de activitate rotarienii
acelor vremuri sprijiniseră printre altele un proiect medical Eforia, adică fosta Epitropie
Sfântul Spiridon, astăzi Spital Universitar, dar și multe alte cauze sociale, achiziții de lemne
pentru școli sau sprijin pentru persoane aflate în dificultate. Monitorizați atent de Siguranța
Statului care realiza documentare permanente legate de activitățile asociației, numărul de
membri scăzuse în 1939 la 15. În 1941, Poliția de Siguranță a regimului Antonescu nota
riguros inclusiv adresele de domiciliu ale membrilor Rotary. În 1947, schimbările politice
majore din România determinau încetarea activității clubului.
Clubul Rotary Iași, înființat în 23 Februarie 1995, are drept simbol propriu turnul Goliei,
stilizat.
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Chartare Rotary Community Corps Reșița
Membrii Rotary Club
Reșița

s-au

alăturat

în 23 februarie 2015
rotarienilor

din

lumea

întreagă pentru a celebra
110 ani de la înființarea
primului club Rotary.
În

cadrul

aceleiași

întâlniri a avut loc și chartarea Rotary Community Corps Reșița, alcătuit din 11 membri:
Bădescu Ovidiu - profesor; Codoșpan Elisaveta - medic; Duca Camelia - manager; Glavan
Doru Dinu - jurnalist; Lupșa Valentin - jurist; Roiban Adrian - profesor; Simionescu Măriuța
- manager; Szusz Daniel - actor și regizor; Telescu Adriana - inginer; Vasile Ana - manager;
Voicu Ana - medic.
“Acest RCC constituit la Reșița încurajează implicarea voluntară a tot mai multor cetățeni,
cu idealuri și valori proxime organizației Rotary, în proiectele clubului nostru. Membrii
acestuia au fost selectați din diverse domenii profesionale, astfel încât să putem identifica
și rezolva într-un mod cât mai eficient problemele și nevoile comunității locale”, a menționat
președintele Club Rotary Reșița, Costel Dinculeasa.
În cadrul aceluiași eveniment s-a vorbit și despre proiectul intitulat “Speranțe pentru
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Speranța” proiect finalizat de Clubul Rotary Reșița în parteneriat cu Biblioteca Județeană
”Paul Iorgovici” prin care s-a inaugurat la Centrul de Plasament “Speranța” o sală multimedia
dotată cu 4 calculatoare performante, tv smart, video proiector, cărți și mobilier. Urmează să
fie amenajat un spațiu multifuncțional în care se pot desfășura diverse activități de practică
asistată. Scopul acestor investiții este de a descoperi, evalua și dezvolta capacitățile și
aptitudinile acestor tineri, pentru a-i orienta spre cursuri de calificare, în funcție de talentul
și aptitudinile fiecăruia.

Proiectul SHOEBOXES vine în susținerea copiilor din familii
social-vulnerabile și cu dezabilități din Republica Moldova
În luna lui februarie 2015, Rotary Club Chişinău în colaborare cu Cluburile Rotary
din Iaşi şi International Aid Trust, au realizat şi în acest an rotarian tradiţionalul proiect
„SHOEBOXES”.
Un număr de aproximativ
5.000

de

conţineau

cadouri,
jucării,

care

haine

şi

produse de igienă personală,
au fost distribuite la peste 35 de
case de copii, case de bătâni şi
la peste 30 de familii nevoiaşe.
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Beneficiari ai proiectului au fost şi copiii din instituţiile din Chișinău, şi anume: Asociația
„Planeta carității”, Complexul pilot de pedagogie curativă „Orfeu”, Asociația de Sprijin a
copiilor cu dezabilități „Steaua Călăuză”, Asociația Obștească Casa Republicană a Surzilor,
Școala Specială nr. 12 şi nr. 5 a copiilor hipoacuzici și surditate tardivă, Centrul Comunitar
pentru copii și tinerei CCCT, Centru l de zi și activitați „Start” pentru persoane de intelect şi
din or. Bălţi, Cimişlia, Criuleni, Drochia, Dubăsari, Leova, precum şi alte localităţi.

Seminar pe teme juridice organizat de
Rotary Club Cetatea Tomis Constanța
Rotary Club Cetatea Tomis Constanța a organizat pe 26 februarie la Hotelul Ibis din
Constanța un seminar pe teme juridice privind:
- posibilitățile de protecție a agenților economici în cazul eventualelor controale derulate
de autoritățile financiare;
- modalități concrete de recuperare a sumelor din activitatea curentă.
Temele abordate de avocatul
Adrian George Tănase au vizat
două probleme juridice actuale de
larg interes pentru orice entitate
economică.
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Acțiunea rotarienilor constănțeni face parte din programul de educare a mediului
de afaceri local, derulat de Rotary Club Cetatea Tomis Constanța și s-a adresat tuturor
întreprinzătorilor privați precum și angajaților angrenați în activități de profil.

Ceremonia de decernare a Premiului Anual Rotary 2014
Pe 23 februarie 2015, la Restaurantul Coroana de Aur din Bistrita, a avut loc ceremonia
de decernare a Premiului Anual Rotary 2014 artistei Ada Milea.
Poetul Ion Mureșan, unul dintre cei mai important poeți români contemporani, a rostit
“Laudatio”, arătând caracteristicile artei pe care o face Ada Milea: “o muzică în înțelesul ei
propriu, care bucură, spulberă clișee, vechituri și ține în viață copilul din noi, la orice vârstă
am fi“.
Premiul Anual Rotary”
a fost instituit în anul
rotarian 2010 – 2011 de
Rotary Club Bistrita şi
Rotary Club Bistriţa Nosa
şi se acordă anual pentru
recunoașterea realizărilor
unei
județul
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și dedicația eforturilor sale profesionale, stiințifice, manageriale sau din alt domeniu de
activitate în folosul comunității.
Evenimentul, organizat ca o întrunire comună a membrilor celor două cluburi, într-un
cadru festiv, a debutat cu un spectacol la Sinagoga din Bistrița.
Premiul a fost înmânat artistei de asistent guvernator Ica Cira și președinții celor două
cluburi bistrițene, Marsineta Vaida și Constantin Anton.

Concursul de schi pentru rotarieni și prietenii lor
Ajunsă la cea de a V-a ediţie, competiţia organizată de către Rotary Club Baia Mare 2005
a reunit la start pe 14 februarie, pe pârtia din Staţiunea Şuior, judeţul Maramureş, rotarieni
pasionaţi de schi de la zece cluburi din cadrul Districtului: Timişoara, Cluj-Napoca Cetăţuie şi
Samus, Bistriţa Nosa, Gherla, Sighetu Marmaţiei şi Sighetu Marmaţiei Voievodal, Chişinău
Cosmopolitan, Baia Mare
şi Baia Mare 2005.
Celor mai buni dintre
concurenţi

le-au

fost

acordate diplome şi cupe.
Iată-i pe cei care s-au
situat pe primele locuri:
Fete: 1. Sandra Pop; 2.
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Tina Tătaru-ambele de la RC Baia Mare 2005;
Băieţi: 1. Toni Tătaru (RC Baia Mare 2005); 2. Ştefan Duţu (RC Cluj Napoca Cetăţuie); 3.
Rareş Şirlincan (RC Bistriţa Nosa);
Femei: 1. Doiniţa Pop (Baia Mare 2005); 2. Simona Costineanu (Timişoara); 3. Irina
Rusanovski (Chişinău Cosmopolitan);
Bărbaţi: 1. Dan Duţu (Cluj Napoca Cetăţuie); 2. Ciprian Cuceu (Baia Mare 2005);
3. Ştefan Bereş (Sighetu Marmaţiei);
Seniori: 1. Nelu Simijdean (Baia Mare 2005); 2. Dan Lumezeanu (Baia Mare 2005);
3. Mihai Mihăiescu (Cluj Napoca Samus).
Spre seară, cei prezenţi s-au reunit pentru a petrece câteva ore în spiritul prieteniei
rotariene.

Primarul Mariana Gâju, alături de tineri, ambasadorii comunei
Cumpăna, la Ziua Internațională Rotary
Ambasadorii comunei Cumpăna, cei mai tineri şi talentaţi artişti, reuniţi în ansamblurile
de balet, dans sportiv, dans indian şi ansamblul de dansuri populare, au prezentat pe 21
februarie 2015, un frumos şi variat spectacol membrilor Clubului Rotary “Pontus Euxinus”.
Evenimentul a fost prilejuit de sărbătorirea Zilei Internaţionale Rotary şi s-a desfăşurat la
Hotel “Ibis” din Constanţa.
Doamna Mariana Gâju, Primarul comunei Cumpăna, a avut astfel bucuria de a fi alături,
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prezentând ce are comuna mai de preţ, şi anume tinerele talente.
Tinerii din Trupa de balet “Nicolae Spirescu”, “Upsara” - Şcoala “Laura Bogorodea” şi
Ansamblul de dansuri populare “Româncuţa” din Cumpăna au primit aprecieri şi aplauze
la scenă deschisă din partea membrilor clubului Rotarian şi al invitaţilor prezenţi la
eveniment.

Light up, Rotary
„Light up, Rotary!” este deviza anului rotarian 2014-2015 și cu ocazia aniversării celor 110
ani de Rotary Internațional, Clubul Rotary Alba-Iulia Civitas Solis alături de toate celelalte
cluburi Rotary din județ a organizat în data de 23 februarie 2015, în Piața Cetății din Alba-Iulia,
o seară dedicată acestui eveniment. Pe fațada corpului C al Universității „1 Decembrie 1918”
a fost proiectată cu ajutorul unui videoproiector special sigla Rotary și au fost lansate 110 de
lampioane.
Reușita evenimentului s-a datorat și faptului că de la eveniment la eveniment, tot mai mulți
simpatizanți ni se alătură și apreciază acțiunile ce poartă sigla Rotary Internațional.

Florile Cetății
În municipiul Alba-Iulia, locul unde există cetatea cu cea mai reprezentativă fortificație
bastionară de tip “Vauban” din țara noastră, Rotary Club Alba-Iulia în parteneriat cu Inspectoratul
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Școlar Alba și cu Asociația Micul Prinț, au început derularea unui proiect minunat - “FLORILE
CETĂȚII”- la începutul lunii februarie.
Prima parte a acestui proiect constă în asigurarea materialului necesar pentru semănarea
de flori sau plantarea de bulbi de flori în opt grădinițe și cinci școli din Alba-Iulia și din Sebeș. Au
fost puse la dispoziția celor mici ghivecele unde să planteze florile și pământul necesar. Florile
noastre – copiii – vor învăța cum trebuie îngrijite florile și cum trebuie să fie responsabili față de
natură și de tot ce există in jur.
Proiectul a prins aripi, florile au fost semănate, sunt îngrijite și cei mici alături de cei mari
așteaptă târgul de flori unde vor fi valorificate toate aceste flori, urmând ca sumele de bani
strânse să fie folosite în scopuri stabilite de cei mici împreună cu cei mari.
Acest proiect se adresează celor mai mici elevi și preșcolarilor și de la început a plăcut
copiilor și au fost foarte entuziasmați să participe la acțiunile propuse. Vă vom relata continuarea
și finalitatea proiectului.

Evenimentele importante la care sunteți invitați să participați:
❚ Forumul femeilor din Rotary, Hotel Crowne Plaza, București:
		

• 20 martie 2015, ora 12:00 p.m.

		

• 22 martie 2015, ora 12:00 p.m.

❚ Balul “Salvați inima unui copil”, Biavati Events:
• 21 martie 2015, ora 8:00 a.m.
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