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       Martie:
       Luna apei și menținerii 
  igienei  

Dragi prieteni, 
  

 Luna martie este luna pe care Rotary 

Internațional a declarat-o ca fiind „Water 

and Sanitation Month”.  Poate mulți dintre 

noi se întreabă de ce furnizarea apei potabile, 

promovarea igienei și asigurarea canalizării 

definesc impreună cea de-a treia prioriate Rotary. 

Alimentarea din surse de apă contaminate cu 

agenți patogeni face ca, la fiecare 20  de secunde 

un copil să se stingă pe glob din cauze care țin de 

condițiile precare de igienă.  

 Pare, pentru mulți, neverosimilă realitatea pe care rapoartele oficiale o arată: numărul 

copiilor cu vârste de până la cinci ani care mor din cauza diareei, cauzată cel mai adesea de 

agenții patogeni din apa contaminată, este mai mare decât al celor care se sting din cauza 

malariei și a SIDA la un loc. Statisticile sunt relevante: mai mult de 2.6 miliarde de semeni ai 

noștri nu au acces la apă potabilă și canalizare. Înte aceștia 1,4 miliarde trăiesc cu mai puțin 

de 1.25 dolari pe zi. Departe de a fi la fel de gravă, situația din România și Republica Moldova 

prezintă aspecte care pot fi mult îmbunătățite, inclusiv printr-o mai mare atenție și implicare a 

Rotarienilor. 

 Un raport al Institutului Național de Statistică arăta că în 2011, în România, doar doi 

din cinci locuitori aveau acces la un sistem de colectare și evacuare a apelor uzate. Avem în 
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prezent zone extinse unde mai puțin de jumătate din populație beneficiază de astfel de sisteme 

și, din păcate, într-unul dintre județele țării, 80% din localități nu au canalizare. În prezent un 

Global Grant remarcabil, in valoare de aproximativ 500.000 USD este în derulare în districtul 

nostru și vizează realizarea sistemului de canalizare in satul Copceac, UTA Găgăuzia, urmare a 

unui parteneriat realizat de Clubul Rotary Chișinău Centru cu Rotarieni din D1870 Germania. 

 Prin inițiativa colegului nostru Florin Iliescu, District Water and Sanitation Chair, va 

demara în următoarele luni un proiect adresat elevilor din calsele I-IV, prin care se va promova 

igiena ca un mijloc de menținere a unei stări bune de sănătate. Menționez și conferința „Water 

and Sanitation”care se va desfășura la Cluj-Napoca în perioada 8-9 aprile, având ca temă 

centrală asigurarea apei curate și promovarea igienei. Evenimentul se va bucura de o participare 

internațională și este o inițiativă a colegilor noștri PDG Ovidiu Coș și Florin Iliescu fiind 

sprijinită de mulți colegi entuziaști din Cluj, de cluburile locale Rotaract și care are suportul AG 

Dan Duțu. Sunt doar câteva ipostaze ale atenției pe care Rotarienii din Districtul 2241 România 

și Republica Moldova o acordă acestei direcții prioritare de acțiune.

 Luna martie este și luna în care, în fiecare an, se desfășoară seminarul de instruire al 

echipei districtuale (DTTS) și seminarul de instruire al președinților aleși (PETS). O primă 

ocazie pentru cei care vor asigura leadershipul anului următor de a se întâlni, a se informa și 

a concepe primele planuri pentru viitor. În același timp o minunată ocazie de a simți emoția 

evenimentelor Rotary care se bucură de o participare largă și reprezentativă. Succes și inspirație 

Guvernatorului Ales 2016-2017 Mircea Solovăstru și celor care se pregătesc pentru a fi, în numai 

câteva luni, resursele de sprijin și sursele de inspirație și motivare ale Rotarienilor din Districtul 

2241!

 În primele zile ale lunii martie am primit și vestea excelentă a întoarcerii colegei noastre 

Anamaria dintr-o misiune de vaccinare anti-polio desfășurată în perioada 18-25 februarie, în 

India. Echipa de voluntari din care a făcut parte Asistentul Guvernator Anamaria Gândilă, a fost 

formată din șase membri, a fost coordonată de DRFCC PDG Albertine Perre și s-a numit „Echipa 

D1570 Olanda & D2241 România și Republica Moldova”. Eradicarea poliomielitei la nivel global 
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este proiectul cel mai cunoscut al Rotary Internațional. Sprijinim prin donații voluntare an de an 

acest program, iar Anamaria este, pentru programul de vaccinare al PolioPlus, primul voluntar 

al  Districtului 2241, de la înființarea acestuia. În 1997, un alt coleg remarcabil, Viorel Bunea, a 

participat la o acțiune de vaccinare anti-polio în Africa. Să îi prețuim și să le dăruim aprecierea 

noastră pentru implicare, generozitate și curaj!

 În curând lucrurile vor începe să se schimbe rapid în jurul nostru. Copacii se vor acoperi 

de florile care anunță rodul acestui an, vom avea mai multă culoare, iar viața va fi mai vizibilă 

în toate formele ei pretutindeni în jur. Vă doresc ca experiența acestui frumos anotimp să vă 

inspire și să vă dea puterea și entuziasmul să continuați cu pasiune proiectele pe care le aveți în 

gând!  

 Cu aleasă prietenie, 

Daniel Tănase,
District Governor 2015 - 2016 D2241

România și Republica Moldova

CUPRINS:
 RIDE Corneliu Dincă PDG a fost ales Chair/Director RAGFP
Voluntariat în programul PolioPlus
 RC Cahul: deschiderea oficială a Centrului de Şah
 RC Deva la ceas aniversar
 RC Mangalia Eveniment cultural
 RC Târgu Jiu CUPA ROTARY LA SCHI
 RC Mangalia primul eveniment INTERACT
 RC Arad: Lansare de carte
 111 ani de Rotary Internațional la Alba Iulia
 RC Iași “Atelierul Speranței”
 RC Zalău: 15 ai de existență
 Bursele Rotary 2016
 Proiect pentru comunitate, global grant in valoare de 44000 de dolari al 

Cluburilor Rotary.



eNewsletter februarie 2016

www.rotary2241.org

PDG Corenliu Dinca, urmare a rezolutiei Rotarian Action 
Group for Peace’s Nominations Committee,   a fost numit ca 
Chair/ Director al Comitetului de Parteneriate Strategice. Cu 
aceasta ocazie si in numele bordului RAGFP dl.  Gordon Crann 
l-a felicitat pe Corneliu Dinca asigurandu-l de tot sprijinul 
sau si urandu-i mult succes in aceasta importanta cariera 
internationala in Rotary.

“Dragi colegi, am placerea de a va aduce la cunostinta ca echipa de leadership a Zonei 19 s-a 
completat cu ARPIC (Assistant Regional Public Image Coordinator) Stefan Ciochinaru si cu PDG 
Petre Diculescu, Membership Project Lead atat pentru Zona 19 cat si pentru Zona 20B, incepand cu 
anul 2016-17.
 Li se adauga PDG Martha Mocanu, ARC si PDG Ivan Bloch, ARRFC Zona 19.

Felicitari si mult succes tuturor!”

O veste excelentă de la Rotary International: 
RIDE Corneliu Dincă PDG a fost ales Chair/Director RAGFP

....Si încă o veste excelentă primită de la
 RAGFP Corneliu Dinca:
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 Asistent Guvernator Anamaria Gandila s-a intors de curand dintr-o misiune de vaccinare 
antipolio care a avut loc in India. In afara de colegul nostru Viorel Bunea (care a participat la o 
astfel de misiune in Africa in 1997) Anamaria Gandila a fost al doilea Rotarian din district (in 
1997 Districtul 2241 Romania si Republica Moldova nu exista) care participa in cadrul Programului 
stindard al Rotary International – PolioPlus ca voluntar la o astfelk de misiune. Felicitari!
  Echipa condusa de DRFCC PDG Albertine Perre a fost prezentata ca echipa D1570&D224).
  Este prima prezenta de acest fel de la infiintarea districtului nostru. Viorel Bunea a participat 
la o asemenea actiune in Africa in 1997, dupa stiinta mea, Anamaria si Viorel fiind singurii din 
districtul nostru care s-au implicat ca voluntari in programul PolioPlus.

Voluntariat în programul PolioPlus
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 Pe data de 16. 02 .2016, în oraşul Cahul 
a avut loc deschiderea oficială a Centrului de Şah 
Cahul.
 Acest Centru a fost creat la iniţiativa 
Rotary Club Cahul, Primăria oraşului Cahul şi a 
Asociaţiei Raionale de Şah Cahul. 
 Primăria orașului Cahul mulțumește 
încă o dată tuturor celor implicați în crearea 
Centrului de Șah Cahul și își exprimă speranța că 
Centrul va fi un mod de dezvoltare a personalității 
şi abilităţilor intelectuale a copiilor din or. Cahul. Centrul de Șah Cahul este amplasat în incinta 
Palatului Culturii din orașul Cahul.

RC Cahul: deschiderea oficială a Centrului de Şah

 Clubul Rotary Deva,  a aniversat sambata 20 februarie,  16 ani de la înfiinţare. Ocazie cu care 
membrii clubului au organizat un eveniment caritabil  la Teatrul de Artă din Deva, care le-a avut în 
prim-plan pe gimnastele lotului naţional de junioare la gimnastica feminina, unul dintre simbolurile 

RC Deva la ceas aniversar
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municipiului de la poalele Cetăţii, manifestarea aflata la ce-a de-a doa editie  purtând marca „La 
Deva înfloresc campioanele”. 
 “Am ales sa sarbatorim cei 16 ani de existenta a clubului alturi de campioanele noastre. 
Dorinta noastra este, ca alaturi de partenerii si sponsorii noastrii, de intreaga comunitate sa le ajutam 
sa mearga cat mai departe, sa duca steagul Romaniei pe podiumurile lumii”.
 Fondurile adunate cu acesta ocazia au fost donate gimnastelor care le vor folosi pentru 
achizitionarea unor materile si echipamente necesare antrenamentelor...

 Sâmbătă, 27 februarie 2016, s-a desfășurat în 
stațiunea montană Rânca cea de-a XII-a ediție a Cupei 
Rotary la schi, competiție organizată de Clubul Rotary 
Târgu Jiu, împreună cu Clubul Interact Târgu Jiu. 

RC Târgu Jiu CUPA ROTARY LA SCHI 

 Exact în data de 23 februarie  Clubul 
Rotary Mangalia a marcat împlinirea a 111 ani 
de la înființare la nivel internațional printr-un 
eveniment cultural. 
 Publicul din orașul nostru a vizionat un 
spectacol susținut de Teatrul de stat din Constanța, 
evident  cu strângere de fonduri pentru proiectele 
rotaryene. Sala plina a vibrat si a aplaudat 
indelung la initiativa RC Mangalia de a participa 
impreuna cu comunitatea urbei noastre la aniversarea Rotary International. Remus Becheru, 
președintele clubului în acest an rotarian ne invită pe toți să fim mai buni și plini de compasiune, să 
susținem cultura și educația, așa cum rezultă și din cuvântul său de la începutul spectacolului.

RC Mangalia Eveniment cultural
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 Proaspatul INTERACT MANGALIA a 
organizat o intalnire cu tinerii din oras care sunt 
alaturi de Rotary, profitand de celebrul Valentine”s 
day si organizand o petrecere careia i-au dat 
numele INTERLOVE.
 Tinerii se unesc in jurul nucleului format 
invatand sa ajute comunitatea din care fac parte, 
sa identifice si sa-i sprijine pe colegii lor atunci 
cand se ivesc probleme, devenind, astfel, cu 
adevarat prieteni. Iata cat de repede si bine au inteles ce inseamna ROTARY !
 Cu acest prilej s-au donat ~90% din fondurile strânse la cabinetului Stare Buna către copiii ce 
au nevoie de ședințe de hipoterapie.

RC Mangalia primul eveniment INTERACT 

 In luna februarie 2016 una dintre 
actiuniile noastre culturale a fost lansarea cartii: 
“Arad. Economie si societate 1945-1989” scrisa sub 
coordonarea colegului nostru Adrian Nitu. Cartea 
la care au contribuit multiple personalitati locale si 
nu numai, din domenii variate: istorici, economisti, 
sociologi, statisticieni are ca scop prezentarea cat 
mai exacta a istoriei aradene moderne abordata 
din multiple puncte de vedere: istoric, demografic, 
economic, social etc. O astfel de carte cu un grad mare de rigurozitate si profunzime este o premiera 
pe plan local. Ea era necesara pentru ca vorbim despre o perioada controversata iar momentul scrierii 
ei nu mai putea fi amanata pentru ca se pierdea accesul la persoane care au contribuit direct la 
realizarea evenimentelor. 

RC Arad: Lansare de carte
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 Cluburile Rotary Club Alba Iulia Civitas 
Solis, Rotary Club Alba Iulia, Rotary Club Teiuș 
și Rotary Club Sebeș au sărbătorit în acest an  
împreună, în data de 23 februarie Ziua Rotary 
Internațional.  
 Piața Cetății din Alba Iulia a fost și anul 
acesta locul de unde au fost lansate cele 111 
lampioane, reprezentând anii de când s-au pus 
bazele, la Chicago, a primului Club Rotary, iar pe 
fațada  Universității  „1 Decembrie 1918” a fost  proiectată, cu ajutorul unui videoproiector special, 
sigla Rotary Internațional. 
 La reușita evenimentului a contribuit și faptul că de la editie la editie, tot mai mulți simpatizanți 
ni se alătură și apreciază acțiunile ce poartă sigla Rotary Internațional. 

 Clubul Rotary Copou Iasi impreuna 
cu Rotaract si Interact Copou, au incheiat cu 
succes, in luna februarie,  cea de a IV a editie 
a proiectului “Atelierul Sperantei”, finalizand 
mobilarea completa a spatiilor de studiu, gatit, 
dormit si relaxare de la “Centrul pentru acordarea 
de asistenta sociala si suport pentru copiii 
defavorizati din mediul rural – Familia Nostra - 
Sfantul Andrei din Iasi”.
 Derulat sub sloganul „Fiecare copil pe care-l instruim este un om castigat (Victor Hugo”), 
in cadrul proiectului membrii clubului nostru au realizat impreuna cu copiii de la Centrul Sfantul 

111 ani de Rotary Internațional la Alba Iulia

RC Iași “Atelierul Speranței”
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 In perioada 26-28.02.2016, Club Rotary 
Zalau a sarbatorit a 15- a aniversare de activitate 
rotariana.
 La evenimentul nostru aniversar, au fost 
prezenti reprezentanti ai 11 cluburi. Aniversarea 
s-a suprapus cu turneul de fotbal organizat de 
Clubul Rotary Zalau,  program de coeziune, 
prietenie, armonie, socializare si relaxare, turneu 
cu o organizare anuala de 11 ani.  Cele 11 cluburi 
reprezentate au fost:  Club Rotary Oradea, Cluj 
Napoca, Timisoara, Buzias, Resita,  Huedin,  Reghin, Dej, Baia Mare, Cluj Cosmopolitan, Alba Iulia.
 Aniversarea noastra  a reprezentat un prilej cu care, in prezenta guvernatorului, s-au trecut 
in revista activitatile cluburilor, armonizarea programelor acestora, in realizarea programului Rotary 
International, potrivit  principiilor dupa care se guverneaza, adica “ ajutorarea aproapelui”.

RC Zalău: 15 ai de existență

Andrei diverse obiecte, cu tematica Sarbatorilor de Iarna sau Sarbatorilor Pascale, pe care ulterior 
le-au comercializat, in cadrul unui stand amenajat in Complexul Comercial Palas si au sustinut 
colectarea de fonduri pentru cauza proiectului, „Mobilarea Integrala a - Centrului Sfantul Andrei”.
  Prin Proiectul “Atelierul Sperantei”, am reusit sa asiguram conditii decente de studiu si de 
cazare, pentru cei 20 de copii ce locuiesc la Centrul Sfantul Andrei, pe toata perioada anului scolar. 
Copiii provin din familii defavorizate din mediul rural, au rezultate foarte bune la invatatura si de 
cele mai multe ori sunt nevoiti sa abandoneze continuarea studiilor obligatorii, daca nu sunt sprijiniti.
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 Clubul Rotary Timişoara a dedicat întâlnirea săptămânală Zilei Rotary Internaţional, la 
aniversarea celor 111 ani de existenţă, marţi 23 februarie, şi a acordat Bursele Rotary 2016, celor mai 
merituoşi elevi de liceu, la Muzeul de Artă  Timişoara. 
 La eveniment au participat reprezentanţii tuturor cluburilor din Timiş, în frunte cu Cristi Jurji, 
viceguvernatorul Districtului 2241 România-Moldova. Cu acest prilej, Lia Lucia Epure, preşedintele 
clubului, a oferit diplome de excelenţă tuturor preşedinţilor cluburilor Rotary.
Rotary Timişoara donează 10.000 lei, anual, către 10 copii talentaţi şi performanţi din licee timişorene, 
dar cu  posibilităţi materiale reduse, în cadrul celui mai vechi proiect Bursele Rotary, coordonat de 
prof. Oltea Copaci. “Omagiem azi cei 111 ani de când Paul Haris a zis: “Să fie Rotary!” Şi s-a făcut şi 
în fiecare an acordăm 10 burse, dar a fost un timp când am oferit şi 15, anul acesta având un sponsor 
minunat firma MGI COUTIER, prin colegul nostru, Gelu Mateescu. Anul trecut MGI COUTIER a 
mai avut o sponsorizare de 10.000 euro. Anul acesta le mulţumim pentru sponsorizarea de 10.000 lei 
pentru aceşti copilaşi. A fost o selecţie şi valorizare a dosarelor premianţilor pe care a făcut-o Oltea, 

Bursele Rotary 2016
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ajutată de colegi. Ea este coordonatoarea celui mai vechi proiect al clubului nostru Bursele Rotary”, a 
spus Lia Epure.
 Prof. Oltea Copaci, preşedinta Comisiei de Învăţământ a clubului, conduce proiectul  de aproape 
20 de ani şi, de fiecare dată, a ales un motto. Anul acesta a fost din Petre Ţuţea: “O personalitate este 
aceea care se dăruieşte nu aceea care se justifică”. Oltea a spus: “Încă de la începuturile clubului, ne-
am gândit să facem ceva bun pentru şcoala din Timiş. Am decis să punem în practică acest proiect.  
 Toţi colegii care au devenit preşedinţi au privit cu seriozitate şi au dus la bun sfârşit activităţile 
în fiecare an şi au oferit bursele unor elevi buni la învăţătură, dar cu o situaţie materială mai delicată 
sau să spunem sunt într-un impas. Am ales acest motto anul acesta deoarece singura elevă din 2015 
care a primit o bursă de la Liceul de Arte Plastice a ţinut să îi ofere preşedintei clubului un tablou”, a 
explicat prof. Oltea.
 Elevii premiaţi au fost: Avramovici Ţvetozar, Sanda Maria, Cornelius Laza, Mihai Dupălău, 
toţi de la Liceul de Arte Plastice Timişoara; Mariana Munteanu, Liceul Tehnologic de Industrie 
Alimentară Timişoara; Carina Udrişte şi Emanuela Benec, amândouă de la Colegiul Naţional “Ion 
Vidu”; Alina Orbulescu, Anamaria Demian şi Rusalim Povâlnicieanu, toţi trei de la Liceul Teoretic 
W. Shakespeare.

 Clubul gazdă, Rotary Club Alba Iulia 
Civitas Solis, împreună cu Rotary Club Vichy din 
Franța și cluburile partenere Rotary Club Aiud, 
Rotary Club Alba Iulia și Rotary Club Teiuș și-au 
însumat dorința de a sprijini comunitatea, reușind, 
încă o dată, să-și respecte motto-ul “Servește mai 
presus de tine însuți “, legănd și concretizând  o 
minuntă colaborare prieteneasca a voluntarilor 
rotarieni. 
 Prin efortul conjugat al cluburilor Rotary 
din România și Franța s-a resușit dotarea Spitalului de pneumoftiziologie din Aiud cu un serviciu 

Proiect pentru comunitate,
global grant in valoare de 44000 de dolari al Cluburilor Rotary.
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Upcoming Events
 Conferința districtuală 18 - 26 mai 2016

complet de brohoscopie, vital pentru corecta diagnosticare și tratare a afecțiunilor specifice.
 Achiziționarea acestui serviciu complet de bronhoscopie vine în sprijinul comunității din zonă 
crescând semnificativ gradul de adresabilitate, având în vedere că, înainte, exista un singur aparat 
de acest fel în județ , la Alba Iulia, iar acesta nu reușea să deservească toţi pacienţii care necesită 
diagnostic şi tratament în afecţiuni precum cancerul pulmonar, tuberculoza pulmonară sau abcesele 
pulmonare. Cu acest aparat se pot diagnostica tumorile pulmonare, prin efectuarea biopsiei, precum 
și multe alte tratamente. Se pot diagnostica pneumoniile bacteriene prin aspirat bronşic şi prelevare 
de floră bacteriană. Se poate institui şi tratamentul acestor afecţiuni în conformitate cu antibiograma. 
Bronhoscopul poate fi folosit şi în diagnosticarea tuberculozei pulmonare când se realizează aspirat 
bronşic BK. În abcesele pulmonare bronhoscopul poate fi utilizat pentru diagnostic şi tratament prin 
efectuarea drenajului secreţiilor bronşice purulente.
 Despre importanța acestor aparate medicale, directorul medical al spitalului, dr. Virginia 
Gomboș, a precizat:
“Fibrobronhoscopia este o metodă de investigații, diagnostică și terapeutică indespensabilă în 
managementul patologiei pulmonare. Fibrobronhoscopia este metoda prin care se vizualizează 
mucoasa laringiană și tranheobronșică cu ajutorul bronhoscopului flexibil cu fibre optice și o 
procedură extrem de utilă pentru diagnosticul pozitiv și stadializarea neoplasmului bronhopulmonar.
Deasemenea, defibrilatorul cu care a fost dotat laboratorul de bronhoscopie a Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud de la cluburile Rotary este un sistem complex destinat salvării vieții pacienților 
aflați în stop cardiac. Resuscitarea și defibrilarea în primele minute de la instalarea stopului cardiac 
cresc șansele de supraviețuire.”
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Echipa de imagine și PR a Districtului 2241
România și Republica Moldova:

 Ștefan CioChinaru - coordonator comisie 
      stciochinaru@gmail.com

 Cristiana ChionCel - realizator Revista 2241
     cristiana.chioncel@allmediafactory.ro

 Mihaela GorodCov - realizator eNewsletter District(lunar)
     mihaela.goro@gmail.com
     mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro

 Ducu Bertzi - realizator evenimente
     albertducu@yahoo.com

 Mihai totpal - pagina de Facebook a Districtului 
     mihai@mervani.ro

 Vlad virBan – fotografie 
      vlad@virban.ro

  Catalina BalaCeanu - relatii publice 
     catalina.balaceanu@gmail.com

Dragi prieteni rotarieni,

 Tot ceea ce faceți în cluburile dvs este important și, în egală măsură, este 
bine să fie comunicat și împărtășit tuturor celor peste 3000 de prieteni din tot 
districtul.
 Așa încât, vă rugăm mult să ne trimiteți materialele dvs (1 pagina de 
text însoțită de cîteva fotografii ale evenimentului) pîna pe data de 10 ale lunii 
următoare pentru inserarea în enewsletter și în revista districtului. 

Vă mulțumim și așteptăm știrile de la voi.
Echipa de comunicare și PR


