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 Invitatul special al reuniunii Clubului Rotary București a fost 
Excelenta Sa,  Ambasadorul SUA in Romania, Dl Hans Klemm. 

S-a discutat despre prioritatile Statelor Unite in Romania cat si despre 
proiectele desfasurate de Clubul Rotary Bucuresti si Districtul 2241.

 Excelenta Sa,  Dl Hans Klemm, Ambasadorul SUA in Romania, 
alaturi de Milian Sopoian Guvernatorul District 2241-România și Republica 

Moldova, Radu Popescu, PDG si Agripa Petter Popescu
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Cuprins:

 Scrisoarea Guvernatorului - Martie 2018 
 RC  București “Salvati inima unui copil”
 RC Alba Iulia Chartare Rotakids
 RC  Brăila Interdance 2017 – 2018 - o nouă  ediție încununată de succes
 RC  Brașov Burg Transilvania “Cupa Burg”
 RC Cișmigiu Celebrarea a 113 ani de serviciu rotarian
 RC  Marghita Rotary pentru sănătatea şi educaţia copiilor
 RC  Slobozia Dăruiește pentru educație - proiect național
 RC Râmnicu Vâlcea Educație și Grijă pentru Autism
 RC  Pontus Euxinus Constanta

 I. Ziua Internațională Rotary - 113 ani de existență
II. Ceremonie de gală pentru rotarieni
III. “Solidaritate, unitate, demnitate - motto-ul anului 2017 - 2018 Rotary
România Republica Moldova”
IV. Rezultatele Cupei la Bowling

 RC  Târgu Jiu
I. Cupa Rotary la Schi
II. Concert extraordinar cu prilejul Zilei Internationale Rotary

III. Pianine pentru Liceul de Arte din Târgu Jiu
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Scrisoarea Guvernatorului
Martie             

Dragi prieteni rotarieni, 
 Am ajuns în luna martie, care a 
venit, cu o ultimă sforțare a ierni. Sper 
că toată lumea a trecut cu bine peste 
această perioadă și că primăvara va veni 
cât mai curând. Sosirea acesteia ne aduce 
aminte că mai sunt patru luni din acest an 
rotarian, destul timp ca să ne completăm 
lista de realizări a unui an de succes. 

 Districtul nostru este puternic,unit, datorita fiecarui rotarian în 
parte. 
 Luna martie este „Luna Apei și a Igienei”. Apa curată, potabilă 
este o nevoie umană de bază. Când oamenilor, în special copiilor, le 
este satisfăcută această nevoie, ei trăiesc mai sănătos și duc o viață mai 
bună, în general. Cu toate acestea, există comunități întregi care nu au 
acces la acest lucru esenţial pentru supraviețuire.  Din păcate, zilnic, cel 
puțin 3000 de copii mor din cauza unor boli provocate de apa pe care o 
beau. Datele puse la dispoziția publicului anul trecut cu ocazia Summit-
ului Mondial al Apei din Sydney ne arată că aproximativ 2,5 miliarde 
de oameni nu au facilități sanitare îmbunătățite și mai mult de 783 de 
milioane de oameni nu au acces la apă potabilă. 
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 Proiectele Rotary, în general, vizează domeniul apei, însă nu trebui 
să uităm și facilitățile sanitare care vin în completarea efortului nostru de 
a face diferența. Spre exemplu, în urmă cu mai bine de 100 de ani, unul 
dintre primele proiecte Rotary a fost să construiască o toaletă publică.
 În zilele noastre, Districtul 2241 derulează proiectul „Educația 
privind apa și igiena sanitară” cu scopul informării, conștientizării și 
educării tinerei generații asupra utilizării responsabile a apei și pentru 
asigurarea sănătății personale și a celei publice prin igienă. Acest 
proiect reprezintă unul din principalele instrumente cu care rotarienii 
din România și Republica Moldova produc un impact semnificativ, pe 
termen lung în comunitățile locale. 
 Mai doresc să vă atrag atenția asupra unui alt aspect. În luna 
martie se împlinesc 50 de ani de la chartarea primului club Rotaract. În 
mesajul său prezidențial, Ian Riseley pune accent pe rolul Rotaract ca 
parteneri în serviciu pentru Rotary și nevoia de a îngloba în activitatea 
noastră ideile și entuziasmul specific rotaractian: „Energia și viziunea lor 
aduc ceva nemaipomenit în familia noastră rotaryană și în comunitățile 
noastre, lucru pe care îl apreciez foarte mult.”
 Activitatea Districtului continuă și în această lună în care avem 
programate două evenimente majore: 

1. În perioada 16-18 martie la Sibiu va avea loc PETS 2018, unde 
vor fi organizate ateliere de instruire pentru președinții aleși și pentru 
echipa districtuală. 
2. Adunarea Districtuală de Instruire a Secretarilor și Trezorierilor 
Aleși. Acest eveniment va avea loc în Cluj-Napoca, în perioada 23-24 
martie. 
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 Vă încurajez să vă înscrieți și să participați activ la cele două 
evenimente pentru a întări și mai mult coeziunea din familia Rotary. 
Pentru a face lucruri cu adevărat valoroase, trebuie mai întâi să investim 
în propria dezvoltare si cunoaștere.
 Cu ocazia zilei de 8 Martie doresc tuturor colegelor din Rotary 
realizări,multă bucurie și fericire.

Să avem o primăvară frumoasă! 
          Milian Sopoian

Guvernator 2017-2018
District 2241-România și Republica Moldova
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 Recent a avut loc a doua misiune chirurgicala cu personal exclusiv 
romanesc la spitalul de urgenta pentru copii ‘’Grigore Alexandrescu’’ din 
Bucuresti.
 Aceasta face parte din proiectul rotarian “Salvati inima unui copil” in 
colaborare cu “Institutul Inimii“ din Cluj-Napoca.

RC  București 
“Salvati inima unui copil”

 Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a vizitat 
Sectia de Chirurgie Cardiovasculara si a fost 
impresionata de dotarile tehnice si dedicarea 
personalului medical. Doamna ministru a apreciat 
eforturile extraordinare ale membrilor Rotary 
si fundatiilor partenere in sustinerea proiectului 
“Salvati inima unui copil”.

Felicitari Rotary 
Club Bucuresti si 
doctorilor din cadrul 
spitalului ‘’Grigore 
Alexandrescu’’ 
pentru acest proiect 
minunat!
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 Această acțiune a devenit tradiție aici, în Cealaltă capitală, iar cluburile 
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și Rotary Club Alba Iulia – organizatorii 
-  se  bucură de  participarea tot mai numeroasă, de la an, la an, a membrilor 
societății civile. Mare a fost bucuria să avem de astă dată alături de noi și copiii 
de la Rotakids Alba Iulia, Interact, Rtaract precum și o parte dintre  invitați.  

RC Alba Iulia 
Chartare Rotakids 

 În anul sărbătoririi centenarului Marii Uniri, 
la Alba Iulia a luat ființă al VI-lea club Rotakids din 
România, iar chartarea a avut loc în 24 februarie 
2018. 
 Evenimentul a debutat vineri – 23 februarie, 
când au fost primiți oaspeții, iar apoi, împreună, am 
sărbătorit Ziua Rotary Internațional, prin lansarea 
a 113 lampioane în Piața Cetății din Alba Iulia și 
proiectarea siglei Rotary Internațional. 

Chartarea clubului 

Rotakids Alba Iulia a 

avut loc sâmbătă, 

24 februarie 2018
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 Toată lumea a fost bucuroasă, copiii au avut ocazia să se cunoască, să 
socializeze cu  colegii lor de la alte cluburi Rotakids din țară, să lege prietenii. 
 Chartarea clubului Rotakids Alba Iulia a avut loc sâmbătă, 24 februarie 
2018,  dimineața.
 Au fost prezenți invitați din toată țara: Cristi Jurj – Guvernatorul ales 
al Districtului 2241, Fredi Călinoiu – Guvernator nominalizat, Ovidu Coș - 
Guvernator din trecut, Dan Iviniș - Asistent guvernator, Maria Tanasă de la 
Rotakids Timișoara – nașii Rotakids Alba Iulia, Adi Stan – fondatorul primului 
club Rotakids din România, la Pitești, Olivia Nițescu și copiii de la Rotakids 
Deva, Lucian Docea – președintele Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, Ilie 
Sbuciumelea – președintele Rotary Club Alba Iulia, prieteni de la Rotary Club 
Aiud, Rotary Club Sebeș, Rotary Club Castrum Deva, Rotary Club Pitești,  
Rotary Club Timișoara Ripensis, Rotary Club Râmnicu Vâlcea Cozia, Rotary 
Club Sighetu Marmației, Rotaract Sebeș, Rotaract Alba Iulia,  Interact Alba 
Iulia, reprezentanți ai organizației pentru pace IPYG – din Coreea de Sud  și 
desigur, membrii cluburilor rotary din Alba Iulia.  

 A putut fi chartat acest club al copiilor datorită 
implicării tinerelor de la Rotaract Alba Iulia – 
membru de onoare  Elisabeta Agocs și Rotaract 
Triumph București - Georgia Rafaela Vușdea  și a 
susținerii permanente oferite de cluburile Rotary 
Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia Civitas 
Solis. Ziua a continuat cu petrecerea oferită de 
organizatori tuturor: sărbătoriți și invitați.

Copiii au avut ocazia 

să se cunoască cu  

colegii lor de la alte 

cluburi Rotakids din 

țară
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 Pe 17 decembrie 2017, în sala Școlii de dans Elegance, tinerii din Interact 
Brăila, alături de Rotary Club Brăila, au derulat a doua ediție a Proiectului 
Regional  Interdance, ediție care a adunat peste 70 de participanți. Sub 
îndrumarea coregrafului Daniel Ganea, artist cunoscut pentru succesul pe 
care îl are alături de trupa D-STRICT, tinerii au învățat să danseze street dance 
într-o atmosferă de prietenie, plină de veselie și bună dispoziție.  Cei  prezenți 
s-au bucurat și de o reprezentație de excepție  a trupei D-STRICT. 

RC  Brăila
Interdance 2017 – 2018 - o nouă  ediție încununată de succes

 Proiectul Interdance, inițiat cu un an în urmă 
de Florian Lăzărică, Președinte Interact, 2016,  este 
un workshop adresat tinerilor care presupune în 
același timp și strângerea de fonduri pentru dotarea 
unor grădinițe din județul Brăila cu materiale 
sportive.  

A doua ediție a 
Proiectului Regional  
Interdance a 
adunat peste 70 de 
participanți
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 Anul acesta Proiectul, la care au fost invitați și tineri din Interact Buzău, 
Focșani, Galați,  s-a derulat în parteneriat cu Grădinița nr. 48, Luceafărul, 
Brăila, director, educ. Daniela Ionescu. 
 Pe lângă obiectele sportive colectate- cercuri, mingi, saltele de gimnastică, 
palete de tenis, de badminton- s-a strâns și suma de 1100 Ron, banii provenind 
din donațiile membrilor Clubului Rotary Brăila, dar și din cele făcute de  
spectatori și de către  tinerii participanți.
 Proiectul Interdance a fost finalizat, luni, 26 februarie, 2018, tinerii din 
Interact Brăila, alături de membrii Clubului Rotary Brăila, Ovidiu Dimofte, 
Asistent Guvernator Rotary România și Republica Moldova District 2241, 
Marius Popescu, Președinte Club Rotary Brăila, Cristian Lucilius Niculae,  
Ana Coman, dăruind copiilor din Grădinița Luceafărul obiectele achiziționate. 
Momentul  a fost unul al bucuriei totale, întâlnirea cu copiii fiind una 
emoționantă, jocul desființând granițele vârstelor. 
 Pentru Alexandra Orlea, elevă în clasa a XI-a, la Colegiul  Național Gh. 
M. Murgoci, Președinte Interact, 2017 și pentru Teodora Maria Popescu, 
elevă tot în clasa a XI-a, la același Colegiul, trezorier Interact, coordonatoarele 
Proiectului, această acțiune a reprezentat ,, cel mai firesc mod de a armoniza 
arta, dansul cu gestul caritabil.”
 Organizat de către Interact, Brăila, Interdance intră astfel în tradiția 
Clubului Rotary Brăila fiind, alături de programele de voluntariat derulate pe 
tot parcursul anului, unul de referință pentru dialectica relației tinerilor cu 
comunitatea brăileană. 
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 “Cupa Burg” la schi, a fost organizată pe Pârtia Lupului din Poiana Brașov 
de Rotary Club Brașov Burg Transilvania în colaborare cu Interact și Rotaract 
Brașov Burg Transilvania.  
 Într-o atmosferă de prietenie, pe o vreme superbă, competiția a reunit 4 
categorii de vârstă, fete și băieți. Evenimentul caritabil a prilejuit colectarea de 
fonduri pentru copiii cu dizabilități.

RC  Brașov Burg Transilvania
“Cupa Burg” 
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RC Cișmigiu
Celebrarea a 113 ani de serviciu rotarian 

 Rotary Club Cismigiu a marcat celebrarea a 113 ani de serviciu rotarian 
prin implicarea intr-un nou proiect cu scop educativ si totodata de recreere 
pentru copiii institutionalizati din cadrul centrului de plasament din Domnesti,

 Astfel, cei 10 copii din cadrul centrului, avand varste cuprinse intre  4 si 
16 ani, au petrecut o zi de neuitat la Casa Experimentelor din Bucuresti, unde 
le-a fost captata atentia, stimulata logica si creativitatea prin “joaca”. 
 Copiii, insotiti de o parte din membrii Rotary Club Cismigiu, au vizionat 
si participat direct la o serie de experimente prezentate de catre ghizii din 
cadrul Casei Experimentelor din diverse domenii precum: optica, acustica, 
electricitate, magnetism, fluide, plasma, unde, mecanica, matematica, etc.
 Ziua de 23.02.2018 a fost pentru cei 10  copii o zi despre descoperire prin 
experimentare, despre ras și joaca, despre starea de buna dispozitie ce ar trebui 
sa-i insoteasca permanent, despre a petrece timpul liber in timp ce descopera 
lucruri noi, ceea ce ne indeamna sa continuam cu proiecte asemanatoare.
 Sa aduci bucurie pe chipul unui copil in mod dezinteresat inseamna a 
servi mai presus de tine insuti!
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 Balul de Caritate al Clubului Rotary Marghita (jud. Bihor) s-a desfăşurat 
în acest an în luna februarie sub deviza “Rotary pentru sănătatea şi educaţia 
copiilor”. Un restaurant cochet din localitate a găzduit o petrecere reuşită, în care 
actele de caritate s-au împletit cu distracţia. Au răspuns invitaţiei preşedintelui 
Rotary Club Marghita, Dan Ile, pe lângă colegii de club, oameni de afaceri 
din zonă şi şefi de instituţii publice, între care şi primarul urbei, precum şi 
reprezentanţi ai cluburilor Rotary din Oradea, Lugoj, Buziaş, Turda, Câmpia 
Turzii şi Debrecen (Ungaria). 

 Scopul evenimentului caritabil a fost colectarea de fonduri pentru 
achiziţionarea de aparatură medicală modernă pentru Secţia de Pediatrie de 
la Spitalul Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita, precum şi achiziţionarea de 
laptopuri pentru elevii liceeni inteligenţi şi cu rezultate bune la învăţătură şi 
purtare, dar din familii sărace. Obiectivul nostru a fost atins din punct de vedere 
financiar prin vânzarea de tablouri donate de pictori locali, vânzarea de bilete la 
o tombolă cu premii substanţiale, o licitaţie de obiecte interesante (între care o 

RC  Marghita
Rotary pentru sănătatea şi educaţia copiilor
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minge de tenis semnată de Simona Halep, un tricou semnat de Gheorghe Hagi, 
un CD semnat de colegul rotarian Nicu Alifantis, etc), sponsorizări de la firme 
si donaţii de la persoane fizice. Astfel, am reuşit să adunăm pentru proiectul 
nostru frumoasa sumă de 40.000 lei. Formaţia XXL Band din Satu Mare şi 
artistul la ţambal Romulus Cipariu din Sibiu au creat o atmosferă minunată. 

 Premiul constă într-o plachetă de excelenţă, o diplomă de onoare şi o sumă 
importantă de bani. În zilele următoare, în colaborare cu medicii de la Secţia 
de Pediatrie a Spitalului Marghita, se va face achiziţia de aparatură medicală 
necesară, aceasta urmând să fie donată unităţii medicale. De asemenea, se vor 
achiziţiona laptopuri care vor fi dăruite unor elevi inteligenţi şi cu rezultate 
foarte bune la învăţătură, dar din familii nevoiaşe. Aceştia vor fi selectaţi în 
urma unei anchete sociale şi şcolare pe care o vom face în cele trei licee din 
municipiul Marghita.

Balul de Caritate 
al Clubului Rotary 
Marghita (jud. Bihor) 
s-a desfăşurat în acest 
an sub deviza “Rotary 
pentru sănătatea şi 
educaţia copiilor”. 

 În cadrul Balului, preşedintele RC Marghita, 
Dan Ile, a acordat un premiu special unui elev din 
clasa a XII-a de la Colegiul National “Octavian 
Goga”, pentru rezultatele foarte bune obţinute la 
concursurile şi olimpiadele şcolare. Rotary Club 
Marghita acordă anual acest premiu special unui 
elev din localitate cu rezultate foarte bune la 
olimpiadele şcolare, la nivel naţional. 
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Prima etapa din acest 
proiect a fost dedicată 
liceenilor din Interact 
Slobozia

 Multumim domnului Romeo Crețu pentru ca împreuna putem face o 
schimbare semnificativă la nivelul liceenilor din Slobozia. 

 Prima etapa din acest proiect a fost dedicată liceenilor din Interact 
Slobozia iar in viitorul apropiat mergem in alte 3 licee din oras. Multumim 
tuturor cadrelor didactice pentru implicare si sustinere, Inspectoratului Școlar 
Județean Ialomita, Liceului de Arte “Ionel Perlea”, Seminarului Teologic 
Ortodox “Sf Ioan Gura de Aur” si Liceului Pedagogic “Matei Basarab”. 
 Va invitam alături de noi in acest proiect deoarece numai împreuna putem 
sa-l extindem in cât mai multe licee.

RC  Slobozia
Dăruiește pentru educație - proiect național



www.rotary2241.ro

e-newsletter   district 2214
FEBRUARIE   2018

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

www.rotary2241.org

an rotarian
2017 - 2018

 Rotary Club Râmnicu Vâlcea continuă seria de proiecte dedicate 
oamenilor cu nevoi speciale. De data aceasta ne-am îndreptat atenția către copiii 
cu autism. În Râmnicu Vâlcea, la fosta Grădiniță 3 din Nord, funcționează 
câteva grupe de copii care au această suferință. Am vizitat instituția în a doua 
jumătate a anului trecut și am avut mai multe întâlniri cu personalul educativ 
și administrativ. Cu toții am convenit că instituția are urgentă nevoie de dotări 
cu materiale didactice speciale și de echipamente necesare recuperării acestor 
copii.

RC Râmnicu Vâlcea
Educație și Grijă pentru Autism

 În fiecare an Rotary Club Râmnicu Vâcea, organizează balul de caritate. 
În luna decembrie am pus acest bal sub semnul proiectului nostru. Evenimentul 
însuși s-a numit Balul de Caritate „Educație și Grijă pentru Autism” și a avut ca 
scop strângerea de fonduri pentru acești copii. 
 S-au strâns atunci pentru proiect, din desfășurarea balului și din donațiile 
pe care le-a generat, 25.000 lei.
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 Eu și colegii mei suntem fericiți că am dus 
la capăt un proiect atât de important și pentru 
că am atras în realizarea lui un număr important 
de donatori, parteneri în dotarea acestei camere 
senzoriale. Le mulțumesc colegilor mei pentru 
implicare și donatorilor pentru generozitatea lor.

Din donațiile strânse, 
Rotary Club Râmnicu 
Vâlcea a achiziționat 
și diferite produse 
necesare dotării sălii 
pentru kinetoterapie

 Iată-ne acum la capătul acestui proiect. Din donațiile strânse, Rotary 
Club Râmnicu Vâlcea a achiziționat: materiale de logopedie, didactice, jucării 
senzoriale, consumabile pentru artterapia, sistem audio, video proiector, 
imprimantă, televizor, computer, bicicletă ergometru, bandă de alergat și 
diferite produse necesare dotării sălii pentru kinetoterapie.

 Anul acesta, în luna mai, Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea împlinește 22 
de ani. Ne apropiem așadar de un sfert de secol de activitate neîntreruptă. 
În tot acest timp, pe lângă sprijinirea performanței în pregătirea școlară și 
contribuțiile periodice la proiecte culturale, rotarienii au contribuit cu prioritate 
la proiecte care să ajute pe cei aflați în suferință și instituțiile care se ocupă de 
ei. Bătrâni, tineri și copii au putut beneficia de acest tip de sprijin. „Educație 
și Grijă pentru Autism” se înscrie în lungul șir al acestor proiecte alături de și 
mai publicele „Parc Rotary” din zona Libertății și a „Centrului de recuperare 
pentru persoanele cu handicap locomotor”. 

Le dorim copiilor care vor beneficia de această donație un traseu încântător în 
pregătirea lor în această școală și cadrelor didactice mult succes profesional.



www.rotary2241.ro

e-newsletter   district 2214
FEBRUARIE   2018

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

www.rotary2241.org

an rotarian
2017 - 2018

 Ziua dedicată acestei aniversări a debutat cu o Cupă la bowling, un 
eveniment de tradiție pentru rotarienii constănțeni, ajunsă la cea de-a 12-a 
ediție. Evenimentul s-a dovedit unul de succes, opt echipe înscriindu-se în 
competiție: Rig Service SA, CS Victoria Cumpăna, Juventus, Dinamo, Prietenia, 
Interact 1, Interact 2, Interact 3.
  Calificările au fost strânse cu atât mai mult cu cât participanții aveau 
experiență în acest sport. De exemplu, Mocanu Alexandra, componentă a 
echipei feminine Juventus a fost campioană națională la acest sport, în urmă 
cu câțiva ani. De altfel, ea a fost cea care a câștigat și locul I în clasamentul 
individual fete.
 La evenimentul cu tradiție desfășurat la Lake View Constanța a fost 
prezentă pentru a-i susține pe membrii echipelor și primarul comunei 
Cumpăna, Mariana Gâju, care în anul rotarian 2017 - 2018 este președinte al 
Clubului Rotary Pontus Euxinus Constanța. 

RC  Pontus Euxinus Constanta
I. Ziua Internațională Rotary - 113 ani de existență
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“Evenimentul de azi este dedicat Zilei Internaționale 
Rotary care aniversează 113 ani de existență, fiind 
înființată în 1905 în Evanstone, în Statele Unite 
ale Americii de către avocatul Paul P. Harris. În 
România este din anul 1929, deci și noi aniversăm 
89 de ani. 

În România, Rotary 

este din anul 1929, 

deci și noi aniversăm 

89 de ani. 

 Clubul Rotary Pontus Euxinus Constanța, al cărui președinte sunt pentru 
anul rotarian 2017 - 2018, marchează această zi prin cea de-a 12-a ediție a cupei 
de bowling. Un număr de 31 de concurenți s-au înscris astăzi la acest concurs 
atât pe echipe de fete, băieți, cât și mixte și individual. În accelași timp, Rotary 
are brațele deschise pentru oricine doreste sa devina membru al acestui club.”, 
a declarat președintele Mariana Gâju.

 După ce competiția de la Lake View a luat sfârșit, ceremonia de decernare 
a premiilor câștigătorilor concursului de bowling a avut loc într-un cadru festiv, 
la petrecerea aniversară Rotary, un eveniment de excepție la care au luat parte 
membri de bază ai Clubului de la nivel național, dar mai ales cei aparținând 
districtului 2241 - Constanța.
 De asemenea, nu au lipsit reprezentați ai instituțiilor publice ale județului 
și municipiului și aici îl amintim pe consilierul județean Adrian Bereș. 
 Acesta a transmis sprijinul și felicitările președintelui Consiliului Județean 
Constanța cu ocazia acestei aniversări a Rotary. “Transmit cele mai sincere și 
calde felicitări cu ocazia acestei aniversări din partea președintelui Consiliului 
Județean Constanța care și-a arătat disponibilitatea de a pune pe masa CJC 

II. Ceremonie de gală pentru rotarieni
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 La evenimentul de gală au fost prezenți membri ai bordului Pontus 
Euxinus Constanța printre care ofițerul de arme, Ionel Ududec, vicepreședinții 
Dragoș Tibaldo și Costel Stancă, trezorierul Andreea Costea. De asemenea, pe 
lângă președintele Rotary Pontus Euxinus -  Mariana Gâju, au mai fost prezenți 
Martha Maria Mocanu - Vice-guvernator al Rotary District 2241 România și 
Republica Moldova, responsabil pe 40 de țări, membra a Rotary Internațional, 
Marian Ciurea - președintele Clubului Cetate Tomis, Claudiu Gaiță - președinte 
al Clubului Rotary Călărași, Petrică Diculescu - pas guvernator, fost membru 
al Clubului Pontus Euxinus Constanța, Codrin Raita – asistent guvernator  
România - Republica Moldova. “Lumea te va cunoaște după rezultatele pe care 
le vei atinge, spunea Paul Harris. 

III. “Solidaritate, unitate, demnitate - motto-ul anului 2017 - 2018 
Rotary România Republica Moldova”

orice proiect care ar putea duce la o înfrățire cu Clubul Rotary în măsura în 
care interesele acestui grup se suprapune intereselor pe care administrația 
județeană le promovează”. 
 La rândul său, președintele Mariana Gâju a menționat că s-au gândit deja 
la un proiect care ar putea rămâne pentru eternitate: “În județul Constanța, CJC 
să identifice o suprafață de teren pe care cluburile reunite Rotary constănțene, 
să planteze o pădure”.
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 Prin unire se realizează fapte mari. Solidaritate, unitate, demnitate - este 
motto-ul anului 2017 - 2018 Rotary România Republica Moldova”, a declarat 
președintele Clubului Pontus Euxinus Constanța, Mariana Gâju, la deschiderea 
evenimentului de gală Rotary. Conducerea Clubului Rotary a anunțat, de 
asemenea că sportiva Simona Halep va primi cea mai înaltă distincție a clubului 
“Paul P. Harris” pentru performanțele pe care le-a obținut.

 În clasamentul competiției de bowling, la categoria echipe masculin, Rig 
Service a luat trofeul, fiind urmat de echipa Juventus și de Prietenia. Lider la 
categoria echipe feminin a fost Interact 1. În clasamentul individual băieți, locul 
I a fost adjudecat de Dorin Nica de la Rig Service, urmat de colegul său de la 
acceași echipă - Gheorghe Nicu și  Silviu Petre de la Juventus.  Lider al echipei 
feminine, Alexandra Mocanu a luat și primul loc în competiția individual 
feminin, fiind urmată de Elena Dumitrescu - Rig Service și de Tereza Costea, 
Interact 3.

IV. Rezultatele Cupei la Bowling
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 Clubul Rotary Târgu Jiu a organizat sâmbătă, 10 februarie 2018, începând 
cu orele 10:00, cea de-a XII-a ediție a Cupei Rotary la Schi. Și  în acest an, 
peste o sută de participanţi s-au înscris în competiție. A fost ediția a XII -a şi 
toţi participanții au câștigat o zi superbă la munte, mişcare şi o experienţă de 
neuitat. Organizatorii au oferit diplome şi trofee, iar pentru că orice concurs 
are, totuşi, un câştigător, la ediţia din acest an a Cupei Rotary, câştigător a fost 
desemnat Adrian Răducan.

 Vremea a fost perfectă pentru relaxare şi mişcare în aer liber, iar stratul 
de zăpadă a fost numai bun pentru practicarea sporturilor de iarnă. Astfel, 
ediţia a XII-a a competiţiei Cupa Rotary a fost un succes. 

RC  Târgu Jiu
I. Cupa Rotary la Schi
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 Clubul Rotary Târgu Jiu împreună cu Liceul de Arte Constantin Brăiloiu 
din Târgu Jiu si Primaria Municipiului Târgu Jiu a organizat vineri 23 februarie 
2018, ora 1900, la Teatru Elvira Godeanu din Târgu Jiu, un Concert extraordinar 
prilejuit de aniversarea a 113 ani de la infințarea Rotary Internațional. 
 A fost un bun prilej de a sublinia importanta Cluburilor Rotary in societate 
și rolul jucat de rotarieni în promovarea adevăratelor valori.

  Au participat copiii de la liceul de Arte din Targu Jiu care incepand cu 
acest an au primit din parte Clubului Rotary din Targu Jiu o pianina pe care pot 
să se pregătească mult mai bine.
 La finalul Concertului- O clipa de fericire, au fost împărțiti 113 trandafiri 
albi, doamnelor și domnișoarelor ce au participat la Concert,  pentru a marca 
cei 113 ani de la înfințarea Rotary Internațional și rolul pe care rotarienii îl au 
în societate. 

II. Concert extraordinar cu prilejul Zilei Internationale Rotary



www.rotary2241.ro

e-newsletter   district 2214
FEBRUARIE   2018

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

www.rotary2241.org

an rotarian
2017 - 2018

 Clubul Rotary Târgu Jiu a organizat în perioada 21-23 decembrie 2017, 
pentru prima dată la Târgu Jiu, Proiectul O cană de Fericire.
 Au fost împărțite 365 de căni unicat corespunzatoare celor 365 de zile ale 
anului 2018, fiecare cană având povestea ei. Cănile au fost oferite cu vin fiert 
sau ceai fierbinte pentru toți cei care au donat pentru a achiziționa o pianină 
necesară elevilor Liceului de Artă Constantin Brailoiu din Târgu Jiu.
 In urma acestui proiect am achizitionat o Pianina pe care am donat-o 
Liceului de Arte din Targu Jiu, pentru minunații copii din acest Liceu. 

III. Pianine pentru Liceul de Arte din Târgu Jiu
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