
 
 

 

RC BRAȘOV BURG TRANSILVANIA 

 

O primăvară în dar, pentru bătrânii din Săcele, de la RC Braşov Burg Transilvania 

 

Rotarienii de la RC Braşov Burg Transilvania, alături de copiii Fundaţiei "Casa 
mea" din Prejmer, au adus primăvara în sufletele vârstnicilor de la Căminul de 
Bătrâni "Dr. Teofil Mija" din Săcele.  

 

Cei mici au confecţionat mărţişoare pentru persoanele aflate la vârsta senectuţii, 
pe care le-au oferit cu toată dragostea. 

 

A fost bucuria întâlnirii a două generaţii, care au descoperit că se pot susţine 
reciproc. 

 



 
 

 

RC BUCUREȘTI CIȘMIGIU 

 

Un nou proiect-program Rotary TNT, RC Bucureşti Cişmigiu 

 

Noul proiect-program Rotary Training New Trainers (TNT) se desfăşoară în 
Districtul nostru în perioada februarie - iunie 2019 şi va produce până la sfârşitul 
anului rotarian peste o sută de formatori în Districtul 2241. 

Scopul proiectului este de a completa competenţele de lideri ale rotarienilor 
dornici de dezvoltare noi abilităţi, de traineri, în favoarea predării de soft-skills 
în comunităţile noastre, prin metode nonformale.  

 

În urma cursului Rotary TNT, vor fi în cluburi colegi care vor putea susţine 
cursuri precum cele de Comunicare, Negociere, Public Speaking, Leadership, 
Managementul Proiectului, Managementul Timpului, Managementul 
Conflictului, Cultură Organizaţională, Motivare etc. 

Trainerii nou-formaţi vor putea creşte nivelul de formare şi dezvoltare al colegilor 
lor din Rotary, Rotaract sau Interact şi, mai ales, vor ajuta comunitatea, livrând 
traininguri oamenilor în nevoie, satisfăcându-le cerinţele pe diverse teme.  



 
 

 

 

Este de bun augur să existe cel puţin câte un trainer în fiecare club. Acel trainer 
poate să le ţină un curs elevilor despre cum să se igienizeze eficient sau pot să 
medieze un conflict între două persoane, dar aplicaţiile şi exemplele despre cât 
de necesare sunt aceste competenţe într-un Club Rotary sunt multiple. 

În program sunt opt traininguri TNT în opt oraşe din România şi din Republica 
Moldova. Două evenimente au avut loc deja, la Baia Mare şi la Cluj-Napoca, şi 
s-au format 27 de traineri în 16 Cluburi Rotary. 

La Baia Mare sunt 10 formatori noi din şapte Cluburi Rotary - Rotary Club Baia 
Mare 2005, Rotary Club Baia Mare, Rotary Club Vişeu de Sus, Rotary Club 
Sighetu Marmaţiei Voievodal, Rotary Sighet, Rotary Club Bistriţa Nosa, Rotary 
Club Gherla, Iar la Cluj-Napoca, 17 formatori noi din 9 Cluburi Rotary - Rotary 
Club Cluj-Napoca Cetăţuie, Rotary Club Cluj-Napoca Opera, Rotary Club 
Transilvania, Rotary Club Câmpia Turzii, Rotary Club Sebeş, Rotary Club Alba 
Iulia, Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, Rotary Club Brad, Rotary Club 
"Floare de colţ" Abrud-Cîmpeni. 

Vor urma cursuri la Predeal, Timişoara, Bucureşti, Iaşi, Târgu Jiu şi Chişinău. 

 

 

 

 

 



 
 

 

RC CLUJ NAPOCA 

 

Turneu internaţional de tenis, la Cluj-Napoca 

 

Clubul Rotary Cluj-Napoca SAMVS a organizat, recent, cea de-a VII-a ediţie a 
turneului internaţional de tenis ITFR SAMVS WINTER CUP. La întrecere au 
participat 36 de jucători şi cinci jucătoare, reprezentând 20 de Cluburi Rotary din 
România şi din Ungaria. 

 

Pe de altă parte, Clubul Rotary Cluj-Napoca SAMVS a primit, recent, vizita 
Guvernatorului Cristian Jurji şi a Asistent Guvernatorului Adela Hilda Onuţu. 

 

 



 
 

 

RC IAȘI 

 

O Gală Rotary, de zeci de mii de euro, pentru Institutul de Boli Cardiovasculare 
Iaşi 

  

Peste patru sute de persoane au participat la recenta Gală Caritabilă RotaCardio, 
iar cei aproape 50.000 de euro donaţi vor fi utilizaţi pentru achiziţionarea unei 
staţii de sterilizare ce va fi donată Institutului de Boli Cardiovasculare Iaşi. 

Evenimentul, care a stat sub semnul eleganţei şi al generozităţii, a fost organizat 
de cele cinci cluburi Rotary din Iaşi (Rotary Iaşi, Rotary Iaşi 2000, Rotary Iaşi 
Curtea Domnească, Rotary Copou, Rotary Junimea) şi şi-a atins scopul de 
colectare a fondurilor pentru Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi "Prof. Dr. 
George I.M. Georgescu". 

 

Cei 45.800 de euro vor reprezenta contribuţia din partea comunităţii locale pentru 
ca Rotary International şi Fundaţia Rotary să poată finanţa achiziţia staţiei de 
sterilizare în valoare totală de aproximativ 220.000 de euro. Aparatul este absolut 
necesar pentru ca unitatea medicală să poată oferi din nou tratament la standarde 
europene pacienţilor, copii şi adulţi cu boli cardiovasculare congenitale sau 
dobândite, din regiunea Nord-Est. 



 
 

 

Gazda evenimentului a fost Mihai Morar, care a completat atmosfera de gală a 
serii, alături de artiştii invitaţi. 

În cadrul licitaţiei caritabile au fost achiziţionate mai multe obiecte donate de 
artişti ieşeni, precum tablouri, sculpturi, bijuterii sau lucrări din sticlă de Murano. 

 

Evenimentul s-a desfăşurat sub sloganul "Deschide-ţi şi tu inima", ca un îndemn 
pentru comunitatea locală de a sprijini spitalul ieşean, lovit de un puternic 
incendiu în urmă cu aproximativ un an. 

Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi este singurul centru din regiunea Moldovei 
care deserveşte peste 5,5 milioane de locuitori, fiind unicul centru european 
arondat unui număr atât de mare de locuitori.  

În urma incendiului, pacienţii din opt judeţe sunt nevoiţi să se adreseze altor 
centre medicale supraaglomerate, aflate la minim 180 km distanţă de localitatea 
de reşedinţă. 

 

 

 

 

 



 
 

 

RC LUGOJ 

 

Rotary Lugoj continuă campania "Donează sânge, salvează vieţi!" 

 

Clubul Rotary din Lugoj continuă campania de donare de sânge "Donează sânge, 
salvează vieţi!" împreună cu Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" şi cu 
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timişoara. 

Acţiunea va avea loc în zilele de 25 şi 26 martie, la spitalul din Lugoj şi poate să 
participe orice persoană dacă îndeplineşte câteva condiţii: să aibă vârsta cuprinsă 
între 18 şi 60 de ani, greutatea peste 50 de kilograme, pulsul regulat, să nu fi 
suferit în ultimele şase luni intervenţii chirurgicale, femeile să nu fie însărcinate, 
să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu 48 de ore înaintea donării.  

Persoanele care vor dona sânge vor beneficia de o zi liberă de la serviciu (ziua 
donării), şapte bonuri valorice, precum şi eliberarea, la cerere, a analizelor 
medicale efectuate (grupa sanguină, Rh, hemoleucogramă, hepatita B, hepatita C, 
HIV, HTLV, analize biochimice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RC ORADEA 

 

Proiectul "Mâini curate, copii sănătoşi", al Rotary Club Oradea 1113 a devenit 
exemplu internaţional 

 

Rotary Club Oradea 1113, a devenit, prin intermediul newsletter, exemplu 
internaţional de educaţie sanitară promovat în rândul copiilor, cu atelierul "Mâini 
curate, copii sănătoşi". 

GLOBAL HANDWASHING 
PARTNERSHIP, cel mai mare 
parteneriat internaţional pentru 
promovarea spălatului corect pe 
mâini, constituit din organizaţii 
private, instituţii academice, 
agenţii guvernamentale şi 
multilaterale şi organizaţii 
nonguvernamentale, printre care 
UNICEF, Colgate-Palmolive, 
Procter & Gamble, Unilever, 
USAid, Banca Mondială şi 
mulţi alţii, a prezentat în 
newsletter-ul său atelierele 
educaţionale "Mâini curate, 
copii sănătoşi" ale Rotary 1113.  

Cu această încurajare, rotarienii doresc să extindă mai mult proiectul, să 
promoveze importanţa crucială a simplului gest de spălare corectă a mâinilor. 
Învăţat de la o vârstă fragedă, spălatul corect al mâinilor are un impact enorm 
asupra stării de sănătate, de aceea multe ţări îl folosesc ca strategie de reducere a 
costurilor în sănătatea publică şi de îmbunătăţire a nivelului general de sănătate a 
populaţiei. 

 

 



 
 

 

RC ORADEA ART NOUVEAU 

 

"Adoptă o clădire, adoptă un pasaj", proiect de succes lansat de Rotary Club 
Oradea Art Nouveau 

 

Rotary Club Oradea Art Nouveau, cel mai nou Club Rotary din Oradea, a demarat 
recent proiectul "Adoptă o clădire, adoptă un pasaj", care are două etape, 
respectiv Holul Teatrului Arcadia şi Pasajul Traian Moşoiu-Vasile Alecsandri. 

Clădirea în care funcţionează astăzi Trupa Arcadia –  Teatru pentru Copii şi 
Tineret este, poate, cea mai veche locaţie funcţională din Oradea, datează din anul 
1760 când aici era inaugurat hanul "Arborele verde". 

 

Copiii pot fi ajutaţi să pătrundă în lumea magică a teatrului parcurgând până în 
sala de spectacol un spaţiu la fel de  impresionant, precum povestea de pe scenă. 
Astfel, ne-am propus să redecorăm casa scării şi foaierul Teatrului pentru  Copii 
şi Tineret Arcadia. 

Fiecare colţ din Oradea are istoria şi semnificaţiile lui, iar noi ne dorim să aducem 
în atenţia comunităţii locurile "secrete", dar şi pline de farmec. 



 
 

 

Primul pas făcut de Rotary Club Oradea Art Nouveau pentru realizarea acestui 
proiect a fost "Un glob de iubire", la Târgul de Crăciun, din ale cărui donaţii s-au 
putut achiziţiona suveniruri handmade specifice sărbătorilor de iarnă. 

 

Următorul pas a fost susţinerea, în parteneriat cu Teatrul Regina Maria, a 
recentului spectacolul "Ca la noi...la nimenea", pe scena acestuia, toate încasările 
fiind direcţionate pentru redecorarea casei scării şi a foaierului. Spectacolul a fost 
susţinut pro bono de Sebastian Lupu şi Ovidiu Iloc, realizat după cupletele 
marelui Constantin Tănase.  

Sebastian Lupu, actor al Teatrului Regina Maria, fondator al Teatrului 
Independent de Pub Artemotion, în prezent, şi director al Teatrului Arcadia, este 
un om dăruit nu numai scenei, ci şi cauzelor caritabile.  

Ovidiu Iloc, asistent universitar la Facultatea de Muzică din Oradea, cu o bogată 
experienţă muzicală, atât în calitate de interpret cât şi de compozitor, fiind unul 
dintre cei mai apreciaţi compozitori de muzică de film şi teatru are întotdeauna 
pe-aproape un creion şi o bucată de hârtie pe care să scrie notiţe muzicale când 
inspiraţia îi dă târcoale. 

În cadrul acestui eveniment, în foaierul teatrului a existat o expoziţie cu vânzare 
pe baza de donaţie de obiecte hand made simbolizând iubirea, precum şi 
mărţişoare realizate de mâinile dibace ale doamnelor din  Rotary Club Oradea Art 
Nouveau. 



 
 

 

 

Au oferit sprijin pentru realizarea acestui eveniment teatral firmele Duran's Press 
şi Bella Print&Design, Impress Media. Au fost alături de eveniment cotidianele 
locale, televiziunea digi 24 Oradea. 

Au fost prezenţi pe scenă, în deschiderea evenimentului, Guvernatorul ales al 
Districtului Rotary 2241, Marian Neagoe, care a vorbit despre aniversarea 
rotaryană ce tocmai a avut loc, precum şi despre importanţa valorilor din educaţie, 
cultură şi despre grija pe care trebuie să o manifestăm activ pentru generaţiile care 
urmează. 

Au mai participat presedintele fondator Rotary Club Oradea Art Nouveau, Dana 
Ionaşcu, care a sintetizat motivele pentru care acest club a demarat acţiunea 
"Adoptă o clădire"; managerul Teatrului Regina Maria, Elvira Rambu; viitorul 
preşedinte Rotary Club Oradea Art Nouveau, Angela Tebies, care a evidenţiat 
necesitatea implicării financiare a comunităţii în proiecte benefice pentru viitorii 
adulţi; prof. univ. membru fondator Rotary Club Oradea Art Nouveau, Ramona 
Novicov; Elisabeta Pop, critic de teatru. 

Moderatorul discuţiilor, Mirela Nita Lupu, membru fondator Rotary Club Oradea 
Art Nouveau, a concluzionat că acest club este un grup de oameni uniţi de aceeaşi 
idee: "A trăi pentru alţii e o lege a naturii. Viaţa e frumoasă când eşti fericit, dar 
e şi mai bună atunci când alţii sunt fericiţi datorită ţie". 

 

 



 
 

 

RC PIPERA 

 

Serile Rotary Club Pipera continuă temele dedicate educaţiei şi inspiraţiei 

 

Serile Rotary Club Pipera au continuat, recent, cu cea de-a trei ediţie, la DB 
Connect, invitaţi fiind membrii Summitul de Integritate pentru Prosperitate, care 
au vorbit despre "Integritate" din mai multe perspective ale vieţii sociale, 
economice şi publice din România. 

Invitaţii care au prezentat subiectele dezbătute au fost: Victor Alistar, director 
Transparency International România, Cristian Sas, preşedintele Colegiului 
Pacienţilor, Marian Victor Popa, director Deutsche Bank Global Technology 
Center România, Andrei Dudoiu, cofondator Human Finance, Dan Popescu, 
preşedinte Aectra Agrochemicals, Vintila Cornel, Business Arhitect SmartFabric 
Eveţia. 

 

Încă de la momentul cartării, membrii Rotary Club Pipera au hotărât să-şi îndrepte 
cu prioritate serviciul către comunitate pe latura educaţională şi inspiraţională. În 
acest cadru, Serile Rotary Club Pipera reprezintă o iniţiativă de a dărui 
comunităţii rotariene bucureştene, tinerilor, dar şi tuturor celor interesaţi, 
posibilitatea de a participa la seri de dialog cu personalităţi ale vieţii culturale şi 
economice româneşti: un dialog pentru inspiraţie şi raţiune, cu oameni deosebiţi, 
pentru oameni deosebiţi. 



 
 

 

 

Primul eveniment din acest an, dedicat ciclului Serile Rotary Club Pipera - în 
dialog cu Andrei Pleşu despre "Curaj şi Rezilienţă" a avut loc la Palatului 
Cesianu-Racoviţă, urmat de un dialog cu membrii grupului UMANager pe tema 
"Leadership moral". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rotarienii, pentru muzică 
 
 
Rotarienii iubesc şi promovează muzica de calitate, dar şi pe cei care dau viaţă 
notelor.  
Un concert extraordinar al violoncelistului Andrei Ioniţă vă aşteaptă în cadrul 
seriei "Moştenitorii României Muzicale", care se va desfăşura în data de 15 aprilie 
2019, orele 19.00, la Sala Radio din Bucureşti. 

 
Început în toamna anului trecut, cu ocazia Festivalului de pian cu acelaşi nume, 
proiectul  "Moştenitorii României Muzicale" este un un parteneriat pe termen 
lung între Rotary Club Pipera şi Radio România Muzical, care îşi propune să 
asigure promovarea şi sustenabilitatea financiară a unei suite de recitaluri şi 
concerte cu tineri români talentaţi.   
Prin performanţa şi calitatea concertanţilor şi a repertoriilor cu adresabilitate 
largă, prin implicarea nu numai a mişcării rotariene, ci şi a pasionaţilor de muzică, 
în particular, şi a societăţii civice, în general, rotarienii din Bucureşti doresc să 
construiască renumele şi prestigiul seriei de recitaluri. Astfel pe lângă seri de 
delectare muzicală şi culturală oferite publicului, evenimentul atrage şi atenţia 
publicului român, în special a generaţiilor tinere, către acest frumos segment 
artistic şi către talentele şi reuşitele tinerilor muzicieni români din ţară şi de peste 
hotare. 
Proiectul este susţinut printr-o donaţie către Rotary Club Pipera, de câte 50 de lei.  
Be the inspiration! Connect the World!  
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	Cei 45.800 de euro vor reprezenta contribuţia din partea comunităţii locale pentru ca Rotary International şi Fundaţia Rotary să poată finanţa achiziţia staţiei de sterilizare în valoare totală de aproximativ 220.000 de euro. Aparatul este absolut nec...
	Cei 45.800 de euro vor reprezenta contribuţia din partea comunităţii locale pentru ca Rotary International şi Fundaţia Rotary să poată finanţa achiziţia staţiei de sterilizare în valoare totală de aproximativ 220.000 de euro. Aparatul este absolut nec...
	Gazda evenimentului a fost Mihai Morar, care a completat atmosfera de gală a serii, alături de artiştii invitaţi.
	În cadrul licitaţiei caritabile au fost achiziţionate mai multe obiecte donate de artişti ieşeni, precum tablouri, sculpturi, bijuterii sau lucrări din sticlă de Murano.
	Gazda evenimentului a fost Mihai Morar, care a completat atmosfera de gală a serii, alături de artiştii invitaţi.
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	În cadrul licitaţiei caritabile au fost achiziţionate mai multe obiecte donate de artişti ieşeni, precum tablouri, sculpturi, bijuterii sau lucrări din sticlă de Murano.
	Evenimentul s-a desfăşurat sub sloganul "Deschide-ţi şi tu inima", ca un îndemn pentru comunitatea locală de a sprijini spitalul ieşean, lovit de un puternic incendiu în urmă cu aproximativ un an.
	Evenimentul s-a desfăşurat sub sloganul "Deschide-ţi şi tu inima", ca un îndemn pentru comunitatea locală de a sprijini spitalul ieşean, lovit de un puternic incendiu în urmă cu aproximativ un an.
	Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi este singurul centru din regiunea Moldovei care deserveşte peste 5,5 milioane de locuitori, fiind unicul centru european arondat unui număr atât de mare de locuitori.
	Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi este singurul centru din regiunea Moldovei care deserveşte peste 5,5 milioane de locuitori, fiind unicul centru european arondat unui număr atât de mare de locuitori.
	În urma incendiului, pacienţii din opt judeţe sunt nevoiţi să se adreseze altor centre medicale supraaglomerate, aflate la minim 180 km distanţă de localitatea de reşedinţă.
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	Rotary Lugoj continuă campania "Donează sânge, salvează vieţi!"
	Clubul Rotary din Lugoj continuă campania de donare de sânge "Donează sânge, salvează vieţi!" împreună cu Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" şi cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timişoara.
	Clubul Rotary din Lugoj continuă campania de donare de sânge "Donează sânge, salvează vieţi!" împreună cu Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" şi cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timişoara.
	Acţiunea va avea loc în zilele de 25 şi 26 martie, la spitalul din Lugoj şi poate să participe orice persoană dacă îndeplineşte câteva condiţii: să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani, greutatea peste 50 de kilograme, pulsul regulat, să nu fi s...
	Acţiunea va avea loc în zilele de 25 şi 26 martie, la spitalul din Lugoj şi poate să participe orice persoană dacă îndeplineşte câteva condiţii: să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani, greutatea peste 50 de kilograme, pulsul regulat, să nu fi s...
	Persoanele care vor dona sânge vor beneficia de o zi liberă de la serviciu (ziua donării), şapte bonuri valorice, precum şi eliberarea, la cerere, a analizelor medicale efectuate (grupa sanguină, Rh, hemoleucogramă, hepatita B, hepatita C, HIV, HTLV, ...
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	Proiectul "Mâini curate, copii sănătoşi", al Rotary Club Oradea 1113 a devenit exemplu internaţional
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	Proiectul "Mâini curate, copii sănătoşi", al Rotary Club Oradea 1113 a devenit exemplu internaţional
	Rotary Club Oradea 1113, a devenit, prin intermediul newsletter, exemplu internaţional de educaţie sanitară promovat în rândul copiilor, cu atelierul "Mâini curate, copii sănătoşi".
	Rotary Club Oradea 1113, a devenit, prin intermediul newsletter, exemplu internaţional de educaţie sanitară promovat în rândul copiilor, cu atelierul "Mâini curate, copii sănătoşi".
	GLOBAL HANDWASHING PARTNERSHIP, cel mai mare parteneriat internaţional pentru promovarea spălatului corect pe mâini, constituit din organizaţii private, instituţii academice, agenţii guvernamentale şi multilaterale şi organizaţii nonguvernamentale, pr...
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	Cu această încurajare, rotarienii doresc să extindă mai mult proiectul, să promoveze importanţa crucială a simplului gest de spălare corectă a mâinilor. Învăţat de la o vârstă fragedă, spălatul corect al mâinilor are un impact enorm asupra stării de s...
	Cu această încurajare, rotarienii doresc să extindă mai mult proiectul, să promoveze importanţa crucială a simplului gest de spălare corectă a mâinilor. Învăţat de la o vârstă fragedă, spălatul corect al mâinilor are un impact enorm asupra stării de s...
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	"Adoptă o clădire, adoptă un pasaj", proiect de succes lansat de Rotary Club Oradea Art Nouveau
	"Adoptă o clădire, adoptă un pasaj", proiect de succes lansat de Rotary Club Oradea Art Nouveau
	Rotary Club Oradea Art Nouveau, cel mai nou Club Rotary din Oradea, a demarat recent proiectul "Adoptă o clădire, adoptă un pasaj", care are două etape, respectiv Holul Teatrului Arcadia şi Pasajul Traian Moşoiu-Vasile Alecsandri.
	Rotary Club Oradea Art Nouveau, cel mai nou Club Rotary din Oradea, a demarat recent proiectul "Adoptă o clădire, adoptă un pasaj", care are două etape, respectiv Holul Teatrului Arcadia şi Pasajul Traian Moşoiu-Vasile Alecsandri.
	Clădirea în care funcţionează astăzi Trupa Arcadia –  Teatru pentru Copii şi Tineret este, poate, cea mai veche locaţie funcţională din Oradea, datează din anul 1760 când aici era inaugurat hanul "Arborele verde".
	Clădirea în care funcţionează astăzi Trupa Arcadia –  Teatru pentru Copii şi Tineret este, poate, cea mai veche locaţie funcţională din Oradea, datează din anul 1760 când aici era inaugurat hanul "Arborele verde".
	Copiii pot fi ajutaţi să pătrundă în lumea magică a teatrului parcurgând până în sala de spectacol un spaţiu la fel de  impresionant, precum povestea de pe scenă. Astfel, ne-am propus să redecorăm casa scării şi foaierul Teatrului pentru  Copii şi Tin...
	Copiii pot fi ajutaţi să pătrundă în lumea magică a teatrului parcurgând până în sala de spectacol un spaţiu la fel de  impresionant, precum povestea de pe scenă. Astfel, ne-am propus să redecorăm casa scării şi foaierul Teatrului pentru  Copii şi Tin...
	Fiecare colţ din Oradea are istoria şi semnificaţiile lui, iar noi ne dorim să aducem în atenţia comunităţii locurile "secrete", dar şi pline de farmec.
	Fiecare colţ din Oradea are istoria şi semnificaţiile lui, iar noi ne dorim să aducem în atenţia comunităţii locurile "secrete", dar şi pline de farmec.
	Primul pas făcut de Rotary Club Oradea Art Nouveau pentru realizarea acestui proiect a fost "Un glob de iubire", la Târgul de Crăciun, din ale cărui donaţii s-au putut achiziţiona suveniruri handmade specifice sărbătorilor de iarnă.
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	Primul pas făcut de Rotary Club Oradea Art Nouveau pentru realizarea acestui proiect a fost "Un glob de iubire", la Târgul de Crăciun, din ale cărui donaţii s-au putut achiziţiona suveniruri handmade specifice sărbătorilor de iarnă.
	Următorul pas a fost susţinerea, în parteneriat cu Teatrul Regina Maria, a recentului spectacolul "Ca la noi...la nimenea", pe scena acestuia, toate încasările fiind direcţionate pentru redecorarea casei scării şi a foaierului. Spectacolul a fost susţ...
	Următorul pas a fost susţinerea, în parteneriat cu Teatrul Regina Maria, a recentului spectacolul "Ca la noi...la nimenea", pe scena acestuia, toate încasările fiind direcţionate pentru redecorarea casei scării şi a foaierului. Spectacolul a fost susţ...
	Sebastian Lupu, actor al Teatrului Regina Maria, fondator al Teatrului Independent de Pub Artemotion, în prezent, şi director al Teatrului Arcadia, este un om dăruit nu numai scenei, ci şi cauzelor caritabile.
	Sebastian Lupu, actor al Teatrului Regina Maria, fondator al Teatrului Independent de Pub Artemotion, în prezent, şi director al Teatrului Arcadia, este un om dăruit nu numai scenei, ci şi cauzelor caritabile.
	Ovidiu Iloc, asistent universitar la Facultatea de Muzică din Oradea, cu o bogată experienţă muzicală, atât în calitate de interpret cât şi de compozitor, fiind unul dintre cei mai apreciaţi compozitori de muzică de film şi teatru are întotdeauna pe-a...
	Ovidiu Iloc, asistent universitar la Facultatea de Muzică din Oradea, cu o bogată experienţă muzicală, atât în calitate de interpret cât şi de compozitor, fiind unul dintre cei mai apreciaţi compozitori de muzică de film şi teatru are întotdeauna pe-a...
	În cadrul acestui eveniment, în foaierul teatrului a existat o expoziţie cu vânzare pe baza de donaţie de obiecte hand made simbolizând iubirea, precum şi mărţişoare realizate de mâinile dibace ale doamnelor din  Rotary Club Oradea Art Nouveau.
	În cadrul acestui eveniment, în foaierul teatrului a existat o expoziţie cu vânzare pe baza de donaţie de obiecte hand made simbolizând iubirea, precum şi mărţişoare realizate de mâinile dibace ale doamnelor din  Rotary Club Oradea Art Nouveau.
	Au oferit sprijin pentru realizarea acestui eveniment teatral firmele Duran's Press şi Bella Print&Design, Impress Media. Au fost alături de eveniment cotidianele locale, televiziunea digi 24 Oradea.
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	Au fost prezenţi pe scenă, în deschiderea evenimentului, Guvernatorul ales al Districtului Rotary 2241, Marian Neagoe, care a vorbit despre aniversarea rotaryană ce tocmai a avut loc, precum şi despre importanţa valorilor din educaţie, cultură şi desp...
	Au fost prezenţi pe scenă, în deschiderea evenimentului, Guvernatorul ales al Districtului Rotary 2241, Marian Neagoe, care a vorbit despre aniversarea rotaryană ce tocmai a avut loc, precum şi despre importanţa valorilor din educaţie, cultură şi desp...
	Au mai participat presedintele fondator Rotary Club Oradea Art Nouveau, Dana Ionaşcu, care a sintetizat motivele pentru care acest club a demarat acţiunea "Adoptă o clădire"; managerul Teatrului Regina Maria, Elvira Rambu; viitorul preşedinte Rotary C...
	Au mai participat presedintele fondator Rotary Club Oradea Art Nouveau, Dana Ionaşcu, care a sintetizat motivele pentru care acest club a demarat acţiunea "Adoptă o clădire"; managerul Teatrului Regina Maria, Elvira Rambu; viitorul preşedinte Rotary C...
	Moderatorul discuţiilor, Mirela Nita Lupu, membru fondator Rotary Club Oradea Art Nouveau, a concluzionat că acest club este un grup de oameni uniţi de aceeaşi idee: "A trăi pentru alţii e o lege a naturii. Viaţa e frumoasă când eşti fericit, dar e şi...
	Moderatorul discuţiilor, Mirela Nita Lupu, membru fondator Rotary Club Oradea Art Nouveau, a concluzionat că acest club este un grup de oameni uniţi de aceeaşi idee: "A trăi pentru alţii e o lege a naturii. Viaţa e frumoasă când eşti fericit, dar e şi...
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	Serile Rotary Club Pipera continuă temele dedicate educaţiei şi inspiraţiei
	Serile Rotary Club Pipera au continuat, recent, cu cea de-a trei ediţie, la DB Connect, invitaţi fiind membrii Summitul de Integritate pentru Prosperitate, care au vorbit despre "Integritate" din mai multe perspective ale vieţii sociale, economice şi ...
	Serile Rotary Club Pipera au continuat, recent, cu cea de-a trei ediţie, la DB Connect, invitaţi fiind membrii Summitul de Integritate pentru Prosperitate, care au vorbit despre "Integritate" din mai multe perspective ale vieţii sociale, economice şi ...
	Invitaţii care au prezentat subiectele dezbătute au fost: Victor Alistar, director Transparency International România, Cristian Sas, preşedintele Colegiului Pacienţilor, Marian Victor Popa, director Deutsche Bank Global Technology Center România, Andr...
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	Încă de la momentul cartării, membrii Rotary Club Pipera au hotărât să-şi îndrepte cu prioritate serviciul către comunitate pe latura educaţională şi inspiraţională. În acest cadru, Serile Rotary Club Pipera reprezintă o iniţiativă de a dărui comunită...
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	Primul eveniment din acest an, dedicat ciclului Serile Rotary Club Pipera - în dialog cu Andrei Pleşu despre "Curaj şi Rezilienţă" a avut loc la Palatului Cesianu-Racoviţă, urmat de un dialog cu membrii grupului UMANager pe tema "Leadership moral".
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