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programul nostru

This year, the Romanian Electronic 
Show will bring the change 

in Romania, with respect to 
exhibitions!
As a side event and part of the 
C o n f e r e n c e Program that will 

open RES, the Start-
up & Innovation 

Day aims to bring start-ups from 
Eastern Europe and from the Balkans, 
in the same place with VCs and business accelerators.

... to meet and talk to investors

... to close new partnerships

... to accelerate your business

... to scout for new talents

... to benefit of important visibility opportunities within a large-scale exhibition on the Romanian market

... to meet more than 500 IT professionals with whom you can interact and share experiences, solutions and ideas.
Start-up sponsorship package -  € 1.000
❚ 15 minutes presentation slot within the Start-up &  Innovation Conference
❚ 5 days desk at start-up lounge
❚ Logo branded in backdrop
❚ Exhibitor level branding on website (logo+link)
❚ 2 tickets for the entire event

❚ 26 march: Pre-openning & Networking Evening
❚ 27 march: Start-up & Innovation
❚ 28 march: Mobile, Entertainment & Display
❚ 29 march: Big data & Cloud computing
❚ 28 – 29 march: Hackathon
❚ 29 – 31 march: Exhibition

Start-up & Innovation day

Become our 

Agenda overview
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110 ani de la înființarea 
primului club Rotary din lume

CUPRINS:

❖ O scurtă istorie a Rotary International și Rotary în România

❖ Casa Alexandra, o șansă pentru copiii aflați în dificultate

❖ Reghinenii l-au sărbătorit pe Academicianul Ovidiu Bojor

❖ 18 ianuarie: Ziua Mondială a Zăpezii - Bușteni, Azuga, Sinaia



eNewsletter ianuarie 2015

www.rotary2241.org

Dragi prieteni în Rotary,

Un An Nou fericit vouă și familiilor voastre! Vreau să mulțumesc în 
primul rând celor care au trimis urările lor pentru Anul Nou!

Sper că ați avut ocazia de a sărbători Noul An cu toți cei care vă sunt 
dragi vouă. De asemenea, vă doresc din inimă ce-i mai bun pentru 2015 
și în special să găsiți energia de a îndeplini visele în acțiunile Rotary.

Noul An este o oportunitate pentru mulți de a face proiecte bune sau 
de a relua proiectele de succes din ultimul an. Ca Rotarieni, ar trebui 
să vă adresați fiecare întrebarea locului pe care îl ocupă Rotary în viața voastră. Întrebați-vă în ce 
măsură valorile, principiile, obiectivele sau testul celor patru întrebări se regăsesc în viața voastră 
de fiecare zi.

Mi-aș dori ca fiecare Rotarian să poarte insigna PHF (Paul Harris Fellow), nu ca pe un trofeu, 
ci cu mândrie pentru ceea ce este Rotary: onestitate, etică, leadership, camaraderie, Serviciul mai 
presus de sine!

Rotary este în primul rând o problemă de suflet. Rotarienii din întreaga lume lucrează pentru pace 
și stingerea conflictelor, se angajează în prevenirea și tratamentul bolilor, cum ar fi Poliomielita, se 
implică să sprijine sănătatea Mamei și Copilului, organizează educația de bază și alfabetizarea, și 
dezvoltă sau consolidează mediul economic din comunitățile lor.

Sper din toată inima mea că acest an vă aduce multă bucurie și satisfacție și că va veți alătura 
îndemnului Light up Rotary.

Al vostru în Serviciul Rotary
Petre Diculescu, Guvernator 2014-2015 Rotary District 2241
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O scurtă istorie a Rotary International și Rotary în România

Primul club de Rotar din lume, Clubul Rotary 

din Chicago, Illinois, Statele Unite ale Americii, 

a fost finființat la 23 februarie 1905 de Paul P. 

Harris, un avocat care a dorit să reunească într-

un club profesionist același spirit prietenesc pe 

care l-a simțit în orașele mici în tinerețea lui. 

Numele “Rotary” provine din practica de a se 

întâlni prin rotație la birourile membrilor.

Popularitatea Rotary s-a răspândit pe întreg 

teritoriul Statelor Unite în deceniul care a urmat; cluburi s-au înființat de la San Francisco 

la New York. Până în 1921, cluburile Rotary existau deja pe toate cele șase continente, iar 

organizația a adoptat numele Rotary International un an mai târziu.

O dată cu creșterea Rotary, misiunea sa s-a extins dincolo de a servi interesele 

profesionale și sociale ale membrilor clubului. Rotarienii au început să-și unească resursele 

și talentul pentru a ajuta comunitățile în nevoiașe. Devotamentul organizației față de acest 

ideal este cel mai bine exprimat în motto-ul principal: A Servi mai presus de sine. Ulterior, 

Rotary, a adoptatat și un cod de etică, numit Testul celor 4 Căi, răspândit actualmente în 

toată lumea.

În timpul și după al doilea război mondial, Rotarienii au devenit tot mai implicați în 

promovarea înțelegerii internaționale. În 1945, 49 de membri Rotary au participant în 29 de 
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delegații la Conferința Cartei Națiunilor Unite. Rotary participă activ la conferințele ONU prin 

trimiterea de observatori la reuniunile majore și promovarea Națiunilor Unite în publicațiile 

Rotary. Relația dintre Rotary International cu Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, 

Știință și Cultură (UNESCO) datează de la conferința din 1943 de la Londra unde Rotary 

a promovat schimburile culturale și educaționale internaționale. La conferință au participat 

miniștrii educației și observatori din întreaga lume, manifestarea fiind prezidată de un fost 

președinte al RI, fiind un impuls pentru crearea de UNESCO în 1946.

Un fond , înființat de Rotarieni în 1917 “pentru a face bine în lume”, a devenit în 1928 

o instituție de sine stătătoare non-profit cunoscută sub numele de Fundația Rotary. După 

moartea lui Paul Harris în 1947, o abundență de donații rotariene în onoarea sa, în valoare 

totală de 2 milioane de dolari, a dus la lansarea primului program Fundației - burse 

postuniversitare, denumite azi Burse Ambasadoriale. Astăzi, contribuțiile la Fundația Rotary 

totalizează mai mult de 80 milioane dolari SUA anual și sprijină o gamă largă de subvenții 

umanitare și programe educaționale care permit Rotary să aducă speranță și promovarea 

cooperării internaționale în întreaga lume.

În 1985, Rotary și-a luat un angajament istoric de a imuniza pe toți copiii lumii împotriva 

poliomielitei. Lucrul în parteneriat cu organizații neguvernamentale și guvernele naționale 

prin programul său PolioPlus, au făcut din Rotary cel mai mare contribuitor din sectorului 

privat pentru campania de eradicare a poliomielitei la nivel mondial. Rotarienii au mobilizat 

sute de mii de voluntari PolioPlus și-au imunizat peste un miliard de copii în întreaga lume. 
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Până la data țintă 2005 de certificare a unei lumi libera de poliomelită, Rotary a contribuit cu 

o jumătate de miliard de dolari pentru această cauză.

O dată cu zorii secolului 21, Rotary și-a concentrat eforutile pentru a răspunde nevoilor 

în schimbare ale societății, extinzând efortul său de servicii prin abordarea unor probleme 

presante ar fi degradarea mediului, analfabetismul, foametea în lume și copiii defavorizați. 

Organizația a primit pentru prima dată femei în rândurile sale în 1989 și are în prezent peste 

145.000 de femei membri. După căderea Zidului Berlinului și dizolvarea Uniunii Sovietice, 

cluburile Rotary s-au format sau re-stabilit în toată Europa Centrală și de Est. Astăzi, sunt 

peste 1,2 milioane de Rotarienii în 32.000 de cluburi Rotary în mai mult de 200 de țări și 

zone geografice.

În România primul club Rotary a fost înființat în anul 8 aprilie 1929 - Rotary Club București, 

fiind cartat de Rotary International la data de 20 mai 1929. Începând cu anul 1940, mișcarea 

Rotary a fost interzisă în România. Renașterea Cluburilor Rotary în România a început în 

anul 1992, cu sprijinul rotarienilor francezi. În acest an, pe data de 4 mai a fost re-cartat 

Clubul Rotary București, a cărui vechime este de peste 80 de ani, conform evidențelor 

Rotary International.

În prezent, Rotary International România și Republica Moldova formează Districtul 2241, 

având peste 3.200 de membri în 111 clubruri de pe tot cuprinsul țării. Cluburile rotariene 

din România derulează anual peste 500 de proiecte sociale, culturale, educative sau 

medicale.
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Casa Alexandra, o șansă pentru copiii aflați în dificultate

Rotary Club Deva a redeschis Centrul de zi pentru copii şi sprijin pentru familie “Casa 

Alexandra”. Scopul acestui serviciu social este de a preveni separarea copilului de familia 

sa, precum şi prevenirea abandonului şcolar şi a delicvenţei juvenile.

Beneficiarii direcţi ai Centrului de zi sunt 12 copii, elevi ai Colegiului Tehnic Energetic 

„Dragomir Hurmuzescu” din Deva, cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani, respectiv clasele I-

VI, precum şi aparţinătorii legali ai acestora. 

Elevii incluşi în cadrul Centrului de zi Casa Alexandra se află în situaţie de dificultate 

gravă socială, familială şi şcolară. Sunt copii care provin din familii monoparentale, familii 

în risc, cu părinţi plecaţi în străinătate la muncă şi care sunt lăsaţi în grija bunicilor sau 

rudelor. Unii dintre aceştia locuiesc în medii insalubre, fără apă curentă şi electricitate, 6 

- 7 persoane într-o cameră de 

cămin sau în bordee săpate în 

pământ.

În cadrul Centrului copiii 

beneficiază de: masa de 

prânz, supraveghere calificată, 

activităţi educaţionale, sprijin 

în efectuarea cu succes 
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a temelor având ca scop 

îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, 

activităţi extraşcolare, şedinţe de 

consiliere psihologică individuală 

şi de grup, precum şi consilierea 

părinţilor/aparţinătorilor. Aceştia 

participă activ în cadrul Centrului 

de zi, fiind prezenţi la discuţiile pe 

grupuri de suport şi grupuri de consiliere.

Centrul de zi pentru copii şi sprijin pentru familie Casa Alexandra funcţionează în perioada 

anului şcolar, de luni până vineri, între orele 12.00 - 16.00 şi este susţinut financiar, dar şi cu 

voluntariat de către Rotary Club Deva.

În ceea ce priveşte consilierea socială şi psihologică a beneficiarilor, Rotary Club Deva a 

încheiat un parteneriat cu Fundaţia Conexiuni din Deva care asigură aceste servicii gratuit.

Trebuie să menţionăm că acest serviciu social este susţinut de către Rotary Club Deva 

prin contribuţia rotarienilor şi acţiuni de strângere de fonduri încă din anul 2007. Proiectul s-

a dovedit unul de succes în comunitatea noastră. Beneficiarii, care între timp au crescut şi s-

au integrat social şi şcolar sunt entuziasmaţi să contribuie voluntar la susţinerea  prietenilor 

lor mai mici, actualii beneficiari.

Lenuţa Angaliţa,

Secretar Rotary Club Deva, Coordonator proiect Casa Alexandra
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Reghinenii l-au sărbătorit pe Academicianul Ovidiu Bojor

Renumitul farmacist şi fondator al 

fitoterapiei moderne în România a împlinit 90 

de ani. Locuieşte în Bucureşti, dar s-a născut 

în Reghin unde un liceu poartă numele tatălui 

său. Este cetăţean de onoare al municipiului, 

iar Primăria Reghin a organizat pe 15 ianuarie 

o manifestare în cinstea sa. 

Clubul Rotary Reghin i-a oferit o diplomă 

de gratitudine.

18 ianuarie: Ziua Mondială a Zăpezii - Bușteni, Azuga, Sinaia

Cea de-a patra ediție a Zilei Mondiale a Zăpezii a fost un record! Un record în ceea ce 

privește numărul evenimentelor organizate în întreaga lume, peste 645, și al țărilor care au 

participat, peste 45. Un record în ceea ce privește numărul participanților la activitățile și 

concursurile pe zăpadă, al copiilor, în mod special, dar și al adulților care au dorit să fie parte 

la această zi minunată a zăpezii. Numărul acestora se estimează a fi în jur de 600.000 de 

participanți în toată lumea.

Un record în ceea ce privește bucuria și buna dispoziție care s-au așternut în stațiunile 
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de pe Valea Prahovei, în data de 

18 Ianuarie 2015, pe pârtiile de 

ski, acolo unde s-a celebrat Ziua 

Mondială a Zăpezii. Evenimente 

au fost organizate în toate 

colțurile lumii, pe toate cele 5 

continente, simultan. Din Peru, 

unde s-a schiat pe dunele de 

nisip, până în Norvegia care a 

sărbătorit această zi în peste 103 

stațiuni. Stațiunile Bușteni, Azuga 

și Sinaia se numără printre cei care au spus DA acestui eveniment. Sunt stațiuni montane 

reprezentative pentru sporturile de iarnă din țara noastră, care pot sta cu mândrie alături de 

stațiuni de schi renumite, de nume sonore ale sporturilor de iarnă din toată lumea și care pot 

oricând să găzduiască astfel de evenimente.

Pe lângă primăriile din Bușteni, Azuga și Sinaia, transportatorii pe cablu - Teleferic 

Prahova, Fun Park Pârtia KALINDERU Bușteni, Azuga Ski & Bike Resort, Transport, care 

au acordat tot suportul în organizarea evenimentului, s-a regăsit și Clubul Rotary Valea 

Prahovei.


