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       Februarie:
       Luna păcii, a prevenirii și
        soluționării conflictelor

Dragi prieteni, 
 Luna februarie este în Rotary „Luna 

păcii, a prevenirii și soluționării conflictelor”.

Este o lună specială, deoarece în februarie, pe 

23, aniversăm 111 ani de existență.

 De la început organizația noastră a 

respirat aerul curat al prieteniei, unind oameni 

cu vârste, profesii și pasiuni diferite. Cea mai 

mare parte a colegilor au o personalitate 

puternică, văd lumea din perspective 

individualizate utilizând filtre diferite, bazate 

pe educație, experiențe din trecutul mai 

îndepărtat sau apropiat și sisteme de credințe proprii, chiar dacă împărtășim valori comune. 

Gândim diferit, convingerile noastre nu sunt identic aceleași, opiniile pe care le exprimăm poartă 

amprenta felului în care ne-am format. Trăim emoțiile cu o intensitate și o profunzime ce ne sunt 

caracteristice, iar când vine vorba despre a acționa, fiecare manifestăm un apetit mai mic sau 

mai mare. 

 Diversitatea este una dintre valorile fundamentale prețuite de Rotary. Poate apărea 

paradoxal că tot ea este de multe ori sursa unor dezbateri aprinse, cea care pare să pună la 

încercare soliditatea relațiilor, fiind capabilă să nască furtuni din mai nimic. În fapt, indiferent de 

felul în care ne pune în contact și mișcare, acest creuzet al diversității este unul transformator și 

cel care ne facilitează exercițiul respectului pentru pluralitatea de idei, opinii, speranțe și emoții. 
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 Maturitatea cluburilor într-un district este indisolubil legată de capacitatea de conciliere 

și nivelul bunăvoinței pe care Rotarienii și-l arată reciproc. Luna februarie este luna în care suntem 

invitați să reflectăm asupra modalităților în care putem contribui la prevenirea conflictelor în 

cluburile noastre și în afara lor, dar și asupra modalităților de soluționare a divergențelor de 

opinii în spiritul prieteniei, cu înțelepciunea celor care doresc să acționeze ca o forță a binelui în 

lume.

 Mai departe de a fi preocupat de menținerea unei armonii interioare, Rotary Internațional 

a considerat acțiunea în favoarea păcii globale una prioritară încă de la începuturile sale. 

Conștient de asumarea unei misiuni dificile, Paul Haris afirma: „Drumul spre conflict și război 

este bine pavat, dar drumul spre pace este o sălbăticie”, sugerând că, nu să provoci incidente 

și neînțelegeri este dificil, ci să unești și să construiești buna înțelegere. În 1917, Președintele 

Rotary International Arch Klumph a înființat o entitate ce a fost redenumită doi ani mai târziu 

„Fundația Rotary”. Misiunea acesteia a fost definită ca fiind aceea de a sprijini buna înțelegere, 

bunăvoința și pacea, prin acțiuni care să îmbunătățească starea de sănătate, să sprijine educația 

și să reducă sărăcia. Astăzi, prin programele fundației se sprijină un număr impresionant de 

granturi în întreaga lume, în favoarea a mii de comunități. 

 Reamintesc și alte repere ale Rotary International pe drumul către pace:

  în 1940 la Convenția Internațională de la Havana, Rotary International  a adoptat o rezoluție 

care a devenit ulterior cadrul pentru elaborarea Declarației Drepturilor Omului;

  în 1942 reprezentanții cluburilor Rotary din 21 de țări s-au întâlnit la Londra pentru a 

genera o viziune pe termen lung privind dezvoltarea educației, științei și culturii după cel de-al 

doilea război mondial. Această adunare a facilitat inițierea dialogului cu privire la reconstrucția 

sistemului educației și este recunoscută astăzi ca un precursor al UNESCO;

  în 1945, Rotary s-a aflat în prima linie a finalizării procesului de formare a Organizației 

Națiunilor Unite (ONU). Este de menționat că la întâlnirea de constituire, Rotary International 

a fost invitată să participe cu un număr de 11 observatori, în timp ce nicio altă organizație nu a 

avut mai mult de 3 observatori invitați;
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  în 1985 s-a lansat proiectul PolioPlus. Fața de acea perioadă în care se raportau anual 

350.000 de infectări cu virusul poliomielitei, sunt realizări remarcabile. Anul trecut pe întreg 

globul au fost doar 72 de cazuri de îmbolnăvire. Trebuie să ne simțim mândri că facem parte 

dintr-o organizație care este unul dintre actorii principali ai acestui progres.

  în 1992 a fost declarat primul oraș Rotary al păcii (Rotary Peace City) în Australia. Astăzi 

sunt peste 60 de astfel de orașe în întreaga lume;

  între 1996 și 1999 s-au pus bazele centrelor Rotary pentru pace (Rotary Peace Centers) 

prin stabilirea de parteneriate cu șase importante universități din Japonia, Australia, Marea 

Britanie, Suedia și Statele Unite;

  tema prezidențială a anului Rotarian 2012-2013 a fost „Pace prin serviciu”, iar anul a fost 

dedicat prin excelență acțiunilor în favoarea păcii, prevenirii și soluționării conflictelor. 

 Vă doresc ca apartenența la o organizație pentru care pacea și prietenia sunt valori 

fundamentale să facă ca bunăvoința și armonia să se numere între cele ce vă fac viața mai 

frumoasă, mai profundă și mai plină de semnificații!  

 Cu aleasă prietenie, 

Daniel Tănase,
District Governor 2015 - 2016 D2241

România și Republica Moldova
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 La finele lunii ianuarie, s-a desfasurat la 
Tîrgu Neamț, in cadrul Spitalului Orasenesc “Sf.
Dimitrie” al treilea eveniment in cadrul proiectului 
“Parinti informati = copii sanatosi”, cu tema : 
traumatismul cranio-cerebral la copii.  
 Obiectivul acestei initiative il constituie 
educarea membrilor comunitatii in ceea ce 
priveste prevenirea bolilor la copii, importanta 
implicarii parintilor in ingrijirea micutilor bolnavi, 
constientizarea importantei continuarii tratamentului la domiciliu. Pentru ca informatia sa ajunga 
direct la la grupul tinta, sunt organizate activitati lunare cu parintii pe diferite teme.
 Ideea acestui proiect este rezultatul experientei traite de initiator in cadrul proiectului 
Vocational Training Team, desfasurat in ultima saptamana a lunii octombrie 2015 in Marea Britanie, 
proiect realizat la initiativa si cu sprijinul RC Piatra Neamt 2005 si a Districtului 1080 - United 
Kingdom .

RC Piatra Neamț 2005: Părinți informați = copii sănătoși

CUPRINS:
 RC Piatra Neamț 2005: Părinți informați = copii sănătoși
 Zâmbetul lui Harry, peste Rotary Club Timișoara
 Ajutați Nepalul
 RC Alba Iulia Civitas Solis se îngrijește de sănătatea copiilor și a 

persoanelor aflate în nevoie
 RC Deva Castrum: Dinti frumosi, copii sanatosi la Decebal !
  Comitetul Districtual de la Alba Iulia
  RC Piatra Neamț 2005 susține specialiști în domeniul pediatriei 

în perfecționarea in Marea Britanie
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 Echipa VTT Neamt, prin entuziasmul si profesionalismul cu care se implica in organizarea 
si promovarea acestor actiuni a devenit practic, un ambasador, un vector de imagine in comunitate 
pentru activitatea desfasurata de Rotarienii din Piatra Neamt, expresie a succesului proiectului 
Vocational Training Team desfasurat in Marea Britanie.  

 Anul trecut, pe pârtia de schi de la Văliug, 
un bun prieten, Harald Zimmerman, avea să plece 
spre Cer. Harry era sportiv, schior, tonic, echilibrat. 
Atunci, concluzia medicilor a fost că dacă ar fi 
existat un defibrilator pe pârtie, poate inima lui 
Harry ar fi fost ajutată. 
 În memoria lui, Clubul Rotary Timișoara 
a achiziționat un defibrilator, pe care, de Ziua 
Mondială a Zăpezii (17 ianuarie) l-a donat 
Salvamontului Semenic (pentru Văliug). La centrul Harry Zimmerman, nou înființat, lângă Casa 
Baraj, Văliug. 

Zâmbetul lui Harry, peste Rotary Club Timișoara

 Proiectul districtual “Ajutati Nepalul”, 
initiat anul trecut de Rtn. Adrian Laza - Presedinte 
ales pentru 2016 - 2017 -  a fost finalizat cu succes 
prin viramentul sumei de 3700 EUR in conturile 
Rotary Club of Thamel din Kathmandu, Nepal.
 Astfel, valoarea totala  a proiectului este de 
11.000 EUR, din care donatii materiale echivalent 
a 4.600 EUR, respectiv 6.400 EUR cash. 

Ajutați Nepalul
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 În spiritul minunatei prietenii rotariene, 
buna colaborare dintre România și Franța  
continuă și în acest an prin trimiterea de către 
Rotary Club de Champagnole către Rotary Club 
Alba Iulia Civitas Solis a întregului echipament 
necesar pentru dotarea unui cabinet stomatologic.
 Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis în 
parteneriat cu Direcția Generală de Asistență 

 Ajutoarele materiale au fost directionate - sub atenta coordonare a Rotarienilor din Kathmandu 
- catre persoanele sinistrate in urma cutremurului catastrofal din Nepal de la inceputul anului 2015 . 
Detalii pe contul de Facebook al Rotary Club Thamel, Nepal https://www.facebook.com/Rotary-Club-
of-Thamel-17119368654…/
Sumele de bani stranse vor fi utilizate astfel:

“We have several projects like supply of pipes and construction of tanks for drinking water 
which was affected by the earthquake for a village outside of Kathmandu. We also have 
construction of school buildings as well as permanent houses for earthquake victims.”  

spune partenerul nostru in acest proiect Rtn. Rajendra Man Sherchan Charter President- Rotary Club 
of Thamel , Earthquake Relief,Rehabilitation and Reconstruction Program      
 In toamna acestui an, Rtn. Adrian Laza, cu ocazia unei noi expeditii in Himalaya va avea 
oportunitatea de a se intalni cu prietenii de la RC Thamel, de a intalni direct beneficiarii acestui 
proiect, de a identifica corespunzator necesitatile reale ale locuitorilor, la un an si jumatate dupa 
devastatorul cutremur.
 RC Piatra Neamt 2005 multumeste Rotarienilor - RC Bacau, RC Nosa -Bistrita-Nasaud, RC 
Maris - Tirgu Mures, Rtn.Paul Popescu - Past President RC Bucuresti - firmelor private si persoanelor 
private din judetul Neamt, Bacau si Bucuresti care au contribuit financiar si material la realizarea 
acestei actiuni umanitare.

RC Alba Iulia Civitas Solis se îngrijește de sănătatea 
copiilor și a persoanelor aflate în nevoie
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Socială și Protecția Copilului Alba au decis că acest unit dentar va dota cabinetul stomatologic din 
Abrud care va fi destinat celor 115 persoane din Centrul de Îngrijire și Asistență Pentru Persoanele 
Adulte cu Dizabilități Abrud, cele 35 de persoane din locuințele protejate pentru persoanele adulte cu 
dizabilități din Abrud și celor 15 copii din casele de tip familial din Abrud.
 Cabinetul dentar este în curs de amenajare și vine sa întregească munca și acțiunile derulate 
de RC Alba Iulia Civitas Solis prin proiectele de dotare a unui cabinet stomatologic la Galda de Jos și 
prin derularea pe parcursul ultimilor 5 ani a proiectului districtual  “Dinți frumoși - copii sănătoși “ ( 
în școlile din Alba Iulia, Doștad și, anul acesta, la centrul de zi pentru copii din Adăpostul „Casa din 
Munte“ de la Strungari )

 Atractivul si de un real succes in randul 
copiilor, proiectul rotarian Dinti frumosi, copii 
sanatosi a debutat in luna ianuarie la Colegiul 
National Decebal din Deva. 80 de copii cu varste 
intre 6 si 8 ani au beneficiat de profilaxie dentara 
din partea unei echipe formata din medicii 
stomatologi voluntari. 
 Proiectul Dinti frumosi, copii sanatosi vine 
sa completeze preocuparile si eforturile rotarienilor 
de la Rotary Club Deva Castrum  de a sprijini comunitatea in directia educatiei pentru sanatate si 
alfabetizare. Cu cei 80 de copii de la C.N. Decebal, numarul copiilor  din scolile hunedorene care s-au 
bucurat de beneficiile  acestui proiect se ridica la 330.  

RC Deva Castrum: 
Dinti frumosi, copii sanatosi la Decebal !
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 In perioada 29-30 ianuarie, la Alba Iulia, 
a avut loc întâlnirea Comitetului Districtual.
Au fost prezenți guvernatorul districtual Daniel 
Tanase, asistenții guvernatorului, coordonatorii 
comisiilor districtuale și guvernatorii din trecut, în 
total peste 100 de Rotarieni.
 Pe parcursul a două zile cei prezenți 
au prezentat rezultatele activității lor după 
parcurgerea primului semestru și au abordat 
probleme de interes pentru Districtul 2241.
 Cu ocazia acestui Comitet Districtual s-a întrunit și Comisia de Nominalizare, avându-l ca 
Președinte în acest an pe PDG Petrișor Diculescu.
 Componenta comisiei din acest an a fost urmatoarea: PDG Petrisor Diculescu, DGN Milian 
Sopoian, Radu Dimeca, Mircea Corcheș, Victor Martin, Florin Mindirigiu, Radu Eremciuc, Alexandru 
Constantin Popa, Cornel Wilfred Calinoiu, secretar.
 Comitetul a analizat cele 5 candidaturi depuse: Marian P. Neagoe, Rodica Dinuța, Cristian 
Jurji, Adrian Luca, Dan Stoica. In urma exprimarii punctelor de vedere ale membrilor comisiei si 
votului exprimat, candidatul Cristian Jurji a fost nominalizat Guvernator al Districtului 2241 
România si Republica Moldova pentru mandatul 2018-2019.
 Proaspat intors de la San Diego, Guvernatorul Districtual Ales 2016-2017, Mircea Solovastru, 
a prezentat noutati de la Adunarea Internationala.
 De asemenea, PDG Radu Popescu a făcut o informare si i-a consultat pe cei prezenți cu privire 
la propunerile de modificare a reglementarilor Rotary International care urmeaza sa fie luate in 
discutie la urmatorul Consiliu Legislativ.
 Evenimentul a fost unul placut, intens si interesant, s-a bucurat de o participare bună și o 
atmosferă excelentă urmare a implicării celor două cluburi din Alba Iulia și a coordonării excelente a 
echipei care s-a ocupat de aspectele organizatorice.

 Comitetul Districtual de la Alba Iulia
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 La initiativa Rtn. Tom Griffin – Past 
District Governor 2011 – 2012 District 1080 
Marea Britanie si Rtn. Debbie Logan, membra a 
RC Ipswich Wolsey, cu sprijinul financiar al Rtn.
Steve Munns - Past District Governor & District 
Rotary Foundation Chair si a unui numar de 8 
cluburi (RC Woodbridge Deben, RC Aylsham, RC 
Framlingham, RC Harleston, RC Lowestoft East 
Point, RC Norwich, RC Saxmundham, RC High 
Suffolk), Districtul 1080 a lansat invitatia catre 
RC Piatra Neamt 2005 de a pregati deplasarea in 
Anglia a unei echipe de specialisti in domeniul pediatriei, respectiv al asistentei sociale si protectiei 
copilului, intr-un schimb de experienta in aceste domenii de activitate.
 Echipa noastra a avut sansa de a sustine in fata mai multor sute de participanti o prezentare 
inter-activa despre saptamana  petrecuta in Anglia in acest interesant proiect Vocational  Training 
Team.   Implicarea si profesionalismul membrilor delegatiei noastre, reusita acestui proiect a fost 
evidentiata prin promovarea si mediatizarea in newsletter-ul Districtului 1080, alacandu-i-se o 
pagina intreaga.

RC Piatra Neamț 2005 susține specialiști în domeniul 
pediatriei în perfecționarea in Marea Britanie

  Continued on Page 3

DISTRICT 1080 CONFERENCE 
WELCOMES ROMANIAN VT TEAM
District Governor Dorothy Pulsford-

Harris welcomed the 215 Rotarians 
and partners who had registered 

for the Saturday. “This year”, she said, 
“Conference was going to concentrate on the 
theme Rotarians Making Things Better and 
reminding us also of the RI theme to Be a Gift 
to the World”. She invited the Lord Mayor of 
Norwich, Brenda Arthur, to welcome everyone 
to Norwich and open the Conference. District 
Secretary Keith Bosanko presented the 
Loyal Greetings. This year there was no RI 
President’s Representative or RIBI President’s 
Representative.
Sophie Berry (see photo on right), Funding 
and Marketing Manager for Nelson’s Journey, 
a charity supporting Norfolk’s bereaved 
children and young people, gave a very 
moving account of her work and what the 
charity does with excellent illustrations of the 
support work available. Her passionate and 
enthusiastic presentation certainly left an 
impression on everyone. The DG had already 
decided that the proceeds of the Silent Raffle 
at the DG’s Formal Dinner would go to this 
local charity.
This was the first of nine presentations on the 

Conference theme.
There were greetings from District 8 Inner 
Wheel given by District Chairman Catherine 
Forsdike from the Inner Wheel Club of Ipswich 
East.
Rtn Margaret Webb from the Rotary Club 
of Bishop’s Stortford, who is a Trustee and 
Secretary of The Jaipur Limb Project gave 
the second presentation. After describing 
how the project started and, with the aid of 
a DVD, she told of her recent visit to India 
with other Trustees and members of the 

project team looking at various limb camps in 
India. We were able to see how the artificial 
limbs are made and fitted. It was amazing to 
see a young lad having just had an artificial 
leg fitted running away very happy. This is a 

DG Dorothy with VTT Leader Rtn Sever Ciubuca
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Upcoming Events
 Turneul de tenis 26-28 februarie
 DTTS & PETS București, hotel Intercontinental, 11-13 martie
 Conferința districtuală 26-18 mai
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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


