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ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA IULIE 2016 

• Donaţie RC Lugoj 

• “Să dăruim prin muzică” 

• Program Youth Exchange 

• Organizarea 
evenimentelor Rotary 

Din cuprins… 

Dragi prieteni,  
 
"Rotary Membership Month" este tema pe care o propune 
Rotary International pentru luna august. Este așadar o perioadă 
în care trebuie să ne gândim la ce am făcut fiecare dintre noi 
pentru organizaţia din care facem parte, dar și ce acţiuni am 
avut pentru ca să încurajăm alţi oameni să devină parte din 
Rotary.  
 
Rotary este o organizaţie în care oamenii sunt pilonul principal. 
Membrii ei sunt cei care reușesc, prin abilităţile și aptitudinile 
pe care le au, să îndeplinească proiecte în diferite domenii 
deficitare din comunităţile lor. Fără ei, fără implicarea lor în 
comunitate, este foarte dificil ca proiectele să aibă succes. 
Aceiași oameni au însă datoria ca să își folosească toată 
experienţa rotariană pentru ca organizaţia, clubul, să devină mai 
puternice.  
 
De aceea vă încurajez ca în cadrul întâlnirilor din această lună să 
puneţi mai mult accent pe relaţiile umane și de colaborare în 
cadrul clubului, să descoperiţi noi oportunităţi de dezvoltare a 
celor care au mai puţină experienţă. Să le oferiţi noilor membri 
cele mai utile informaţii și sugestii pentru ca ei să devină un 
sprijin real în realizarea proiectelor pe care vi le propuneţi. O 
echipă puternică este întotdeauna mai eficientă și experienţa 
acumulată va fi foarte folositoare în următorii ani. Nu ezitaţi să 
comunicaţi prin mijloacele pe care le aveţi la dispoziţie 
rezultatele acţiunilor pe care le organizaţi, punând în primul 
rând accent pe comunicarea către comunitatea în care vă 
desfășuraţi evenimentele. 
 
Aveţi la dispoziţie nenumărate materiale și surse de inspiraţie 
puse la dispoziţie de Rotary International pe site-ul rotary.org. 
Vă îndemn să folosiţi aceste resurse și să dezbateţi ideile care se 
desprind din ele în cadrul întâlnirilor săptămânale. Prin dialog, 
urmat de acţiune, vom putea împreună să ne îndeplinim 
misiunea pe care ne-am asumat-o atunci când am ales să facem 
parte din Rotary: sprijin pentru comunitate.  
 
Cu prietenie, 
  
Mircea Ștefan Solovăstru 
Guvernator 2016-2017 
District 2241 România și Republica Moldova 

 www.rotary2241.org 
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Din cuprins… 

În perioada 16 - 27 iulie, Rotary Club Bârlad a 
organizat a 8-a ediţie a taberei de Arheologie 
Bârlad – Polocin, “Rotary Archeological and 
Discovery Romania Camp“. Anul acesta , au 
participat 12 tineri, cu vârste cuprinse între   16-20 
ani din: Rusia, Taiwan, Israel, Egipt, Polonia, 
Franţa, Turcia, Italia, Spania. Pe tot parcursul 
taberei, fiecare membru al clubului și-a adus 
contribuţia fie, aducând tinerii de la aeroport, fie 
găzduindu-i, fie însoţindu-i la situl arheologic, în 
excursii sau organizând seri extrem de reușite la ei 
acasă. De asemenea , tinerii au fost însoţiţi și de 
tineri din Bârlad care i-au ajutat să înţeleagă mai 
bine tradiţiile și cultura românească. 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabăra a fost organizată în două părti: prima 
săptămână în zona Bârlad, Polocin, unde au 
ajutat  la descoperirea unor locuinţe de secol IV, 
alături de directorul Muzeului Vasile Pârvan și 
grupa lui de studenţi. În  a doua parte a taberei, 
tinerii au avut activităţi out-door în Bucovina, Vatra 
Dornei. 
 
O menţiune deosebită pentru colegii de la Rotary 
Club Bucuresti Triumph, Sandra Bănică, Elena 
Vernescu, președinta clubului, împreună cu alţi 
colegi și partenerii lor de viaţă care au ajutat cu 
multă daruire, disponibilitate și entuziasm copiii 
care au avut probleme din cauza zborurilor anulate 
în perioada evenimentelor desfășurate în Turcia.  
 

ZILELE MEDICALE MOINEȘTI, BACĂU 
La începutul lunii iulie s-a desfășurat la 
Moinești, Bacău, tradiţionalul eveniment 
organizat de prof. Adrian Cotîrleţ. Noutatea 
din acest an a constat în specificitatea fiecărei 
intervenţii chirurgicale din cele 20 care au 
fost efectuate în cele 3 zile unor pacienţi 
internaţi în spital. Au fost operaţii de foarte 
mare dificultate, mai ales din sfera chirurgiei 
digestive oncologice, din cadrul chirurgiei 
clasice, a celei laparoscopice, endoscopiei 
terapeutice, a specialităţilor oftalmolgice și 
de obstetrică-ginecologie. 

 

 

 

 

 

 

sursa foto: desteptarea.ro 

“O altă surpriză, credem noi, placută este 
întâlnirea medicilor rotarieni din România, 
care sunt implicaţi în cadrul organizaţiei 
Rotary în multe proiecte sociale. Este prezent 
și guvernatorul Districtului 2241 România și 
Republica Moldova, Mircea Solovăstru, 
alături de care vom încerca să creionăm aici, 
la Moinești, câteva proiecte medico-sociale în 
anul rotarian 2016-2017, care a început la 1 
iulie”, a spus profesorul Cotîrleţ.  

 

TABĂRĂ DE ARHEOLOGIE LA BÂRLAD  
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AG WEINBERGER, CONCERT CARITABIL LA DEVA 

Un recital 
de excepţie 
a fost 
oferit  de 
Rotary 
Club Deva 
Castrum, 
prin 
interpretul  de bluez și jazz AG Weinberger, celor 
peste 250 de participanţi la concertul caritabil "Prin 
muzică dăruim ", din seara zilei de 1 august. 
Donaţiile se îndreaptă spre Centrul Naţional Maria 
Beatrice din Alba Iulia, centru specializat pe 
consiliere și tratament la copii cu deficienţe 
psihomotorii grave. Mai bine de 70 de copii din 
judeţul Hunedoara au beneficiat, până în prezent, de 
serviciile acestui centru. " Am înfiinţat acest centru 
datoriă fetiţei mele de 8 ani, Maria Beatrice care are 
paralizie cerebrală. Ea nu merge, nu vorbește, dar 
șansa ei a fost de a da sens acestui centru" a 
menţionat Sebastian Onac, fondator. S-au alăturat 
eforturilor RC Deva cei de la Interact Club, RotaKids, 
Cluburile Lions și Leo Sarmizegetusa Deva împreună 
cu alţi zeci de prieteni care au dorit să ofere o mână 
de ajutor atât de binevenită. "Sănătatea și educaţia 
copiilor sunt priorităţi ale clubului nostru și dorim să 
fim o voce cât mai auzită a societăţii civile pe această 
temă, a adăugat președintele Rotary Club Deva 
Castrum, Iulius Firczak. 

 

TABĂRĂ DE OLĂRIT ÎN MOLDOVA 
Aflată la a patra ediţie, tabăra 
internaţională de olărit – “Romanian 
Traditional Arts Camp – Pottery 
Camp” a avut loc în perioada 10 - 23 
iulie 2016 și s-a desfășurat în judeţele 
Iași, Neamţ și Suceava prin 
parteneriatul cluburilor Rotary Iași 
2000, Rotary Club Piatra Neamţ si 
Rotary Club Suceava Bucovina. Cei 14 
tineri din 12 ţări au fost impresionaţi 
în mod plăcut de arta olăritului 
transmisă în mod direct de meșterul 
olar Daniel Ifrim și plasticiana Ionela 
Mihuleac  (Iași), de pictorul de arta 
naiva Gheorghe Ciobanu (Iași), de 
arta încondeierii ouălor transmisă de 
mâinile măiestre ale gospodinelor din 
Ciocănești precum și de frumuseţile 
Moldovei. 

DONAȚIE RC TIMIȘOARA CETATE 
 
Clubul Rotary Timişoara Cetate a donat Centrului Regional de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timişoara 
echipamente în valoare de 10.000 de euro, pentru un  proiect 
pilot care se desfăşoară în judeţul Timiş : «Când mintea nu e 
trează, viaţa nu contează». Principalul punct al donaţiei a fost 
reprezentat de un aparat de testare în trafic al şoferilor pentru 
consumul de droguri. Este vorba despre aparatură de ultimă 
generaţie, un analizor de droguri – Drager DrugTest 5000 şi 
kiturile necesare pentru prelevarea probelor. Proiectul se va 
derula inclusiv în anul şcolar viitor, când specialiștii vor merge 
la cinci licee din Timişoara, pentru a-i informa pe elevi cu 
privire la pericolul consumului de droguri. 
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“SUMMER CHARITY PARTY”,  
RC TIMIȘOARA COSMOPOLITAN 

Rotary Club 
Timisoara 
Cosmopolitan a 
marcat pe data de 9 
iulie 2016 primul său 
eveniment major de 
strângere de fonduri, 
aniversând, în acelasi 
timp, 1 an de la 
chartarea sa. 
Intitulat „Summer Charity Party”, evenimentul a 
constituit o provocare atât pentru membrii clubului cât 
și pentru comunitatea Rotary, întrucat s-a desfăţurat în 
aer liber, la o data la care mulţi dintre prietenii 
rotarieni au intrat în vacanţă. 
Evenimentul a fost presarat cu multe momente 
emoţionante, recitalul fiind susţinut de tineri elevi ai 
Colegiului Naţional de Arta „Ion Vidu” din Timișoara, 
dar și de artiști din lumea Rotary, cum ar fi Caroline 
Bicu, tenorul Alin Stanis sau deja consacrata trupă „The 
Gears”, avându-l ca solist pe Petru Bunget, trupă 
formată exclusiv din rotarieni, membri ai cluburilor din 
Timișoara. Petrecera s-a încheiat târziu, în noapte, în 
acordurile formaţiei „The Weekend Band”, foarte 
apreciată de publicul local. 

Scopul principal al „Summer Charity Party” a fost atins 
cu brio, prin sinergia participanţilor strangându-se 
fondurile necesare care vor fi direcționate copiilor cu 
cerințe educative speciale care să ne încălzească inimile 
prin piesele de teatru în care vor juca sub egida 
Festivalului Internațional de Teatru „PRAF DE 
STELE” din octombrie 2016 - initiațivă cu proiecție 
districtuală a RotaKids. 

MATERIALE DE IDENTITATE VIZUALĂ 

Încurajăm organizatorii de evenimente 
din cadrul cluburilor District 2241 să 
uzeze de resursele puse la dispoziţie de 
Rotary International prin intermediul 
site-ul www.rotary.org 

De pe site-ul web puteţi descărca 
diferite materiale ce respectă 
identitatea vizuală Rotary, fiind și 
foarte ușor de folosit.  

În acest fel mesajul pe care îl veţi 
transmite comunităţilor cărora vă 
adresaţi va fi unul unitar și organizaţia 
va câștiga la nivel de imagine.  

  

SEMINAR RYLA 2241 – BUCUREȘTI 
Seminarul este primul din seria evenimentelor RYLA coordonate de 
Rotary District 2241 România și Republica Moldova și are ca temă 
principală “Tehnologie și Comunicare” fiind realizat în parteneriat cu 
ASE, FABIZ și Deutsche Bank Global Technologies, în vederea oferirii 
tinerilor oportunitatea de a participa la programe de dezvoltare 
personală și profesională. Seminarul se adresează tinerilor cu vârste 
cuprinse între 18 și 30 de ani și își propune să dezvolte abilităţile de 
comuncare și să explice modalităţile și tendinţele de utilizare a 
tehnologiei în comunicare, începând cu propria persoană și până la 
publicul larg. Detalii aici: http://www.ryla2241.ro/events 
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EDIȚIE NOUĂ YOUTH EXCHANGE  
La Alba Iulia, a avut loc schimbul de ștafetă din 
cadrul programului Youth Exchange.  

Alături de comitetul care se ocupă de proiect din 
cadrul District 2241 studenţii care s-au întors acasă 
s-au întâlnit cu cei care vor începe un an plin de 
provocări 

“Ce emotie, ce satisfacţie că putem să le oferim 
unor copii o șansă la educaţie, la cunoaștere. Cu 
drag am participat la Alba Iulia, la schimbul de 
ștafetă din cadrul programului Youth Exchange. 
Studenţii inbound și outbound sunt conștienţi că 
urmează un an deosebit”, spune Mircea Solovăstru, 
prezent la eveniment.  

 

DONAȚIE MOBILIER SANITAR RC LUGOJ 

Colaborarea cu RC Mulhausen (Germania)    
s-a concretizat în acest an într-o donaţie de 
mobilier sanitar: 250 de paturi, noptiere, 
saltele și aparatură medicală. Valoarea 
donaţiei este estimată la suma de 600.000 de  
Euro.  

Paul Graefendorf, RC Mulhausen și Marius 
Gaidos, RC Lugoj au coordonat transportul cu 
ajutorul celor care au donat sume importante 
de bani pentru ca materialele să ajungă la 
Lugoj.  

ÎNTÂLNIRE COMUNĂ LA ALBA IULIA 
La început de an Rotarian, pe 7 iulie, Clubul 
Rotary Alba Iulia Civitas Solis, împreună cu 
Rotary Club Alba Iulia și Clubul Lions, au avut 
prima acţiune comună, o întâlnire, pentru a se 
cunoaște toţi membrii. 
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ÎNTÂLNIRE COMUNĂ LA ALBA IULIA 

TABĂRĂ INTERNAȚIONALĂ YEP RC RÂMNICU VÂLCEA COZIA 
În perioada 10 - 23 iulie, s-a desfășurat la Râmnicu Vâlcea, a treisprezecea ediţie a taberei 
internationale de vară YEP - Summer Camp - Tennis and Nature, organizată de Clubul Rotary 
Cozia. Cei 10 tineri participanţi, din tot atâtea ţări ale Europei (Rusia, Turcia, Anglia, Franţa, 
Norvegia, Finlanda, Spania, Italia, Cehia şi Lituania) au avut bucuria de a descoperi frumuseţile 
României, oamenii locului, familii de rotarieni, de a se întâlni cu istoria civilizaţiei vâlcene, la 
Muzeul Satului Vâlcean sau cu arta olăritului și renumitul Cocoș de Hurez, în centrul naţional al 
ceramicii românesti de la Horezu. Oaspeţii au descoperit arta sticlăriei la atelierul Maestrului Ion 
Tamâian din Veștem sau istoria capitalei culturale a Europei (în anul 2007) Sibiu, dar au trăit și 
spiritul de aventură la ARKA Parc din Păltiniș sau la partida de Off Road de pe muntele Cozia. 
S-au legat prietenii cu membrii cluburilor vâlcene Rotaract și Interact, cluburi care au fost 
parteneri și anul acesta ai Clubului Rotary Râmnicu Vâlcea Cozia în oganizarea taberei. Mulţumiri 
speciale pentru sprijinul și implicarea pe care au avut-o în organizarea finalului acestei tabere, se 
cuvin adresate prietenilor de la Clubul Rotary Bucuresti Triumph. 
 

RC BISTRIȚA NOSA – PARTENERIAT ARGENTIAN 
În cadrul vizitei pe care doamna Laura Franchini, 
coordonatoare a grupului folcloric care reprezintă 
Argentina la Festivalul Internaţional de Folclor “Nunta 
Zamfirei” și membru al Clubului Rotary MORENO SUR, 
District 4855  Argentina, a avut-o la Bistriţa, s-a întâlnit cu 
reprezentanţi ai Clubului Rotary Bistriţa NOSA. La 
întâlnire au participat Asistentul Guvernatorului 
Districtului 2241, Alin Moruţan, Marsineta Vaida și 
Cristian Sirlincan. Cu această ocazie, reprezentanţii celor 
două cluburi și-au exprimat dorinţa de a pune bazele unui 
parteneriat în vederea colaborării în viitor în cadrul unor 
proiecte comune în beneficiul comunităţilor din cele două 
ţări și și-au împărtășit din experienţele avute în proiecte 
anterioare. 
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CONCURS DE INOVAȚIE ȘI 
TEHNICĂ IT – DAVINCI 
Proiectul a fost realizat cu sprijinul organizaţiei 
Rotary București, alături de cluburile Rotaract și 
Interact și câţiva parteneri externi. Obiectivul 
principal constă în încurajarea și recunoașterea 
valorilor în domeniile sus menţionate, deschis 
tuturor elevilor, din România, până la clasa a 12-a 
inclusiv. Urmărește, de asemenea, promovarea 
efectivă a capacităţilor tinerilor, dar și un impuls 
antreprenorial ulterior prezentării de proiecte. 
Juriul a ales din cele 11 proiecte pe cele mai bune: 
Premiul I (4000 RON) : Echipa ”The Move”, 
formată din Colţuneac Petru și Ieremie Veronica 
din Suceava care au prezentat o metodă de analiză 
medicala a posturii corpului și a deficienţelor de 
mișcare prin intermediul unui joc inovativ numit 
”Spaceman”. 
Premiul II (2500 RON) : Echipa ”Zamolxis”, 
formată din Puiu Gabriel, Tătaru Alexandru și 
Sandu Bogdan care au prezentat 2 proiecte. Kotys, 
aplicaţie ce poate controla și gestiona toate 
dispozitivele unei firme de la distanţă și de a scoate 
rapoate privind activitatea anagajaţilor. Hermes, 
aplicaţie ce poate găsi orice dispozitiv conectabil la 
internet, chiar dacă acesta a fost resetat, resoftat 
sau furat. 
 
 
 
 

Premiul III (1000 RON) : Echipa ”CristiBotzii”, 8 
copii de la Academia Inventează, care au prezentat 
”TechBag”, un ghiozdan inteligent care se 
deplasează în mod autonom și este sincronizat cu 
orarul elevului. 
Menţiune Specială (600 RON) : Echipa ”Team 
CNPR”, formată din Bejinariu George Alexandru și 
Lazăr Vlad, cu o excepţionala prezentarea a unei 
noi modalităţi de obţinere a energieri prin 
exploatarea vânturilor solare.  
2 Menţiuni (fiecare 500 RON) : Echipele ”Eco 
Guys”, tot de la Academia Inventează din București 
prin coșul de gunoi inteligent ce detectează și 
sortează gunoiul în mod automat și ”Nexus” cu un 
sistem de prevenire și sesizare a accidentelor 
rutiere. 

 

CHARTARE INTERACT DEJ 
Un „Târg de carte” și concerte de muzică 
clasică în aer liber a fost „cadoul cultural” 
dăruit dejenilor de Rotary Club Dej cu prilejul 
împlinirii a opt ani de la înfiinţare și 
chartarea primului Club Interact din 
municipiu. Un loc aparte a revenit festivităţii 
de Chartare a Interact Club Dej, organizaţie 
non-guvernamentală și non-profit, patronată 
de Rotary Club Dej. După un scurt intermezzo 
literar, prilejuit de lansarea volumului 
„Aritmii” de Andrea Hedeș, pe scenă a urmat 
un „Concert extraordinar” oferit de soliștii 
Operei Naţionale din Cluj, prieteni constanţi 
ai Dejului și multiubiţi de public: Ioana Badiu 
(soparană, membră de onoare a RC Dej), 
Alexandra Hordoan (mezzosoprană), Horaţiu 
Rusti (bariton), Andrei Șofron (tenor) și Petre 
Burcă (bas), acompaniaţi la pian de Olga 
Bordaș.  



 

 

ArtRotary - o inițiativă de suflet a RC București Cișmigiu 
Proiectul ArtRotary a luat naștere la iniţiativa clubului Rotary Cișmigiu de a susţine copii talentaţi ce 
provin din medii defavorizate social, prin însușirea unor meserii vechi, astfel încât la vârsta 
majoratului să poată fi autosustenabili financiar. ArtRotary este un proiect gândit pe termen lung, el 
fiind totodată unul dintre proiectele pe care clubul Rotary Cișmigiu le-a pornit încă de la fondarea sa. 
În cadrul proiectului participă copii cu adevărat talentaţi, ei fiind selectaţi de către iniţiatorul 
proiectului - Dorin Negrău, împreună cu pictorul Justinian Scărlătescu. Proiectul ArtRotary are de 
altfel două etape - tabăra de pictură organizată pentru aproximativ 10-12 copii și lecţiile săptămânale 
de pictură pentru copiii selectaţi (unii dintre ei inclusiv in cadrul taberei).  În acest an, tabăra de 
pictură a avut loc la Sinaia, în perioada 24 iulie - 1 august, unde au participat 10 copii, alături de 
colegi și prieteni din cadrul Rotary Club Cișmigiu. Cele mai valoroase dintre lucrările realizate vor fi 
scoase la vânzare prin licitaţie în cadrul unui eveniment al clubului Rotary Cișmigiu iar sumele 
obţinute vor fi folosite pentru a acoperi parţial costurile cursurilor de pictură din timpul anului.  

Noul acoperiș al arhivei Primei Școli Românești este gata. 
Astfel, cele 6000 de cărţi vechi și peste 30 de mii de 
documente, adăpostite în acest depozit, au fost salvate de la 
distrugere. Acoperișul arhivei Primei Școli a fost finalizat și 
cu ajutorul participanţilor la Balul Anual al Clubului Rotary 
Brasov Kronstadt din luna mai. Aceștia au contribuit la 
realizarea proiectului cu donaţii în valoare de aproape 
18.000 de lei.  
Clubul Rotary Brasov Kronstadt, cu ajutorul societăţii 
Rampa, face mai usor drumul turiștilor spre Muzeul Prima 
Școală Românească. La intrarea în Brașov, dinspre Predeal, 
este amplasat un banner care indică adresa exactă a Primei 
Școli și îi întampină pe turiști cu îndemnul: „Vizitează Prima 
Școală Românească! Păstreaza istoria vie !”. 
 

RC BRAȘOV KRONSTADT – EDUCAȚIE 
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RC KRONSTADT BRAȘOV – EDUCAȚIE 

	

Colaborarea	dintre	RC	București	și	RC	Zell	Am	See	
s-a	concretizat	într-o	donație	de	mobilier	școlar	
pentru	Liceul	Tehnologic	“Petru	Rareș”	din	
comuna	Vetrișoaia.		

	

	

	

	

	

	

Cu	ajutorul	lui	Paul	Popescu,	mobilierul	a	ajuns	în	
județul	Vaslui,	iar	elevii	îl	vor	putea	folosi	din	
această	toamnă.		

	

	

 

Tabăra a fost găzduită pentru a treia oară 
consecutiv de Tasuleasa Social, într-un ţinut de 
basm din Pasul Tihuţa. Rolul acestei tabere este 
acela de a face ca tinerii care provin din societăţi 
diferite să funcţioneze ca un grup. Acest rol le-a 
revenit în primul rând voluntarilor Tasuleasa 
Social, care au avut alături de ei, zilnic, câte un 
rotarian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au reușit acest lucru făcând ceeea ce au învăţat și 
ei: au mers pe munte, au muncit împreună și au 
călătorit în afara zonei de confort. Pădurea 
Pedagogică a făcut bineînţeles parte din program, 
au mers în 
drumeţie pe 
muntele 
Tasuleasa 
despre care 
se spune că 
aduce 
oamenii 
aproape. 
Împreuna 
cu Tibi 
Useriu au 
parcurs o 
bucată din 
traseul Via 
Maria 
Theresia și 
au reușit să 
refacă o 
parte din 
poteca pe care vor alerga cei 700 de concurenţi ai 
maratonului VMT. În program a fost și un tur al 
orașului Bistriţa, încheiat cu prezenţa la întâlnirea 
săptămânală a Rotary Club Bistriţa Nosa și cina 
oferită de rotarieni.  

RC BISTRIȚA NOSA – TABĂRĂ 
INTERNAȚIONALĂ YEP 

DONAȚIE MOBILIER ȘCOLAR RC VASLUI 

Pentru publicarea materialelor în 
newsletter Rotary District 2241 și în revista 
District 2241 puteți trimite texte (1 pagină) 
și câteva fotografii pe adresa: 
comunicare@rotary2241.org, până pe data 
de 10 ale lunii următoare.  

   Echipa de comunicare 


