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La început de An Rotarian
Dragi prieteni,
Începe un nou an rotarian în care
avem datoria să continuăm munca
depusă de membrii districtului 2241 în
decursul anilor, făcând conexiunea între
serviciul în folosul umanității și diferența
calitativă generată de spiritul Rotary: de
la “Rotary Serving Humanity” la “Rotary
Making a Difference”
Felicit echipa districtuală din mandatul 2016-2017 și pe toți
rotarienii implicați în proiectele din acest an.
Consider că prietenia, respectul, toleranța și înțelegerea în cadru
clubului și în District sunt principali factori care stau la baza tuturor
succeselor ulterioare.Întărirea și consolidarea acestora vreau să devină
proiectul meu de suflet în acest an, și vă invit pe toți alături de mine
să-l realizăm.
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Președintele RI 2017-2018, Ian H.S. Riseley a spus: „ Pentru
mine, Rotary nu se definește prin ceea ce suntem, ci prin ceea ce facem,
prin potențialul pe care Rotary ni-l oferă și prin modurile prin care
materializăm acest potential în servicii durabile și pline de relevanță”
În perioada 31.10.-05.11.2017 va avea loc GETS-ul pentru Zonele
19 si 20B și Institutul Rotary Carpathia 2017, Cluj Napoca, un mare
eveniment care ne onorează, și care în același timp este o provocare
pentru noi.
Avem ocazia să confirmăm evolutia deosebită pe care a avut-o
Rotary în Districtul 2241 - România și Republica Moldova in ultimi
ani.
Sunt convins că noi toți, sprijiniți de echipa districtuală, vom
reusi să facem diferența între a fi sau a nu fi rotarian, în comunitățile
noastre.
Cu prietenie,
EMIL SOPOIAN
Guvernator 2017-2018
District 2241 România și Republica Moldova
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Scrisoarea Guvernatorului
August
Ce defineşte un club Rotary?
Cred că nu puteam vorbi despre Rotary
fără să vorbim de oamenii minunaţi care
sunt esenţa acestei mişcări globale. Luna
aceasta ni se oferă prilejul în care noi toţi,
reflectând la calitatea de membru, putem
conştientiza frumuseţea vieţii rotariene.
Camaraderia reprezintă liantul cel mai puternic care ne uneşte.
Integritatea în acţiunile noastre este ceea ce ne defineşte. Diversitatea
ne caracterizează iar serviciul adus comunităţii este instrumentul prin
care fiecare membru Rotary aduce plusvaloare în vieţile celor din jur.
Rotary presupune dezvoltarea de noi lideri. Fiecare membru
este un lider, lider de club, lider de proiect, lider al unui comitet,
lider în domeniul lui de activitate şi exemplele ar putea continua. Vă
încurajez ca în cluburile voastre să promovaţi diversitatea membrilor
şi împreună să lucrăm la îmbunătăţirea procesului de recrutare şi
menţinere a acestora.
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La nivel strategic Districtul 2241 şi-a setat următoarele obiective
ce vizează domeniul membership pentru anul 2017-2018:
1. Creşterea efectivului cu cel puţin 2 membrii în fiecare club
2. Elaborarea unor noi strategii de retenţie a membrilor.
Cred că aceste obiective pot fi atinse de către fiecare club din
districtul nostru şi astfel noi toţi vom contribui la consolidarea
mişcării rotariene din România şi Republica Moldova.
Fiecare din noi avem un rol în Rotary. Fiecare membru din
cluburile noastre s-a alăturat pentru a fi parte din ceva mare. De
aceea este important ca toţi să primească şansa de a-şi aduce aportul
la activităţile zilnice ale clubului. Pentru că, un membru implicat este
motivat să facă bine pentru club şi pentru comunitate.
Îndemnul meu final cu ocazia „Rotary Membership Month” este
să încercăm toţi împreună să creştem lideri în cluburile noastre şi să
atragem alături de noi membrii care să dezvolte un puternic sentiment
de apartenenţă la Rotary.
Cu prietenie,
Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România și Republica Moldova
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RC București Concursul “DaVinci”

In data de 4 iulie, la Bucuresti, s-a desfasurat
al 3-lea concurs național de inovație tehnica si IT
“DaVinci’’, organizat de Rotary Club Bucuresti, sub
deviza ‘’Reinventeaza viitorul’’.
Concursul a fost destinat elevilor din Romania
pana la clasa a 12-a inclusiv.
Cele 10 lucrări selecționate de juriu, al cărui
președinte a fost Dumitru Dorin Prunariu, singurul
cosmonaut român, impreuna cu membri clubului
Valentin Macec, Tincu Laurentiu , Mirela Constantin
au fost premiate cu diplome, iar primele 3 proiecte
alese au primit și premii în bani.
www.rotary2241.ro

Concursul a
urmarit încurajarea
creativitatii,
promovarea și
recunoașterea
valorii elevilor cu
preocupări științifice
în domeniile
menționate.
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RC Timișoara Rotary Ripensis

La Timisoara a avut loc implementarea cu mult succes a unui nou proiect
marca Rotary Ripensis: Analizor automat pentru determinari imunologice
ELISA primit ca donatie de catre Centrul de Transfuzii din Timișoara. Aparatul,
in valoare de 76.041 ron, a fost achiziționat de Rotary Ripensis, cu ajutorul
membrilor și al firmelor care s-au oferit să sponsorizeze acest proiect.
In cadrul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Timişoara se
procesează anual peste 20.000 unităţi de sânge recoltat care asigură necesarul
spitalelor din Timişoara, judeţul Timis şi judeţele limitrofe.
Pentru asigurarea controlului biologic este necesar testarea sângelui pe
o linie de imunologie tip Elisa, linie care exista pana în prezent din 1995, dar
care este depăşită din punct de vedere etic şi moral. Incepand de la 1 iulie
2017 aici exista, prin donatia Rotary Ripensis Timisoara, o intreaga linie
imunologica ELISA, extrem de necesara pentru asigurarea controlului biologic
prin determinarea de markeri virali (hepatita B, hepatita C, HIV şi HTLV),
adica pentru asigurarea calităţii şi securităţii transfuzionale în zona de Vest a
României.

Analizor automat
pentru determinari
imunologice ELISA
primit ca donatie
de catre Centrul
de Transfuzii din
Timișoara
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RC București Echiparea secției ORL
Clubul Rotary Bucuresti continua si in
acest an proiectul de echipare a sectiei ORL din
cadrul Spitalului de copii “Victor Gomoiu” din
Bucuresti, venind in sprijinul comunitatii locale
prin dotarea cu echipamente de diagnosticare in
valoare de 22000 RON.
Astfel, au fost achizitionate de Rotary Club
Bucuresti si donate sectiei ORL un audiometru,
unic in Romania in acest moment, sub forma unei
tablete cu un program interactiv pentru copii care
detecteaza hipoacuzia si un timpanometru.
Acest proiect se realizeaza in contextul in
care la noi in tara 3 copii din 1000 de nou nascuti
prezinta probleme de surditate .
Dotarea cu aceste echipamente da posibilitatea
diagnosticarii la timp si corect a copiilor cu
hipoacuzie.
Proiectul a fost condus de presedintele
Rotary Club Bucuresti, District 2241, Marius
Leucuția.
Rotary Club Bucuresti este o organizatie
neguvernamentala, axata pe servirea comunitatii
si activeaza in spiritul valorilor etice inalte .
Rotary Club București desfășoară în continuare
numeroase proiecte caritabile prin acțiuni sociale,
sprijinind instituții din domenii diverse.
www.rotary2241.ro

RC București
echipează secția
ORL a Spitalului
de copii “Victor
Gomiu” cu un
audiometru
ce detecteaza
hipoacuzia și un
timpanometru.
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RC Sibiu Premiul Rotary Sibiu Cibinium
« Când copilul acesta va începe voiajele sale artistice nu-mi va rămâne decât
să-mi închid pravalia », spunea Franz Liszt despre Carl Filtsch, copilulminune pe care Transilvania l-a dat istoriei muzicii clasice din secolul al
XIX-lea. Născut în 1830 în Sebeșul săsesc, a devenit discipolul preferat al
lui Chopin iar genialitatea lui muzicală a uimit deopotrivă regi, compozitori
celebri și publicul anonim care l-a aplaudat la Viena, Londra, Budapesta sau
Veneția. Deși o boală incurabilă l-a condamnat la vârsta de numai 15 ani
la un tragic sfârșit, providența i-a făcut în schimb dreptate. În 1960 au fost
descoperite cele 25 de compoziții ale sale iar distinsul profesor Peter Szaunig
are strălucita idee de a le populariza prin evenimentul muzical cunoscut azi
drept Festivalul Internațional Carl Filtsch, o manifestare artistică de mare
anvergură pe care, de aproape un sfert de secol, Filarmonica de Stat din Sibiu
și partenerii săi instituționali o patronează.
Moștenirea culturală a lui Carl Filtsch a răsunat și în acest an în mâinile
celor 29 de copii și tineri pianiști din 12 țări, participanți la a XXII-a ediție a
concursului.
Născută în anul 2008 la Sibiu într-o familie de
iubitori de frumos și studiind pianul la Colegiul
Național de Arte „Regina Maria“ din Constanța
(prof. Andrada Ștefan), Inya Maria Cutova a urcat
deja de multe ori pe podiumurile muzicale ale
concursurilor naționale. La 8 ani, este cu adevărat
o mică maestră a clapelor. Interpretările sale
sunt exacte și învăluie ascultătorul în bucurie și
inpirație.
www.rotary2241.ro
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Zâmbetul inocent nu îi pune în umbră munca pasionată decât până
în clipa în care degetele ei delicate, într-un joc dezinvolt, iau în stăpânire
claviatura și însuflețesc partitura. Schimbările de tonalitate sunt dezvăluite
auditoriului cu o uimitoare maturitate iar gradarea sonorităților dă culoare
unui registru larg de emoții. Nu întâmplător, Inya Maria Cutova a devenit
laureată cu premiul II a ediției din acest an a Festivalului Internațional Carl
Filtsch și a premiului Rotary Sibiu Cibinium pentru cea mai bună participare
a unui concurent din Sibiu.
Încurajând excelența în artă, Clubul Rotary
Pianista Inya Maria Sibiu Cibinium, în mandatul de președinte al dnei
Anamaria Gîndilă, a instituit încă din anul 2012
Cutova a primit
premiul pentru cel mai bine clasat pianist sibian în
premiul Rotary Sibiu concurs iar acordarea acestuia unor pianiști laureați
Cibinium
ai prestigiosului Festival Carl Filtsch este, desigur,
reconfortantă.
Cum talentul, sagacitatea și mai ales valoarea acestor tineri muzicieni
merită salutate prin orice mijloace, oricând și oriunde, amintim că premiul
Rotary Sibiu Cibinium a fost atribuit în anul 2013 Teodorei Oprișor laureată
cu premiul III Categoria C, absolventă a Universității de Muzică Weimar,
Germania și masterandă a Academiei Regale de Muzică din Londra, în 2015
sensibilei Mara Bardac, deținătoare a numeroase premii naționale și laureată
cu premiul III al ediției din 2013 a Festivalului Carl Filtsch (ambele eleve
ale dnei prof. Enikö Orth) iar în 2016 lui Raul Ioan Mordășan (prof. Emese
Kalman).
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„Trăim vremuri amestecate în care felurite dezacorduri morale se fac mult
prea facil auzite, în care marketingul alterează ierarhia valorilor iar tehnologia
naște și conduite absurde. Și totuși viața nu are cum să fie întrutotul rea atunci
când, spunea William Buckley jr, poți să cumperi cu zece dolari toate sonatele
lui Beethoven și să le asculți vreme de zece ani. Iar noi, aici, la Sibiu ne putem
simți și mai compensați de faptul că avem privilegiul de a putea întoarce spatele
superficialităților cotidiene și a ne bucura de un festival al cărui principal merit
este, cred, de a promova niște modele culturale.
Talentatei Inya Maria Cutova îi doresc să aibă parte, în formarea sa
viitoare, de acei oameni de destin a căror îndrumare să îi faciliteze cariera
pe care talentul său o merită; să privească premiile drept o recompensă și să
se entuziasmeze doar azi întrucât mâine va fi chemată să lucreze din nou la
expresia sa muzicală pentru reconfirma încrederea primită“.
au fost câteva dintre cuvintele dnei Ginei Orga-Dumitriu care a înmânat
pianistei Inya Maria Cutova premiul Rotary Sibiu Cibinium în cadrul
Festivității de premiere și a Concertului de gală al laureaților ediției din acest
an a concursului.
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RC Craiova Renovarea Spitalului Victor Babeș
Ambulatoriul de Pneumoftiziologie
din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și
Pneumoftiziologie „Victor Babeș“ Craiova a fost
renovat de către Rotary Craiova Probitas, iar pe
data de 31 iulie 2017 a avut loc inaugurarea. În
jur de 3.000 de pacienți care suferă de diverse
afecțiuni respiratorii vor beneficia lunar de noile
condiţii, alături de cadrele medicale care lucrează
în acest spital.
Pacienții din Dolj care suferă de afecțiuni
respiratorii și au nevoie de un consult de
specialitate, diagnostic și tratament ajung
de cele mai multe ori în Ambulatoriul de
Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului de Boli
Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș“
Craiova.
Ambulatoriul de Pneumoftiziologie
din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și
Pneumoftiziologie „Victor Babeș“ Craiova a fost
renovat de către Rotary Craiova Probitas, iar pe
data de 31 iulie 2017 a avut loc inaugurarea. În
jur de 3.000 de pacienți care suferă de diverse
afecțiuni respiratorii vor beneficia lunar de noile
condiţii, alături de cadrele medicale care lucrează
în acest spital.
www.rotary2241.ro

„A fost amenajat
și un grup sanitar
pentru pacienții cu
dizabilități“
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Ambulatoriul de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș, renovat
din donații de către Rotary Craiova Probitas. Proiectul a fost realizat ca
urmare a Balului Caritabil organizat de Clubul Rotary Craiova Probitas în
luna mai 2016, ce a avut drept scop strângerea de fonduri pentru reabilitarea
Ambulatoriului de Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Victor Babeș din
Craiova.

La bal au participat aproape 250 de persoane, care au luat parte la
licitațiile și tombola organizate în scop caritabil. „Clubul Rotary este mulțumit
că a mai făcut o acțiune în sprijinul comunității.
Acest proiect a început acum doi ani sub numele «Împreună pentru un
viitor fără tuberculoză», anul trecut au fost plantați în Craiova 900 de copaci,
în luna mai 2016 am organizat bal caritabil în urma căruia s-au adunat
aproximativ 100.000 de lei, apoi au început lucrările în spital. Valoarea totală
a investiției în spital a fost de 120.000 de lei. Poate părea o sumă mică față de
nevoile sistemului sanitar, dar sperăm să fie un început și, ca în alte situații,
ștafeta să fie preluată de autoritățile care au obligația să se ocupe de astfel de
instituții“, a declarat Dragoș Ivanovici, președintele Clubului Rotary Craiova
Probitas.
www.rotary2241.ro
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Bolnavii sunt acum primiți într-o clădire în care au fost rezolvate și
problemele legate de rețele de apă caldă, apă rece, rețeaua de canalizare.
Pentru a eficientiza munca medicilor a fost pusă la punct și o rețea de date,
care să realizeze conexiunea între cabinetele medicale. „Când am început
acest proiect, ne-am gândit la confortul pacientului și la interacțiunea pe care
acesta o are cu sistemul sanitar, dar am ținut cont și de nevoile personalului
medical care lucrează aici. În acest sens, am schimbat rețele de apă caldă, apă
rece, rețeaua de canalizare la care erau probleme.
Am modernizat toată rețeaua de date pentru a realiza conexiunile între
cabinete. Acum datele medicale se descarcă în câteva minute și se trimit
foarte repede de la un cabinet la altul. A fost amenajat și un grup sanitar
pentru pacienții cu dizabilități“, a explicat Adrian Cojocaru, membru al
Clubului Rotary Craiova Probitas.
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RC Bistrița Predarea Ștafetei YEP
În fiecare an, sfârșitul lunii iulie este marcat de predarea ștafetei
schimbului de experiență în programul YEP. Anul acesta, noi cei din
comitetul Youth Exchange Program, i-am întâmpinat pe studenții români
abia ajunși acasă, lângă Alba-Iulia, la Domeniile Mar’tinuzi. Totodată, le-am
urat drum bun celor care se îmbarcă în acest moment către o nouă viață, pe
alte meleaguri, în calitate de ambasadori Rotary ai Districtului 2241.
Întalnirea a fost marcată de emoții puternice, de lacrimi de multe
feluri (bucurie, tristețe, mândrie, recunoaștere, dor). Tinerii și-au împărțit
sfaturi, experiențe din cele mai interesante, ne-au bucurat cu prezentări de
poze din locurile în care au umblat și ne-am imaginat și noi că pașim în lumi
necunoscute, dornici să aflăm cum și-au trăit fiecare zi și experiență într-o
țară nouă, o cultură diferită, cu niștre străini care au devenit familie.
Părinții, mai emoționați decât copiii lor, se bucurau pentru aceștia
pentru șansa nemaipomenită, pusă la dispoziție chiar de ei. În acest an,
printre părinții emoționați ai căror fiice participă în acest program și care

Țările din care au
venit și se duc anul
acesta studenții de
schimb sunt: Statele
Unite ale Americii,
Japonia, Taiwan,
Mexic.
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pleacă în Statele Unite ale Americii și Japonia, se numără și fostul guvernator,
Mircea Solovăstru și guvernatorul ales, Cristian Jurji.
Un model pentru fiecare părinte, un model pentru colegii rotarieni ai
căror copii se încadrează în limita de vârstă 16-18 ani, pentru a participa în
program.
Țările din care au venit și se duc anul acesta studenții de schimb sunt:
Statele Unite ale Americii, Japonia, Taiwan, Mexic.
La această întâlnire ne-am bucurat de prezența a patru guvernatori
și dorim să le mulțumim pentru spijinul nemaipomenit colegiilor noștri,
guvernator 2007-2008 Ovidiu Coș, guvernator 2016-2017 Mircea Solovăstru,
actualului guvernator Emil Sopoian și guvernatorului ales 2018-2019 Cristian
Jurji.
În încheiere, vă rugăm să informați de acest program familiile,
apropiații, rudele. Împreună să dăm această șansă unică cât mai multor copiii.
Să oferim cât mai multe oportunități de a trăi o viață într-un an.
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RC Baia Mare Parcul Rotary
Rotary Club Scala Ujgorod, un exemplu de spirit rotarian. Le multumim
pentru ca de acum in Parcul Rotary sunt doua bancute personalizate ale
celor doua cluburi din Romania, Baia Mare 2005 si Sighetul Marmatiei
Voievodal.
Parcul Rotary este parcul central din orasul Ujgorod din Ucraina si
a primit acest nume dupa ce clubul Rotary Scala din localitate a organizat
proiecte si evenimente pentru a intretine parcul la cele mai inalte standarde
timp de peste 10 ani. Mai sunt multe proiecte pe care membrii clubului
Rotary Club Scala impreuna cu alte cluburi doresc sa le puna in practica. Noi
va recomandam astfel de parteneriate si colaborari internationale din toate
punctele de vedere.
Au fost prezente la actiune si trei cluburi din Lituania. Oameni
minunati, cu proiecte deosebite in sprijinul comunitatii. Speram sa fie
inceputul unei lungi colaborari in spiritul prieteniei rotariene.

https://www.youtube.com/watch?v=h0qbVCe7oaw
www.rotary2241.ro
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RC Cișmigiu Tabăra de Pictură ArtROTARY
Tabara de Pictura ArtROTARY, proiect al
clubului Rotary Cismigiu continua seria implicarii
individuale a rotarienilor din Bucuresti pentru
sprijinirea copiilor aflati in centrul de Plasament din
Domnesti.
Editia din acest an a avut loc in luna iulie, in
orasul Busteni. Peisajul minunat al statiunii Busteni
a fost sursa de inspiratie atat pentru cei mici cat
si pentru adulti in a readuce impreuna spiritul
colaborativ al motto-ului “Service above Self ”.
Peste 20 de copii au participat
timp de o saptamana la aceasta tabara
unde au creat o colectie impresionanta
de picturi, cu ajutorul cunostintelor
primite de la Justinian Scarlatescu,
mentorul grupei tinerei generatii de
pictori.
Echipa clubului Rotary Bucuresti
Cismigiu il felicita pe colegul Dorin
Negrau si pe toti membrii implicati,
pentru insemnabilul efort depus in
sustinerea acestui pretios proiect,
initiat in 2014.
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Upcoming Events
31.10.-05.11.2017 va avea loc GETS-ul pentru Zonele 19 si
20B și Institutul Rotary Carpathia 2017, Cluj Napoca

15.09-16.09.2017 Zilele Prieteniei Rotariene la Celje Slovenia (pentru Dezvoltarea Economiilor Locale din Regiune
cu ocazia Expozitiei Internationale Celje in cadrul proiectului
Edison/e Celje)

Comisia de Imagine și de Comunicare a Districtului 2241
România și Republica Moldova:
Ștefan Ciochinaru – Coordonator Comisie: stciochinaru@gmail.com
Mihaela Gorodcov – Enewsletter: mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro
			
mihaela.goro@gmail.com
Codrin Raita – Website: codrin@pulsmedia.com
Mihai Totpal – Social Media: mihai@mervani.ro
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