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Dragii mei rotarieni,

Elementele primordiale ce definesc un club
rotarian sunt membrii și prietenia ce-i leagă.
Suntem o organizație de membri, pentru că la
decizia aderării în club a stat conștientizarea
faptului că împreună putem face mult mai multe
lucruri bune și de mai mare impact.
Dacă vrem să fim prolifici și să ne realizăm
obiectivele propuse în deplină armonie și plăcere,
trebuie să avem grijă de membrii noştri și să
protejăm clubul de anumite pericole ce pot dăuna și perturba activitatea.
Cluburile Rotary şi-au câştigat respectul în rândul semenilor prin seriozitate,
implicare şi onestitate, calităţi de la care nu se face rabat. Şi tocmai pentru a păstra
acest spirit care patronează puternic cluburile rotariene, vă invit, prieteni dragi,
să acordați mai multă atenție propunerilor făcute pentru primirea unui nou
membru în cluburile voastre.
Eşti rotarian şi te comporţi în acest spirit atât la club, cât şi în societate, la locul
de muncă, în familie, în cercul de prieteni, oriunde în ţară sau în afara ei, încă din
clipa în care ai primit insigna. În tot acest răstimp, valorile şi principiile rotariene
ne întregesc şi întăresc permanent personalitatea. Fiecare dintre noi reprezintă
cartea de vizită a acestei organizaţii, fiind apreciaţi şi judecaţi după
comportamentul nostru. Imaginea şi încrederea câştigate de-a lungul timpului
trebuie preţuite, atent păstrate şi întreţinute. Este principalul nostru atuu în faţa
comunităţii.
De aceea, introducerea unei persoane nepotrivite în acest grup poate avea urmări
ireparabile în cadrul clubului, prin perturbarea bunei armonii existente, fapt ce
poate duce la divizare, dar şi în comunitate, prin diminuarea încrederii
organizaţiei noastre.

Începând cu luna septembrie, cluburile organizaţiei noastre încep a se întregi cu
noi aspiranți ce doresc să se implice în activitatea de voluntariat, aspiranți care
cred că se regăsesc în valorile promovate de organizaţia noastră.
Însă, nu de puține ori, se întâmplă că persoanele propuse să devină membri ai
clubului nu corespund cerinţelor şi valorilor Rotary. Realizăm în timp că nu a fost
cea mai potrivită propunere ca respectiva persoană să se alăture acestei
organizații.
Pentru unii dintre ei, dobândirea calitații de membru rotarian o văd doar ca pe o
oportunitate sau o posibilă rampă de lansare spre alte scopuri decât cele rotariene.
Sunt cazuri în care, din prea mare prietenie şi respect pentru colegul nostru care
face propunerea, facem rabat de la aceste criterii, având ca urmare o serie de
probleme cu care ne confruntăm. Probleme cauzate de moralitatea, onestitatea
sau lipsa implicării personale în acţiunile clubului.
Da, avem nevoie de un club viu şi activ, împrospătat mereu cu noi energii
creative, capabile să compună un nucleu puternic şi unit de prieteni. Însă valoarea
lui nu poate fi dată doar de numărul mare al membrilor ce-l compun, dacă această
valoare se obține în detrimentul calităţii și implicării.
Așadar, prieteni dragi, m-aș bucura ca următoarele voastre decizii să fie trecute
prin filtrul riscurilor mai sus amintite și ...
Fiți Inspirați în alegerile voastre !
De asemenea, nu uitați!
Pentru a fi o organizație credibilă și atractivă pentru toţi cei interesați a servi
comunitățile, trebuie să ne folosim de orice oportunitate apărută, pentru a spune
cât mai des cine suntem și ce facem, folosind toate instrumentele și canalele de
comunicare de care dispunem.
Cristian Jurji
Guvernator 2018-2019
District 2241-România și Republica Moldova

Întâlnirea anuală a Comitetului Interțări România-Germania-Austria
După întâlnirea din Austria, care a avut loc an trecut, ne-am reunit cu colegii
rotarieni austrieci și germani, reprezentanți ai celor 15 districte germane și două
austriece, la Sibiu.

Un concert de orgă, desfășurat în atmosfera deosebită a unei biserici catolice din
preajma Sibiului, a fost preambulul întâlnirii internaționale, urmat de o seară de
excepție, la reședința colegei și amfitrioanei noastre rotariene, Anamaria Gîndilă.
Apreciatul interpret instrumentist Radu Nechifor, fost elev al lui Gheorghe
Zamfir, alături de alți doi colegi de breaslă, au prezentat cu măiestrie un potpuriu
muzical.
A doua zi au debutat lucrările propriu-zise ale întâlnirii internaționale a
Comitetului Interțări, cu salutul adresat membrilor participanți la cea de-a X-a
ediție a evenimentului internațional, de către Cristian Jurji, Chair al Comitetului
Interțări RO-DE-AU.
El a punctat împlinirea a 10 ani de la semnarea actelor constitutive ale ICC
România și Germania.
Momentul a fost marcat și prin decernarea unei Diplome jubiliare de către PDG
Ovidiu Cos, pe mandatul căruia a avut loc înființarea ICC.
PDG Ovidiu Cos, în noua sa calitate de Chair al Consiliului Executiv al ICCurilor, a invitat la reînnoirea acestui parteneriat, prin semnarea trilaterală a ICCurilor, avându-i ca reprezentanți pe Mariannne Lehman, Chair-ul Secțiunii

Germane, Herbert Ederer, Chair-ul Secțiunii Austriece și Cristian Jurji, Chair-ul
Secțiunii Române.
În intervențiile lor, participanții au prezentat un scurt bilanț al multiplelor proiecte
și al activității desfășurate prin intermediul ICC, accentuând rolul important și
decisiv pe care-l poate juca un comitet interțări în relațiile cu persoanele,
cluburile, districtele și țările implicate.
Au fost creionate o serie de noi proiecte care se vor derula de-a lungul acestui an
rotarian.
Următoarea întâlnire a Comitetului Interțări va avea loc în perioada 29 - 31 mai
2019, la Hamburg precedând Convenția Internațională Rotary 2019.

RC Alba Iulia
Clubul Rotary Alba Iulia a organizat în primele luni de vară acţiuni cu impact
major pentru clubul din Cetatea Marii Uniri.
Împreună cu RC Civitas Solis şi cu Clubul Rotaract, a fost marcată împlinirea a
douăzeci de ani de Rotaract Alba, o bucurie a regăsirii rotaractienilor de azi cu
membrii fondatori, actuali Rotarieni. S-au acordat diplome de excelenţă şi
distincţii.

Pe lângă acest moment de suflet, a fost notabilă acţiunea Clubului Rotary Alba
Iulia de înfrăţire cu Rotary Club Troyes-Franţa, un club înfiinţat în anul 1994 şi
care are 28 de membri.
Pentru aceasta, o delegaţie formată din opt rotarieni s-a deplasat la Troyes, dar
itinerariul spre Paris a cuprins şi vizitarea Clubului Rotary din Sceaux.
Vizita a fost organizată de Vasile Tomoioagă, preşedinte 2018/19 al Clubului
Paris Concorde.

RC Bârlad
TABĂRA DE LA BÂRLAD
Zece copii cu vârste între 16 și 20 de ani, de pe trei continente, s-au bucurat în
această vară de o tabără de neuitat, cu baza la Bârlad.
Pentru adolescenții din SUA, Italia, Lituania, Olanda, Cehia, Țara Galilor și câte
doi copii din Turcia și Taiwan tabăra a avut două etape.

Prima săptămână au petrecut-o în Bârlad, unde au fost antrenați în activități de
artă și cultură, ateliere de teatru și de pictură, au creat măști, au avut Treasure

Hunt sau alte îndeletniciri în aer liber. Pe tot parcursul șederii în Bârlad, oaspeții
au fost însoțiți de tinerii din Interact Bârlad.
Cea de-a doua parte a taberei a fost cel puțin la fel de interesantă, pentru că s-a
desfășurat în nordul Moldovei, unde au avut activități outdoor: rafting, călărie,
drumeții.
În ultimele două zile, gazdă le-a fost Iașiul, care le-a oferit prilejul de a vizita
principalele obiective istorice și culturale ale capitalei Moldovei.

RC Brașov Burg Transilvania
Transylvanian International Piano Competition (TIPNOC) 2018, ediția a
doua
Clubul Rotary Brașov Burg Transilvania a
fost partenerul de onoare al celei de-a
doua ediții a "Transylvanian International
Piano Competition" (TIPNOC), care a
avut loc între 9 și 15 iulie 2018, la Brașov.
Organizatorul şi Directorul artistic al
acestui concurs, Dragoş Ioan Dimitriu,
membru
Rotaract
Brașov
Burg
Transilvania şi-a propus în cadrul acestui
concurs să promoveze tinerii pianişti.
Totodată, în 14 iulie, a fost organizată o
“Seară Rotary”, ocazie cu care publicul
brașovean iubitor de muzică și de frumos
a avut ocazia să le ascultate într-o
interpretare unică pe Mădălina Pașol,
Vasilica Stoiciu-Frunză, Sevastia Irina
Iordăchescu și Mihnea Cazacu, dar și să-i cunoască pe membrii Clubului nostru.
Concertele din această seară specială au fost remarcabile, distinse, de o înaltă
ţinută artistică.

Înfrățire Rotary Club Brașov Burg Transilvania și Rotary Club
Lüdenscheid Zeppelin (Germania)
Rotary Club Brașov Burg Transilvania și
Rotary Club Lüdenscheid Zeppelin (Germania)
au oficializat o frumoasă prietenie, prin
semnarea unui document de înfrățire între cele
două cluburi. Evenimentul a avut loc cu ocazia
vizitei pe care membrii Clubului Rotary
Lüdenscheid Zeppelin au făcut-o la Brașov, în
perioada 27-29 iulie 2018. Documentul semnat
la Brașov, într-o atmosferă caldă şi
emoționantă, reprezintă un cadru general de prietenie, colaborare şi dezvolarea
unor proiecte comune între cele două Cluburi.

Săptămâna Mondială a Alăptării, susţinută de Rotary Club Burg
Transilvania Braşov
Rotary Club Burg Transilvania promovează şi susţine alăptarea exclusiv la sân în
primele şase luni de viaţă ale bebeluşului şi continuarea alăptării până la vârsta
de doi ani.
Rotarienii vor sprijini în continuare acest proiect, nu doar în cadrul campaniei
"Săptămâna Mondială a Alăptării", ci de-a lungul întregului an rotarian, prin
acţiuni complexe de informare şi educare a mamelor şi a familiilor, în special în
mediul rural şi în zone defavorizate.

CR Râmnicu Vâlcea – Cozia

TENNIS AND NATURE CAMP - RÂMNICU VÂLCEA
Cea de-a XV-a ediție a Taberei Internaționale ”Tennis and Nature”, organizate de
Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea - Cozia s-a desfășurat în această vară, bucurânduse de o participare deosebită.
Șapte tineri din SUA, Rusia, Italia, Spania și Franța și doi din România, bursieri
ai clubului nostru, au beneficiat de tabăra primită ca premiu pentru rezultatele
deosebite obținute la concursuri și olimpiade școlare.

Prin acest proiect, ne dorim să-i familiarizăm pe tinerii participanți cu adevăratul
spirit românesc, să cunoască mai îndeaproape cultura noastră tradițională, dar și
să se bucure de frumusețile României pitorești.
Facem astfel și o formă de promovare a României, sperând ca acești copii să
devină veritabili ambasadori, care vor răspândi în țările din care provin impresii
cât mai atractive despre ceea ce ne reprezintă pe noi - atât ca organizație, cât și ca
țară.
Pe parcursul celor două săptămâni, tinerii au experimentat diverse activități
sportive (tenis de câmp, tenis de masă, foosball, cățărare și trasee de escaladă în
copaci, tiroliană la Arkapark – Păltiniș), înot (apă sulfuroasă – Climănești, apă
sărată – strand Ostroveni și piscine apă dulce), de creație și modelare în lut (olărit
la Horezu, pictură pe tricouri), de teambuilding (concurs de gătit pe echipe),
recreere (Spa Reatret & Forest Măciuca, karaoke), dar și vizite și excursii în
zonele montane de mare interes din România (Transfăgărășan, Transalpina,
Obârșia Lotrului, Ciunget).
Programul de vizită a Sibiului a început cu onorantul salut al Guvernatorului
Districtului 2241 – Cristi Jurji, care ne-a primit la întâlnirea reprezentanților ICC
România – Germania – Austria, descoperind apoi, alături de un ghid profesionist,
cultura și tradiția, oamenii și obiceiurile zonei transilvănene. Seara, a avut loc un
concert de rock clasic la Filarmonica din Sibiu – PianoRocks, cu Monica Florescu
și trupa Antract.
Tabăra s-a încheiat cu vizita Capitalei, unde tinerii noștri, însoțiți și găzduiți de
Rotaract Levant, au văzut Museum of Senses, Casa Poporului și alte puncte de
atracție turistică.
Activățile au fost sprijinite financiar de Districtul 2241, de cluburile Rotary
Vâlcea, Rotary Pitești și sponsori: Restaurante OK, Boromir, Hardwood,
Nordexim, Turbonef, Obada, Savitel, Diana, Unilemn, Stefmar, Sorceti, Wise,
Dan Lăpădat, cărora li se cuvin mulțumirile noastre.

O experienţă de neuitat, Youth Exchange
De multe ori se spune că cea mai bună şcoală a vieţii este propria experienţă.
Astfel, tinerii incluşi în această vară în programul Youth Exchange vor rămâne
cu amintiri de neuitat, pentru că au devenit mai puternici, după ce au parcurs
realităţi şi sentimente, uneori greu de gestionat, dar care i-au modelat.
Recent a avut loc predarea
ştafetei elevilor de schimb. A
fost ultima întâlnire a elevilor
români care pleacă peste hotare
pentru a trăi "anul vieţii" lor şi
pentru a fi ambasadorii
Districtului
2241
şi
ai
României, dar şi prima întâlnire
a celor pentru care acest an de
schimb s-a încheiat.
Timizi, emoţionaţi, încărcaţi cu
energii pozitive şi un amestec
de lacrimi de tristeţe, fericire şi recunoştinţă, ei ne-au destăinuit experienţele
trăite, momentele uşoare şi frumoase, dar şi clipele grele, când departe de casă şi
de familii au trebuit să facă faţă noului. Cu exuberanţa tinereţii, ne-au purtat,
fiecare, pe drumul său de 10 luni şi deşi uneori a fost greu, şi-ar mai dori cel puţin
încă o dată în viaţă o astfel de experienţă.
Anul de schimb i-a dus pe copiii noştri în Australia, Statele Unite ale Americii,
Mexic, Japonia şi Taiwan, ţări care sunt deja pregătite să îi întâmpine pe cei 14
studenţi de schimb, care la finele verii şi începutul toamnei vor lăsa în urmă
cotidianul de acasă pentru a descoperi noua şcoală, noi prietenii şi familiile care
vor deveni la sfârşitul proiectului, "familia mea".
Pe lângă studenţii de schimb, au avut loc pregătiri şi pentru părinţii lor, care pe
lângă emoţia despărţirii temporare de copiii lor, trebuie să găzduiască un elev de
schimb străin.
Atât pentru elevii de schimb români, cat şi pentru părinţii acestora, au fost şi sunt
organizate în fiecare an traininguri, pentru a-i pregăti să facă faţă cu succes
impactului cultural, pentru a se întâlni cu foşti părinţi gazdă şi pentru a cunoaşte
din experienţele şi greutăţile lor, găsind întotdeauna rezolvarea cea mai bună.
Chiar dacă anul de schimb ajunge la final după cele zece sau unsprezece luni,

rămâne fără sfârşit recunoştinţa faţă de acest program, faţă de cluburile Rotary,
sponsori şi gazdă. Rămân pentru o viaţă dragostea faţă de o altă ţară care va
deveni mereu "a doua casă", iubirea de familia sau de familiile noi cunoscute în
îndepărtatele orizonturi, prieteniile legate în această perioadă.

Cluburile Rotary Timișoara
Schimb de Colan al rotarienilor, la Timişoara
În această vară a avut loc, la Timişoara, schimbarea Colanului de Guvernator
Rotary al Districtului 2241 România şi Republica Moldova, în acelaşi context
desfăşurându-se şi ceremonia de schimbare a Colanului de Președinte la cluburile
Rotary din județul Timiș.

La festivitate au luat parte cele opt cluburi timișene, fostul şi actualul guvernator
al Districtului 2241 România și Republica Moldova, împreună cu cluburile
Rotary din Timiș (Rotary Timișoara, Cetate, Ripensis, Opera, Cosmopolitan,
Buziaș, Lugoj și Jimbolia), precum și cluburile Rotaract, Interact și Rotakids din
Timișoara.
Schimbul Colanului are loc anual, prin care este desemnat noul guvernator al
Districtului 2241 și noua președinție Rotary, Rotaract, Interact și Rotakids pentru
mandatul 2018-2019.
Predarea Colanelor reprezintă simbolul păstrării constante a valorilor Rotary, iar
noile echipe vor continua misiunea, adăugând valoare și speranță pentru anul
2018 – 2019.

Schimbarea mandatelor de Guvernator District 2241 România și Republica
Moldova a avut loc între Cristian Jurji (Guvernator D-2241 2018-2019) şi Milian
Sopoian (Guvernator D-2241 2017-2018).
Preşedinţi pentru anul rotarian 2018-2019 sunt: Diana Andone (Clubul Rotary
Timişoara), Ioan Georgiu (Clubul Rotary Cetate), Codruț Ianăși (Clubul Rotary
Ripensis), Carmen Liptak (Clubul Rotary Opera), Cristian Moroaică (Clubul
Rotary Cosmopolitan), Cosmin Hogea Clubul Rotary Buziaș), Dănuț Cliciovan
(Clubul Rotary Lugoj), Cosmin Ambruș (Clubul Rotary Jimbolia).
Aceştia au preluat ştafeta de la Preşedinţii pentru anul rotarian 2017-2018: Adrian
Bădescu (Clubul Rotary Timişoara), Luminiţa Ţundrea (Clubul Rotary Cetate),
Paul Pop (Clubul Rotary Ripensis), Longin Popescu (Clubul Rotary Opera),
Horaţiu Haţegan (Clubul Rotary Cosmopolitan), Nicușor Velican (Clubul Rotary
Buziaș), Mariana Agache (Clubul Rotary Lugoj), Daniel Gagica (Clubul Rotary
Jimbolia).
Rotaract: Iulia Lucaci-Țundrea (2017-2018) – Ahmed Abu-Awwad (2018-2019);
Rotaract Cetate : Madalin Margan (2017-2018) – Miruna Gug (2018-2019);
Rotaract Ripensis : Andrei Tudor Vilceanu (2017-2018) – Dan Doroghi (20182019); Rotaract Opera : Oana Gorcun (2017-2018) – Daniela Adascalului (20182019); Rotaract Cosmopolitan : Denis Jilavu (2017-2018) – Petre Bunget (20182019).
Au fost prezenţi și cei mai tineri voluntari din Interact (12-18 ani), dar și grupa
de Rotakids care reunește copii de la 5- 13 ani, angrenați în diverse activități de
sprijin ale comunității locale.

Proiect pentru achiziționarea și distribuirea a 280 de fotolii rulante

În timpul mandatului de guvernator al lui Emil
Sopoian, la inițiativa colegei noastre Dana
Moldovan din D5240, California, USA, s-a
inițiat un proiect multiclub între cele două
districte pentru achiziționarea și distribuirea a
280 de fotolii rulante. Din districtul nostru au
fost 23 de cluburi participante: Brăila,
București Cișmigiu, București Continental,
București Curtea Veche, București Triumph,
Cluj Napoca Visio, Cluj Napoca SAMVS,
Botoșani, Dej, Petroșani, Pitești, Târgu Jiu,
Târgu Secuiesc, Galați Donaris, Galați Vigoris,
Iași Copou, Baia Mare 2005, Bistrița Năsăud,
Craiova, Sighetu Marmației, Târgu Mureș
Teka, Târgu Mureș Maris și Timișoara Ripensis.
La sfârșitul lunii iulie containerul cu fotolii rulante a sosit la Constanța, cu
sprijinul colegului nostru de la RC Constanța Yachting, Andrian Mihei, iar
distribuția către cele 23 de cluburi s-a făcut la București cu ajutorul câtorva colegi
din RC București Cișmigiu, Interact Cișmigiu și București Curtea Veche,
coordonați de Rn Andrei Botez de la RC București Cișmigiu.
Transportul în țară a fost realizat de către Fan Curier care, la intervenția colegei
noastre Adriana Zgăbei de la RC Suceava Bucovina, a livrat gratuit cele 5 t de
fotolii rulante.

