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CUPRINS 

Dragi prieteni,  
 
nu mai este pentru nimeni un secret ca vin cu mare drag la voi, in 
Maramures. Este un loc, un tinut, in care ma simt extraordinar si asta 
datorita voua, oamenilor care faceti ca aceasta comunitate sa fie asa 
de frumoasa. Am venit in mijlocul vostru pentru a îi ura prietenului 
nostru Emilian succes in noua sa activitate, cea de Guvernator al 
Districtului 2241 Romania si Republica Moldova. Eu, pot spune cu 
mandrie, ca in acest an de mandat lucrurile s-au miscat destul de 
bine, am avut proiecte nationale si internationale care au efecte foarte 
bune in comunitatile in care s-au desfasurat si care au fost remarcate 
la nivelul organizatiei noastre. V-as putea da cateva exemple: Salvati 
inima unui copil, Rotary Planteaza, Carti pentru Moldova, Quest Invest 
- Bursa de Valori Bucuresti, iar lista ar putea continua. Sunt proiecte 
care transformate in programe anuale pot aduce plus valoare 
organizatiei noastre. Am primit din nou garantia recunoasterii 
internationale a activitatii noastre la Atlanta, la aniversarea a 100 de 
ani ai fundatiei Rotary, unde programul Salvati Inima unui Copil a 
primit din nou sustinere financiara ceea ce ne permite sa salvam mai 
multe vieti de copii. Este si rezultatul efortului pe care prietenii nostri, 
care au donat pentru sustinerea proiectelor Fundatiei, l-au facut in 
acest an cand am reusit sa donam 120 de mii de dolari. Acesti bani, 
se vor intoarce in District sub forma de puncte DDF pentru proiecte 
de amploare. Nu e puțin lucru. Mandatul meu de guvernator a stat 
inca de la inceput sub tema generoasa a educatiei. Am incurajat cele 
123 de cluburi din District sa realizeze proiecte in acest domeniu si sa 
isi concentreze activitatile pe toate categoriile de varsta. Mi-as dori ca 
lucrurile bune sa fie continuate, iar cele care nu au functionat foarte 
bine sa fie indreptate. Dar educatia, trebuie sa ramana o prioritate 
pentru noi toti, avem datoria de a pregati urmatoarele 
generatii. Vorbind de generatiile care urmeaza ma bucur ca in acest 
an i-am avut mai aproape pe cei din Interact si Rotaract, dovada si 
ceremonia care va urma, de predare a mandatului la Rotaract. Sunt 
convins ca si echipa viitorului guvernator va continua pe aceasta linie, 
de a incuraja colaborarea intre generatii. Ar fi un castig pentru 
Districtul nostru.  
 
Succes Emilian, succes noilor presedinti care va incepeti mandatul 
la 1 iulie. 
 
Mircea Ștefan Solovăstru 
DG Rotary District 2241 2016 - 2017   
 
Discurs rostit la ceremonia de la Sighetul Marmației, de predare a colanului 
către Guvernatorul District 2241 2017 – 2018, Emilian Sopoian.   
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CONVENȚIA INTERNAȚIONALĂ ROTARY 2017 – ATLANTA, USA 
Convenţia Internaţională Rotary 2017 a pus orașul Atlanta din nou în prim planul scenei 
mondiale. Prima Convenţie Rotary din Atlante a avut loc în anul 1917, orașul găzduind anul 
acesta Convenţia Internaţională pentru a treia oara. Aproximativ 40.000 de Rotarieni din 
peste 175 de ţări și teritorii din întreaga lume au participat în perioada 10 - 14 iunie la discuţii 
și workshopuri din cadrul Convenţiei. 
Putem afirma cu mândrie că Districtul 2241 România și Republica Moldova a fost reprezentat 
printr-o delegaţie numeroasă și reprezentativă. Participanţii s-au făcut remarcaţi prin portul 
popular deosebit purtat la ceremonia de deschidere a Convenţiei și prin arborarea steagurilor 
celor două ţări. Am avut ocazia să participăm la sesiunile generale și la alte sesiuni tematice, 
profitând la maxim de calitatea de rotarian. In Casa Prieteniei am împărtășit impresii, am 
vorbit despre proiecte realizate și viitoare, am schimbat fanioane. Punctul culminant a fost 
sarbatorirea cenenarului Fundaţiei. Cu o sută de ani în urmă, la Convenţia Rotary din Atlanta 
din 1917, președintele Rotary Arch Klumph a propus crearea unui fond caritabil "în scopul de 
a face bine în lume". De la prima contribuţie de 26,50 dolari, Fundaţia a crescut semnificativ 
și a adunat în timp mai mult de 3 miliarde de dolari pe care i-a folosit pentru programe și 
proiecte caritabile.	 Cea de-a 108-a Convenţie Internaţionala Rotary s-a desfășurat sub egida 
"End Polio Now" ("Eradicaţi poliomielita acum"). Cu aceasta ocazie s-au reunit în Atlanta 
lideri mondiali din diverse domenii, care și-au reafirmat angajamentul de a pune capăt bolii, 
alocând o sumă de 1,2 miliarde de dolari. Rotary va contribui cu 50 de milioane de dolari, iar 
Fundaţia Bill și Melinda Gates, cel mai mare partener al acestei iniţiative, va continua să 
susţină campania de eradicare a ultimelor vestigii ale poliomielitei, oferind 450 de milioane 
de dolari pe parcursul următorilor trei ani. 
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CONVENȚIA INTERNAȚIONALĂ ROTARY 2017 – ATLANTA, USA 
În ziua a doua a Convenţiei am asistat alături de alte 20.000 de persoane la discursul lui Bill Gates. 
Acesta a atras atenţia că în urmă cu trei decenii poliomielita era răspândită global: "Am trecut de la 
125 de ţări endemice în 1988 la doar trei ţări endemice astăzi, de la 40 de cazuri noi pe oră în urmă cu 
30 de ani la mai puţin de 40 de cazuri în tot anul 2016". Tot el a afirmat că "este ușor să uiţi cât de 
groaznică a fost această boală și cât de departe am ajuns în eradicarea ei". Încă din 1994, continentele 
americane sunt certificate ca fiind lipsite de poliomielită. A urmat regiunea Pacificului de Vest în anul 
2000, urmată de Europa în 2002. Asia de Sud-Est, inclusiv India, au fost declarate fără poliomielită în 
2014. În 2017, până în prezent, au fost identificate doar cinci noi cazuri în trei ţări - Pakistan, Nigeria 
și Afganistan. În timp ce unii oameni au impresia ca situaţia mondiala se înrăutăţește, Bill Gates a 
afirmat că progresul în eradicarea poliomielitei este o reamintire a ceea ce oamenii pot realiza atunci 
când sunt îndrăzneţi, hotărâţi și dispuși să lucreze împreună.  
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CONVENȚIA INTERNAȚIONALĂ ROTARY 2017 – ATLANTA, USA 
Președintele Rotary International, John F. Germ, a declarat cu acesta ocazie că toţi cei prezenţi, 
indiferent de statut sau de provenienţă, au posibilitatea de a schimba vieţi în bine. Lupta pentru 
eradicarea poliomielitei poate fi câștigata doar împreună. 
Nu pot să vă descriu în cuvinte sentimentul deosebit de a participa la un asemenea discurs alături de 
rotarieni din întreaga lume. Din acest motiv vă invit în încheiere să participaţi la următoarea 
Convenţie Internaţională din 2018 în Toronto, Canada. Anul viitor putem sărbători împreună 
rezultatele acţiunilor noastre, desfășurate sub egida anului rotarian 2017-2018 "Rotary: Making a 
difference". – Stela Săsăran, coordonator Rotary District 2241 pentru Conferinţa Internaţională.  
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CONVENȚIA INTERNAȚIONALĂ ROTARY 2017 – ATLANTA , USA 
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„O VIAȚĂ DREAPTĂ” – RC ALBA IULIA CIVITAS SOLIS 
În perioada Mai - Iunie Clubul Rotary Alba Iulia Civitas Solis, în colaborare cu SC 
STARMEDICA SRL din Alba Iulia, au derulat cea de-a doua campanie de informare și 
depistare precoce a cifoscoliozei la copiii de 12 – 13 ani (clasa a 6-a). Proiectul s-a desfășurat 
sub denumirea “ O viaţă dreapta” , fiind realizat  în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al 
Judeţului Alba și Școlile Generale din Alba Iulia. Beneficiarii proiectului au fost cei 550 elevi ai 
claselor  a VI-a din școlile generale, vârsta optima de depistare și tratare a acestei afecţiuni 
fiind cea de 12 ani. Dintre aceștia, 296 au prezentat acordul de evaluare semnat de părinţi și 
186 s-au prezentat la evaluare. Dintre	 copiii	 evaluați	 următoarele	 afecțiuni	 au	 fost	depistate:	8%	
dintre	 copii	 prezintă	 atitudine	 scoliotică,	 49%	 prezintă	 scolioză,	 51%	 cifoză,	 28%	 lordoză,	 9%	
spate	plat	și	33%	platfus.	În	următoarea	perioadă	se	vor	întocmi	scrisori	către	medicii	de	familie	
cu	fiecare	copil	în	parte	pentru	a	putea	să	fie	îndrumat	către		recuperare	.	Totodată	se	vor	prezenta	
rezultatele	pe	 fiecare	școală	pentru	ca	medicii	să	poată	să	 ia	măsurile	necesare.	„La	o	mare	parte	
dintre	 copiii	 evaluați	 au	 fost	 găsite	 tulburări	 de	 statică	 vertebrală,	 precum	 și	 deficiențe	 fizice	 ale	
piciorului.	 Dorim	 conștientizarea	 importanței	 kinetoterapiei	 în	 viața	 copiilor	 .	 Totodată	 prin	
proiectul	 „O	 viață	 dreaptă”	 se	 dorește	 prevenirea	 agravării	 afecțiunilor	 descoperite	 la	 acești	 copii	
pentru	a	nu	deveni	adulți	cu	probleme	de	spate”		Adela	Neamțu,	kinetoterapeut	în	cadrul	proiectului	
și	membră	Rotary	Club	Alba	Iulia	Civitas	Solis	
	

„Proiectul	 s-a	 desfășurat	 cu	 succes.	
Au	fost	evaluați	foarte	mulți	copii	la	care	s-
au	 găsit	 deficiențe	 ale	 coloanei.	 Doresc	 să	
transmit	 mulțumiri	 Inspectoratului	 Școlar	
Alba	pentru	sprijin,	celor	8	școli	unde	s-au	
efectuat	 evaluări,	 pentru	 colaborare,	
kinetoterapeuților	Adela	Neamțu	și	Mircea	
Ordean	pentru	 implicarea	activă	 în	cadrul	
proiectului	 precum	 și	 celor	 12	 voluntari	
studenți	 la	 kinetoteraperie	 care	 s-au	
implicat	cu	un	deosebit	entuziasm	în	acest	
proiect.	Rezultatele	proiectului,	chiar	dacă	
sunt	 negative,	 	 ne	 ajută	 să	 conștientizăm	
deficiențele	coloanei	existente	la	copii	și	să	
le	 tratăm	 din	 timp.”	 Dragoș	 Medrea,	
președinte	 Rotary	 Club	 Alba	 Iulia	 Civitas	
Solis.	

	
	
	
	
Proiectul	 a	 fost	 finanțat	 de	Clubul	 Rotary	 Alba	 Iulia	 Civitas	 Solis,	 specialiștii	 kinoterapeuti	 și	
informarea	de	specialitate	fiind	asigurate	de	SC	STARMEDICA	SRL.		
	
Campania	de	informare	și	depistare	a	cifoscoliozei	la	copii	reprezintă	una		dintre	acțiunile	dedicate	
comunității	a	Clubului	Rotary	Alba	Iulia	Civitas	Solis		din	anul	2017	și	se	dorește	a	fi	desfășurată	și	
în	anii	ce	urmează.	
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CENTRUL DE EXCELENȚĂ ESTIMA – RC BRĂILA 
Luni, 19 iunie 2017, s-a deschis la Brăila Centrul de Excelenţă Estima, cu sediul în cadrul firmei 
Estima Motors, Toyota Brăila. Amenajarea spațiului, dotarea acestuia cu mobilier, cu table magnetice, 
videoproiector, conexiune internet, computer au fost realizate prin contribuția exclusivă a managerului 
firmei, Ovidiu Dimofte, membru Club Rotary Brăila, Asistent al  Guvernatorului  Districtului 2241 Rotary 
România și Republica Moldova.  Centrul de Excelență Estima are ca principal obiectiv susținerea 
performanței în educație, atrăgând în acest sens tineri interesați să-și dezvolte competențele în diferite 
domenii de cunoaștere. 
În principal, activitatea continuă a Centrului de Excelență Estima, Brăila va fi pregătirea elevilor în 
domeniul astrofizicii, coordonatoarea proiectului fiind Nicoleta Becheanu, secretar executiv Club Rotary 
Brăila, profesoară de fizică cu rezultate de excepție în pregătirea elevilor pasionați de această știință, care 
au obținut rezultate excepționale atât la nivel național, cât și internațional. Centrul de Excelență Estima este 
cadrul desfășurării și altor tipuri de activități, precum sesiuni de formare, prezentarea de proiecte, ateliere 
de creație.  
Prima acțiune ce se va derula în lunile iunie-iulie, 2017,  în cadrul Centrului de Excelență Estima este 
realizarea proiectului Copiii timpului blandian, coordonat de prof. dr. Ana Coman, secretar executiv Club 
Rotary Brăila, constând în editarea unui volum de creații literare ale tinerilor din Colegiul Național Gh. M. 
Murgoci, Brăila înscriși și premiați la Festivalul Național de creație și interpretare cu participare 
internațională Ana Blandiana, ediția a VI-a, 2017.   
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CEREMONIA DE PREDARE DE MANDATULUI DE GUVERNATOR   
“Am fost alături de prietenul și colegul nostru, Solovastru Mircea la ceremonia de predare a 
mandatului de Guvernator al Districtului 2241 România și Republica Moldova, eveniment ce s-a 
desfășurat la Sighetu Marmaţiei și care a fost un bun prilej de amintire a tuturor acţiunilor, 
proiectelor și evenimentelor desfășurate în mandatul 2016 – 2017. Îl felicităm pe această cale pe 
Mircea pentru un an de excepţie, dinamic, un an în care am legat prietenii noi, ne-am dezvoltat 
împreună și am acordat o atenţie deosebită educaţiei. Totodată, dorim să îi urăm mult spor noului 
Guvernator al Districtului 2241 pentru anul rotarian 2017 – 2018, Emilian Sopoian. “ – RC Maris 
Tîrgu Mureș. 
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ROTARY YOUTH EXCHANGE 2017 – ROTARY CLUB BRĂILA  
Luni, 12 iunie, 2017, Rotary Club Brăila a organizat o întâlnire cu tinerii participanţi la 
programul Rotary Youth Exchange, 2017, însoţiţi de părinţii lor. Celor 14 tineri, 12 dintre ei fiind 
elevi de liceu, 2 studenţi, li s-au prezentat experienţele participanţilor la aceste tabere din anii 
trecuţi, punctându-se elementele care fac referire la atitudinea faţă de noua realitate în care vor 
plasaţi, la modul în care, tematic,  se pot integra cu succes în activităţile propuse. Elevii vor 
participa în tabere din Germania( 3), Austria( 2), Olanda( 2), Belgia(1), Cehia( 1), Spania (1), 
Lituania(1), Turcia(1), Finlanda(1) și Danemarca( 1), unul dintre tinerii brăileni, elev în clasa a 
XII-a  primind acceptul pentru două tabere, una în Germania și cealaltă în Turcia. Numărul mare 
de participanţi este motivat de faptul că unii dintre tineri au mai fost în taberele propuse prin 
programul Rotary Youth Exchange, având experienţe valoroase, de progres, dar și de faptul că 
popularizarea acestora a fost făcută în mai multe etape pe parcursul anului școlar 2016-2017, 
sesiunile de prezentare organizându-se în 5 dintre școlile brăilene. Coordonarea acestui program, 
la nivelul Rotary Club Brăila este, a fost asigurată de Gabriel Ioan, sprijinit de secretarii executivi 
ai Clubului - profesor Ana Coman si profesor Nicoleta Becheanu. Părinţilor li s-au reiterat detalii 
privind deplasarea elevilor, opţiunile organizatorilor, fiind discutate aspectele ce ţin de nevoia de 
comunicare permanentă cu Rotary Club Brăila. Opiniile tinerilor referitoare la programul Rotary 
Youth Exchange , 2017, valorizează ideea accesului la o altă formă de cunoaștere,  manifestând 
dorinţa de  integrare într-o structură multinaţională pentru a-și dezvolta competenţele de 
relaţionare, de comunicare. 
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În data de 5 mai 2017 Rotary Club Satu Mare a organizat Balul caritabil pentru modernizarea 
Laboratorului de Histopatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare. Proiectul a avut o 
valoare totală de 40.000$ iar clubul nostru și-a propus strângerea a 15.000$, restul sumelor 
fiind asigurate, prin programul Rotary Global Grant Funding, din contribuţia Districtului 
Rotary 2241 România şi Republica Moldova (1.000 $), a Rotary Club Oklahoma (1.000 $), a 
Districtului Rotary 5750 Oklahoma (7.000 $) şi a Rotary World Fund (16.000$).

 

PREDARE DE ȘTAFETĂ ECHIPĂ NEWSLETTER 
Odată cu publicarea acestui material, echipa care a realizat e-newsletter-ul în 
timpul mandatului 2016 – 2017 vă mulţumește pentru colaborare și pentru modul 
în care aţi ales să comunicaţi acţiunile desfășurate în cluburile din cele două ţări. 
Vă încurajăm să faceţi acset lucru și pe viitor, să uzaţi de materialele puse la 
dispoziţie de Rotary International prin intermediul site-ului oficial.  
Comunicarea acţiunilor pe care le realizaţi în cadrul cluburilor sau la nivel de 
District nu face altceva decât să întărească încrederea publicului în Rotary și să 
faciliteze o legătură cu autorităţile locale și naţionale.  
Modalitatea de transmitere a informaţiilor către noua echipă de comunicare vă va 
fi transmisă de către responsabilii din echipa Guvernatorului 2017 – 2018, 
Emilian Sopoian.  
Mult succes! 

BALUL CARITABIL ROTARY CLUB SATU MARE 2017 
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ART ROTARY, PROIECT EDUCAȚIONAL – RC BUCUREȘTI CIȘMIGIU 
ArtRotary este un proiect de educaţie prin artă marca Rotary Cișmigiu și este destinat susţinerii 
copiilor din medii defavorizate prin însușirea unor vechi meserii (pictura, pictura iconografică pe 
sticlă, ţesutul manual la război, arta brodatului manual etc), cei mici fiind ajutaţi să își însușească 
tainele acestor meserii vechi și frumoase și astfel încât la vârsta maturităţii să devină sustenabili. 
În cadrul Pavilionului de Artă București – Art Safari, iubitorii de artă au avut ocazia să 
achiziţioneze lucrări pictate de către copiii participanţi din cadrul proiectului ArtRotary și 
totodată să devină susţinătorii acestei iniţiative. Vernisajul a avut loc în perioada 1 – 4 iunie, la 
Galeriile Kretzulescu, București.  
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TABĂRA RYLA „SĂ VORBIM ÎN PUBLIC” – RC CRAIOVA 
Din dorinta de a stimula si a da consistenta mesajelor din partea tinerilor, s-a organizat aceasta 
Tabara de vara, de doua zile. Au participat 25 membri ai Interact si Rotaract din cluburile 
craiovene, concurenti la concursurile de oratorie “Demonstene”. Cursurile au fost interactive, cu 
implicarea participantilor, exercitii si studii de caz.  Pe parcurs, identificand mai bine grupurile 
de care apartin participantii, s-au adaptat temele la situatii cheie dorite de tineri: comunicarea 
medic-pacient, prezentare de subiecte catre cetatenii oraselor, comunicare in presa scrisa, presa 
vorbita (TV si Radio), comunicare eficienta pe Facebook, etc. Ziua I, lector Natasa Raab, actrita 
TN Craiova, Profesor, Facultatea de Teatru Craiova si doi invitati: modul de prezentare in public, 
discurs si tinuta, dictie, prezenta scenic, accente pe subiecte ce se doresc subliniate, oratorie, 
continut si forma de prezentare, limbajul trupului si vocii, in concordanta cu mesajul, discursuri 
motivationale, modul de transmitere a mesajelor catre diverse grupuri tinta, modul de 
transmitere a mesajelor de catre comunicatori, ziaristi, presa scrisa, presa vorbita (radio/TV), 
prezentator de scena. Invitat: Marina Andronache, Ziarist, Purtator de Cuvant Primaria Craiova 
si Gabriel Vladut, realizator musical Radio Oltenia Craiova si Radio Charlie, prezentator 
spectacole rock-jazz. Ziua a II-a, lector Razvan Curcubata, trainer Public Speaking, Timisoara. 
Modul de construire a unui discurs (de 10 min), oratorie si continut, cum ma informez asupra 
salii, grupului tinta, controlul si implicarea salii prin modalitatea de expunere, cum sa fac un 
discurs; cum sa-l tin, stiinta constiintei, gesturi marunte care pot schimba destine, o analiza de 
caz (prezentari de discurs-oratorie din partea tinerilor, cei din sala analizeaza, se discuta puncte 
de vedere, concluzii,  cum imbunatatim), realizare de mesaje catre grupul tinta ales. Prezentarea, 
analiza si discutarea mesajelor 
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CEREMONIE DE ROTIRE A COLANULUI – MUREȘ DISTINCȚIILE „PAUL HARRIS” ACORDATE ÎN TÎRGU MUREȘ  
“Paul Harris a fondat Rotary acum mai bine de 100 de ani. În amintirea avocatului din Chicago, 
Rotary International a instituit distinctia care îi poartă numele. Ea se acordă celor care au reușit 
să determine o schimbare în viaţa comunităţilor din care fac parte. Având în vedere că mandatul 
meu de guvernator a avut ca prioritate educaţia mi s-a părut firesc să răsplătim munca celor 
care activează în acest domeniu. Am acordat, împreună cu prietenul meu Dumitru Prunariu 
distincţia Paul Harris unor personalităţi ale mediului academic, administrativ și cultural local. 
Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei, Prof. Univ. Dr. Constantin Copotoiu, Prof. Univ. Dr. Horaţiu 
Suciu, Prof. Univ. Dr. Klara Brânzaniuc, Prof. Univ. Dr. Călin Enăchescu, Prof. Univ. Dr. Cornel 
Sigmirean, Prof. Univ. Dr. Gasparik Attila, Peter Ferenc”, a scris Mircea Solovăstru, DG 2016-
2017. 
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Rotary Club Satu Mare este încântat că a putut să îl aducă la Satu Mare pe AG Weinberger. 
Scopul evenimentului a fost de a susţine elevii secţiei de muzică de la Liceul de Artă „Aurel 
Popp” Satu Mare. Un concept inedit, un spectacol multimedia – cele mai uimitoare povești ale 
secolului trecut spuse azi, în secolul XXI. Un spectacol care vorbește despre una dintre cele mai 
frumoase călătorii muzicale transpuse în imagine, de la blues-ul tradiţional și până la electro, de 
la nașterea patefonului până la noile tehnologii sonore. Jazz, blues, soul, funk și rock. Un 
experiment sintetic al clasicului cu noile tehnologii, într-un minunat recital de virtuozitate.  

 

 

ROTARY TENNIS SUMMER CUP SATU MARE 
La începutul lunii iunie am ţinut pumnii colegilor care au participat la a doua 
ediţie a Turneului Rotary Tennis Summer Cup Satu Mare. Felicitări câștigătorilor, 
dar și invitaţilor din Rotarieni District 2241 Romania si Republica Moldova! 
Împreuna ne-am amintit despre fair play, un concept de bază al acestui sport, dar 
care completează atât de frumos principiile esenţiale în Rotary. 

GRINGOTRONIC – AG WINBERGER LA SATU MARE 
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Computer Science for All Romanian (CS4All-RO) - IT Club Project este o initiativa comuna a 
Universitatii din Auburn, SUA (prin Daniela Marghitu, Profesor Universitar, originala din Craiova), 
Rotary Club Craiova si ARIES – Asociatia Romana a Industriei de Electronica si Software, Filiala 
Oltenia, inceputa in Octombrie 2016. Computer Science for All (CS4ALL) a fost lansat in SUA in 2012 ca 
un proiect de formare colaborativa intre Auburn University, Rochester Institute of Technology, Carnegie 
Mellon University, si TERC formata de NSF CE 21 awards.  In Romania, proiectul si-a propus sa formeze 
competente aplicative la elevi, in domenii IT. S-au format 12 Cluburi de IT la 7 Licee din Craiova si 
Slatina. S-au inscris 240 elevi din clasele 9-11, doritori sa capete noi competente aplicative. In prima faza 
s-a realizat un "training for trainers" de catre Daniela Marghitu, de la Universitatea din Auburn, SUA. S-
a predat fiecarui Club participant cate o documentatie de utilizare – Alice si App Inventor. In faza a 2-a, 
Profesorii coordonatori au predat, fiecare la Liceul pe care l-a reprezentat, la grupe selectata. Daniela si 
specialisti din SUA si Romania au intervenit cand a fost cazul, prin Skype. La sfarsitul perioadei de 
predare teoretica s-a facut o evaluare a elevilor si au fost depuse exercitii practice, pe idei ale fiecarui 
elev. La sfarsitul cursurilor s-au inmanat diplome, recunoscute de Universitatea Auburn din SUA, 
ARIES Oltenia si Rotary Club Craiova. Elevii evidentiati vor fi pusi in contact cu elevi din SUA, 
absolventi ai aceluiasi curs. In final au depus exercitii, toate apreciate de catre evaluatori, un numar de 
67 elevi de la 7 Cluburi reprezentand 4 Licee din Craiova si Slatina. Exercitiile au fost o placuta surpriza, 
multe dintre ele innovative, cu idei care au aratat gradul inalt de gandire al elevilor. 
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Muzeul Prima Școală Românească din Șcheii Brașovului are o nouă atracţie, o replică a 
tiparniţei diaconului Coresi. Cărturar, tipograf și editor, diaconul Coresi a tipărit în urmă cu mai 
bine de 450 de ani, prima carte în limba română: ”Tetraevanghelul” (1561). După această carte 
bisericească, care cuprindea cele patru evanghelii, preoţii și-au ţinut slujbele în biserici, iar 
românii au auzit pentru prima dată cum sună cuvântul Domnului în limba străbunilor. Până 
atunci slujbele se oficiau doar în slavonă. Pentru a proteja tiparniţa veche Coresi, aflată în 
muzeu, membrii Clubului Rotary Brașov Kronstadt au achiziţionat, din banii colectaţi la balul 
de caritate organizat la începutul lunii iunie, o replică a tiparniţiei Coresi, făcută de un meșter 
popular. Ea a devenit încă din prima zi de la instalare, punctul de atracţie al muzeului. 
Vizitatorii pot deprinde astfel tehnica tipăritului, așa cum era ea acum câteva sute de ani. În 
muzeul Primei Școli sunt cărţi unice sau foarte rare, iar digitalizarea acestora a devenit o 
prioritate pentru rotaryenii brașoveni.  

Proiectul „Trecem hotare, prin 
digitalizare!”, lansat cu ocazia balului, a 
stârnit interesul brașovenilor. Din 
donaţiile lor, Clubul Rotary Brașov 
Kronstadt poate deja digitaliza peste 
5000 de pagini de carte. Prima carte 
digitalizată chiar înainte de bal este 
„Geografia sau Scrierea Pământului”, în 
două volume, 1814-1815, scrisă de Nicola 
Nicolau, fost dascăl al Primei Școli 
Românești. 

RC BRAȘOV KRONSTADT – TRECEM HOTARE PRIN DIGITALIZARE 

Pentru digitalizarea celor mai importante cărţi din arhiva Primei Școli, Rotary Kronstadt a 
lansat o platformă digitală http://arhiva-psr.ro/  
Balul anual nu a fost singurul eveniment al clubului din luna iunie. Tot în această lună a avut 
loc și rotirea de colan. Doina Teglaș a preluat mandatul de președinte al Clubului Rotary Brașov 
Kronstadt de la past-president, Ruxandra Coc. Membrii clubului i-au mulţumit fostului 
președinte pentru dăruirea, implicarea și coordonarea remarcabilă și i-au urat mult succes 
președintelui în exerciţiu.  
 



 

 

 

MIȘCAREA ROTARIANĂ ÎN JUDEȚUL GORJ – RC TÎRGU JIU 
Rotary Club Târgu Jiu a organizat în data de 22.06.2017, la Sala Maură din cadrul Prefecturii 
Judeţului Gorj,  evenimenul de rotire a colanelor  președinţilor Cluburilor Rotary și Interact 
Tg-Jiu. Astfel Victor Troacă – Președinte RC Tg-Jiu și Camelia Cotigă – Președinte Interact 
Tg-Jiu au predat mandatele viitorilor președinţi pentru anul rotarian 2017-2018, Ștefan 
Ghimiși și respectiv Daiana Stănușoiu. Cu acest prilej, în prezenţa membrilor cluburilor 
Rotary și Intercat precum și a unui numeros public, a fost lansată și lucrarea ”Mișcarea 
rotariană în județul Gorj”, avândul ca autor pe Victor  Troacă – președinte al clubului în 
anul rotarian 2016-2017, fiecare participant la eveniment primind  câte un exemplar. 
Elaborarea acestei lucrări așa cum declară autorul a reprezentat un obiectiv pe care și l-a 
”asumat și declarat în momentul preluării mandatului de președinte al clubului”, iar după 
un an de la idee reușește să lanseze această carte dedicată nu numai celor avizaţi în ale 
fenomenului, dar și unui larg public din cadrul comunităţii. Pe parcursul a 325 de pagini  
autorul  prezintă organizaţia Rotary International,  elemente esenţiale despre organizarea și 
activitatea Rotary,  un scurt istoric despre activitatea rotariană în România și înfiinţarea 
Districtului 2241 România&Republica Moldova.  
De asemenea este prezentat istoricul Clubului Rotary Tg-Jiu și destăinuirea specială a 
Președintelui fondator al  clubului - Ștefan Voinea. Urmează  un capitol substanţial în care 
sunt prezentate, pe fiecare an rotarian,  acţiunile, proiectele și evenimentele desfășurate în 
cadrul clubului , acompaniate cu fotografii de la aceste evenimente și modul de reflectare în 
media a evenimentelor respective. Totodată sunt prezentate fotografiile tuturor președinţilor 
clubului de la înfiinţarea sa în anul 2001.  
Într-un capitol distinct sunt prezentaţi membrii clubului pe fiecare an rotarian, cu informaţii 
succinte despre fiecare în parte, iar separat sunt prezentaţi foștii membrii ai clubului. 
Capitole distincte sunt alocate activităţii rotaractiene și a celei intractiene, cu mesajele 
interesante ale președinţilor Clubului Interact. Apariţia cărţii a fost susţinuta de  rtn. 
Dumitru Cinciulescu – membru al clubului căruia îî adresăm mulţumirile cuvenite.  
Prin această carte rtn. Victor Troacă  a reușit să facă o excelentă prezentare și imagine 
publică a activităţii rotariene locale, naţionale și internaţionale, motiv pentru care membrii 
Clubului Rotary Tg-Jiu îi adresează toate felicitările. 

 

 

  



 

 

  

 

“Evenimentul de rotire a colanelor, schimbarea președinţilor cluburilor Rotary din Tîrgu 
Mureș, mi-a oferit posibilitatea să le mulţumesc prietenilor și colegilor mei pentru sprijinul 
oferit în mandatul de Guvernator. La rândul meu, am apreciat eforturile pe care ei le-au făcut, 
răsplătindu-i cu distincţii "Paul Harris" și cu plachete, simboluri ce semnifică apartenenţa la 
cea mai mare organizaţie neguvernamentală din lume, Rotary International. Am fost încântat 
să constat că există unitate și prietenie la Tîrgu Mureș, chestiuni care îmi întăresc convingerea 
că suntem pe drumul cel bun. Comunitatea locală, beneficiara programelor Rotary, este cea care 
are de câștigat prin faptul că niște oameni, din profesii diferite, își unesc eforturile pentru a face 
lumea mai bună” a scris Mircea Solovăstru, DG 2016 – 2017, pe Facebook.  

 

CEREMONIE DE ROTIRE A COLANULUI – MUREȘ 

 


