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Vom face în această lună cu enewsletter-ul nostru o 
excepție, deoarece, după cum bine știți, luna iunie este 
una extrem de importantă în viața rotariană. Se schimbă... 
tot! Președintele RI, guvernatorii, președinții de cluburi. Se 
“rotesc” colanele, cum se spune, se predă ștafeta, într-un 
minunat schimb de echpe, de mandate. Este un moment 
de bilanț pentru toți, dar și unul de programe de viitor 
care să asigure continuitatea. A fost un an rotarian “plin”, 
frumos, adevărat, cu un guvernator prezent, activ, implicat 
(ne referim firește la Petrică Diculescu) și nu avem nici 

CUPRINS:
❖ Trei cluburi din districtul nostru au 
primit Citații Prezidențiale:
RC Timișoara Ripensis, RC București 
Octo și RC Bistrița Nosa
❖ Parteneriat RC Sibiu - RC Kraljevo 
(Serbia)
❖ Ajutați Nepalul - Rotary Club Piatra 
Neamț 2005
❖ Club Rotary Tg. Secuiesc și Primăria 
Municipiului au amenajat un loc de 
joacă pentru copii și un parc fitness
❖ Ziua Copilului
❖ Redescoperă Palatul Principilor 
Transilvaniei

un motiv (dar nici unul, subliniem) ca să nu privim la anul rotarian care a început cu încredere, cu bucurie și 
cu certitudinea că va fi un an rotarian excelent! Și acum, excepțiile pe care vi le propunem. Da, acesta este 
enewsletter-ul aferent lunii iunie, dar nu putem să nu vi-l prezentăm pe noul guvernator (Daniel Tănase), pe noul 
Președinte mondial (“Ravi”) și motto-ul acestui an. În egală măsură, vă propunem și scrisoarea guvernatorului, 
care chiar dacă este aferentă lunii iulie și având în vedere că următorul enewsletter va fi în luna august (când 
mulți deja vor fi în concedii), deci vă propunem să ne încălcăm puțin propria regulă și să v-o prezentăm pentru că 
este o inaugurare an de an rotarian. În același timp, am inclus în acest enewsletter și câteva fotografii de la rotirea 
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“Am aprins lumina! Să fim acum darul în această lume”

de colan a guvernatorilor Districtului nostru și un eveniment de 
excepție: aniversarea a 15 de la înființarea Districtului RI 2241 
România și Republica Moldova la care au participat mulți dintre 
foștii guvernatori! A fost un moment de referință și o aniversare 
care ne spune că se poate, că ne dorim să aniversăm 25, 50 
și, de ce nu, 100 de ani. 

Echipa de imagine și de relații publice a Districtului 2241 
vă urează o vară cum nu ați mai avut, vă dorește proiecte 
minunate (pe care să nu uitați să ni le trimiteți până la data de 
10 ale lunii următoare) și, nu în ultimul rând, un an rotarian cu 
prietenie și cu multe împliniri!
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Dragi prieteni în Rotary,

În miezul lunii iunie am aniversat 15 ani de la formarea Districtului 

nostru. Atunci, cu 15 ani în urmă poate că li se părea multora a fi o 

misiune imposibilă. În orice inițiativă, ideile şi credinţa sunt cele care 

duc mai departe oamenii şi organizaţiile. Este şi cazul Districtului 

Rotary 2241, care s-a născut cu misiunea de a susţine rotarianismul 

din două țări. Este de fapt ș ceea ce primii lideri rotarieni au vrut să 

readucă din trecutul interbelic acel SERVICE ABOVE SELF al conștiinței noastre într-o 

aceeași zonă istorică împărțită de apele Prutului. Și, privind la toți cei care au venit la 

Aniversarea nostră de la Gura Humorului din toate colțurile țării, mi-am amintit că marele 

filozof Confucius spunea că: “Nimic nu poate fi mai vesel decât atunci când prietenii îți vin 

de departe”. Gândindu-mă, acum, la marea familie Rotariană din România și Republica 

Moldova și, gândindu-mă la ceea ce simt, îi dau dreptate.

Atunci când am început acest an Rotarian în calitate de Guvernator, mi-am dorit, mai 

presus de toate, ca Rotary District 2241 să strălucească mai ales prin această familie de 

prieteni care îl formează. Am vrut să împart cu voi, prietenii mei minunați, experiențele pe 

care le-am avut în Rotary, și modul în care Rotary a transformat și îmbogățit viețile noastre. 

Știam că prin a împărtăși și altora despre Rotary, vom crește numărul de membri, vom 

ajunge să construim cluburi puternice, îmbunătățind capacitatea noastră de a ajuta oamenii 

care au nevoie.

Așa cum am terminat acest an, 2014 - 2015, sunt onorat prin răspunsul pe care l-ați 

dat și voi fi întotdeauna recunoscător pentru modul în care ați răspuns aceastor provocări. 

Ați răspuns chemării la Light Up Rotary prin organizarea cu succes a nenumărate acțiuni 

în comunitățile voastre; v-ați întrecut între voi în contribuțiile la Fundația Rotary, dar și în 

granturi și ați dus înainte Rotary prin noi membri și noi cluburi.

Și cred că și voi, ca și Președintele Garry Huang, ați crezut în Confucius, care a spus, 

„Este mai bine să aprinzi o lumină decât să stai singur și să blestemi întunericul”.
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În acest an, mai mult de 3.300 Rotarieni, împreună cu Interact și Rotaract, cu participanți 

Rotary Youth Exchange și Rotary Community Corps, au aprins multe lumini în propriile   

comunități. Împreună, prin multele lumini aprinse, am creat o mare lumină care acum 

strălucește  pentru toată lumea.

Mulțumesc tuturor pentru oportunitatea de a servi în calitate de Guvernator în acest an, și 

mulțumesc pentru munca grea și dedicată atât celor din conducerea Districtului nostrum, cât 

și tinerilor voluntari care m-au ajutat. Am venit la ei cu mari speranțe - și nu au dezamăgit.

De asemenea, sunt recunoscător pentru multele prietenii pe care le-am făcut în acest 

an Rotary, cu ocazia vizitelor minunate pe care le-am avut în atât de multe locuri. Am văzut, 

anul acesta, o nouă energie în Rotary și am simțit o nouă emoție. Am văzut tot mai multe 

femei și mulți tineri alăturându-se în cluburile noastre. Sunt convins că, în anul care vine, 

Daniel va continua munca aceasta minunată de a Aprinde lumina Rotary care, în mod sigur, 

va ajuta ca Rotary să devină un dar pentru lume. Îi doresc mult success, alături de o echipă 

de invidiat!

În sfârșit, atunci când se sărbatorește o Aniversare, există obiceiul de a ne reaminti despre 

vremurile care au trecut, de ceea ce a marcat fiecare din acești ani, despre prieteniile care 

s-au legat și cele ce s-au pierdut, de a desprinde bucuria sau de a regreta evenimentele, 

astfel cum au fost ele, de a reflecta cu privire la atitudinea noastră față de lumea în care am 

trăit și în care trăim, așadar o zi de reflecție, dar totodată și o zi a speranței și a hotărârilor 

pentru viitor, hotărâri care, împreună, adesea contribuie la construirea viitorului nostru 

comun.

Anul acesta am aprins lumina Rotary și le doresc liderilor ce urmează în onoranta poziție 

de Guvernator să o facă și mai strălucitoare, iar Guvernatorilor din trecut le mulțumesc 

pentru tot ceea ce au făcut ca să ajungem aici.

La mulți ani, Rotary District 2241!

Al vostru în Serviciul Rotary, 

Petre Diculescu - Guvernator 2014-2015 Rotary District 2241
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Dragi prieteni,
Luna iulie este luna în care îmbrățișăm leadership-ul noului 

an Rotarian. Cluburile din întreaga lume au președinți noi 

care polarizează energiile pozitive ale proaspetelor echipe 

ce vor asigura conducerea executivă. Este un moment în 

care se cuvine să privim cu respect realizările liderilor care 

ne-au precedat și să le mulțumim. Datorită lor, începem de 

la o linie de start mai avansată în fiecare an.

În 2015 - 2016 avem un nou Președinte al Rotary 

International în persoana carismaticului nostru coleg K.R. Ravindran și o nouă temă 

prezidențială capabilă să inspire multe dintre proiectele pe care le vom derula în curând. 

Suntem persoane adulte și de-a lungul drumului nostru în viață am primit în dar multe 

lucruri importante. Mai întâi darul vieții pentru care trebuie să mulțumim cerului și părinților 

noștri. Am primit rând pe rând darurile iubirii, îngrijirii și protecției. Apoi darurile educației, 

ale formării și dezvoltării fiecărei abilități sau calități pe care o avem. Locurile frumoase pe 

care le-am văzut, persoanele dragi pe care le-am întâlnit, toate au fost daruri pentru noi. 

Este anul în care putem să punem în valoare ce avem noi înșine mai valoros, ce gândim 

mai limpede, ce simțim mai autentic și profund.

Și dacă vă veți întreba cum puteți fi un dar, veți ști deja că:

- ori de câte ori vom face ca un copil să nu mai meargă flămând la culcare, vom fi un 

dar;

-ori de câte ori vom șterge lacrimile de pe obrazul unei mame, ajutând copilul ei să aibă 
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acces la un tratament pe care nu și-l poate permite, vom fi un dar; 

- ori de câte ori vom face un copil care nu și-a cunoscut părinții să zâmbească, vom fi un 

dar.

Dragi prieteni, vă invit ca în acest an să aduceți în familiile și comunitățile voastre darurile 

compasiunii, ale prieteniei și înțelegerii. Să aduceți darurile inteligenței, demnității și acțiunii, 

să faceți ca viața voastră să se schimbe, devenind mai fericită și mai bogată în semnificații 

în toate privințele.

Vă invit să fiți un dar pentru voi și mai ales pentru ceilalți!

Cu aleasă prietenie,

Daniel Tanase, District Governor 2015 - 2016 D2241 România și Republica Moldova

Trei cluburi din districtul nostru au primit Citații Prezidențiale:
RC Timișoara Ripensis, RC București Octo și RC Bistrița Nosa

“Suntem mândri de această recunoaștere a 

activităților noastre, a modului în care am respectat 

principiile Rotary și, mai ales, de faptul că am reușit 

să fim cu adevărat un club de prieteni, de oameni 

implicați care onorează pe deplin motto-ul nostru – 

Service above self“, a declarat dna Diana Dragomir, 

Președinte RC OCTO 2014 – 2015.
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Iar distincția Paul Harris a fost primită pentru contribuții deosebite și activități susținute 

în cadrul districtului de către: 
- Codrin RAITĂ – RC Cetatea Tomis Constanța
- Radu Popescu – RC București
- Victor Martin – RC București Atheneum
- Ștefan Ciochinaru – RC București Octo
- Corneliu Dincă – RC Craiova
- Elena Stoica – RC Focșani Varana
- Filip Stoica – RC București
- Marta Mocanu – RC Ploiești
- Milian Sopoian – RC Baia Mare 2005
- Violeta Oltean – RC Maris Târgu-Mureş
Felicitări cluburilor și colegilor rotarieni pentru aceste recunoașteri ale excelenței!

Cu ocazia rotirii de colan, 
Clubul Rotary București OCTO a 
chartat Community Corps OCTO

Diana Dragomir înmânează 
Charta Președintelui CC OCTO 
în prezența viceguvernatorului 

Martha Mocanu, a guvernatorului 
Petrică Diculescu și a 
guvernatorului ales, 

Daniel Tănase
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Parteneriat RC Sibiu - RC Kraljevo (Serbia)
Un grup de prieteni de la Rotary Club Sibiu, împreună cu Clubul Rotary din Kraljevo, au 

susținut echipele naționale de handbal feminin ale României și Serbiei în meciul de baraj 

pentru calificarea la Campionatul Mondial ce se va desfășura în Danemarca.

Alături de noi, echipa României a obținut o victorie importantă, decisivă pentru calificarea 

la turneul final. 

După meci, ”prietenia” a continuat la un pahar de veselie în centrul orașului Kraljevo și  

s-a marcat a 10-a întâlnire între cele două cluburi prietene și înfrățite. 

În noiembrie 2010, în zona Kraljevo, a avut loc un cutremur puternic care a avariat spitalul, 

școli, infrastructura etc. Rotary Club Sibiu a donat 7.000 euro pentru a contribui la refacerea 

spitalului, realizându-se și înfrățirea celor două cluburi.

Am derulat multe proiecte împreună, dintre care amintim:

1. Organizarea de expoziții la Sibiu pentru artistul sticlar sârb Boban Marincovic și la 

Kraljevo pentru artistul sibian Ioan Tamaian, ambii fiind membri Rotary.
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2. Realizarea unui parteneriat între Colegiul Național Samuel von Brukenthal din Sibiu și un 

liceu din Kraljevo, în baza căruia au avut loc anual schimburi multiple de elevi și profesori.

3. RC Sibiu a finanțat cu 2.000 USD refacerea sălii de sport a unei școli din Kraljevo.

4. Transmiterea de ajutoare în alimente, pături, în Serbia după inundațiile puternice din 2014.

Ajutați Nepalul - Rotary Club Piatra Neamț 2005
La inițiativa și prin eforturile personale ale membrilor Rotary Club Piatra Neamț 2005, 

cu sprijinul colegilor de la Rotary Club Bacău, Rotary Club MARIS - Târgu Mureș și Rotary 

Club NOSA - Bistrița Năsăud, din donații private, am reușit să colectăm de la începutul lunii 

mai următoarele bunuri destinate ajutorării persoanelor din Nepal rămase fără locuințe în 

urma cutremurului din 25 aprilie: 

- 5 corturi mari (de 4 și respectiv 6 persoane), adăpost pentru 30 de sinistrați;

- 115 paturi de dimensiuni mari;

- 260 farfurii și linguri din inox;

- 4 rucsaci;

- 5 pelerine. 

Valoarea acestor bunuri este de 3.200 

euro.

Acest prim transport a fost destinat către 

Rotary Club of Thamel, Kathmandu, Nepal, 

și a fost trimis în daqta de 09.06.2015.

De asemenea, din donații private în 
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contul special deschis pentru această acțiune s-au colectat echivalentul a aproximativ 

2.500 euro. Banii au fost transferați în contul Rotary Club Thamel din Nepal și mulțumescpe 

această cale tuturor colegilor Rotarieni și prietenilor care ne susțin în această acțiune.

Vreau să mulțumesc și firmelor private care au contribuit financiar și material la realizarea 

acestei acțiuni umanitare: S.C. Izotec Group S.R.L. Piațra Neamț; S.C. Sofiaman Impex 

S.R.L. Târgu Neamț; S.C. Dinamic 92 Distribution S.R.L. Piatra Neamț; S.C. Dinu Comp 

S.R.L. București; S.C. Dav Global S.R.L. București; Doina Afemei – Auditor Financiar; S.C. 

Qualitas S.R.L. Piatra Neamț; S.C. Lafor S.R.L. și colaboratorilor firmei Lafor cărora le 

mulțumesc în nume personal și în numele colegilor Rotary Club Piatra Neamț 2005.

Menționez că această acțiune va fi deschisă pe tot parcursul acestui an. În acest sens, 

invităm pe toți cei ce doresc să doneze echipamente (corturi, prelate, pături, veselă inox) 

sau doresc să doneze bani pentru această acțiune umanitară să nu ezite să o facă! 

Pentru o mai bună reușită a acțiunii noastre, rog pe cei care nu au făcut-o deja să dea 

Like și SHARE paginii noastre de Facebook, AJUTAȚI NEPALUL.

Donațiile noastre ajută la reconstruirea unor vieți distruse de teribilul dezastru și, implicit, 

ne reamintesc că facem parte din aceeași mare familie ce nu-și ignoră semenii aflați în 

suferință.

Vă invităm să vă alăturați campaniei noastre!

Club Rotary Tg. Secuiesc și Primăria Municipiului au amenajat 
un loc de joacă pentru copii și un parc fitness

În anul trecut ne-a venit în gând că ar trebui să inițiem un proiect, care este în folosul 
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comunității noastre din orașul 

nostru mic și prietenos, care 

unește familiile și totodată se 

adresează atât tinerilor, cât și 

pensionarilor. 

Ne-am gândit că ar fi frumos 

să amenajăm un parc unde 

familiile, bunicile împreună cu 

nepoții ar avea posibilitatea să 

petreacă timpul liber în mod plăcut, timpul liber, care este foarte prețios în zilele noastre și 

trebuie apreciat fiecare minut.

Împreună cu colegii mei din Clubul Rotary Tg. Secuiesc, și cu sprijinul Primăriei 

Municipiului, beneficiind totodată de sprijinul unor companii mari din oraș, am reușit să 

amenajăm un parc fitness și totodată un loc de joacă pentru pitici.

Proiectul nostru, finalizat cu succes în luna curentă, a avut un mare succes în rândul 

tinerilor, cât și al locuitorilor mai în vârstă.

Parcul de fitness și locul de joacă au fost preluate și legal de către Primărie, în data de 5 

iunie, cu ocazia unui eveniment organizat special pentru acest scop, și intrând în patrimoniul 

acesteia.

Fondul investit de către clubul nostru este peste 12.000 euro, care a fost strâns cu ocazia 

evenimentelor organizate, și totodată provine din donații și sponsorizări.
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Ziua copilului
În acest an, Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a sărbătorit Ziua Internațională a Copilului 

împreună cu copiii de la Centrul Sfântul Vasile cel Mare din Alba Iulia, așa cum o face de 

mulți ani, și această acțiune devenind tradiție pentru clubul nostru. 

Datorită mulțimilor acțiunilor și activităților la care copiii au participat în ziua de 1 iunie, s-a 

hotărât ca noi să-i invităm pe copii sâmbătă, 6 iunie, și să petrecem împreună ore frumoase. 

Am fost cu toții la cinema, unde au vizionat un film deosebit, asezonat cu popcorn și suc, 

apoi la prânz, limonadă, înghețată de casă și pufuleți, pungi cu cadouri din partea clubului 

și multă voie bună. Timpul petrecut împreună și reușita acțiunilor organizate de Rotary Club 

Alba Iulia Civitas Solis au făcut ca acești copii să ne devină foarte apropiați nouă, tuturor 

membrilor clubului și o spunem sincer că ei ne îmbogățesc sufletul cu iubirea pe care inimile 

lor curate ne-o împărtășesc.

“Redescoperă Palatul Principilor Transilvaniei”, 
la Universitatea ! Decembrie 1918 din Alba Iulia

Cu sprijinul și implicarea cluburilor Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, Rotary Club Alba 

Iulia, Lions Club Alba Iulia, la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a avut loc joi, 

18 iunie 2015, începând cu orele 18.00, conferința publică ”Redescoperă Palatul Principilor 

Transilvaniei”, susținută de dr. Adrian Andrei Rusu de la Institutul de Arheologie și Istoria 

Artei al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca și dr. Ileana Burnichioiu de la Departamentul 

de Istorie, Arheologie și Muzeologie al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Evenimentul a fost urmat de un tur ghidat la palat, împreună cu membrii echipei de 
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cercetare. Peste 100 de persoane au văzut pentru prima oară palatul și descoperirile din 

iarnă: picturi și tencuieli decorative unicat în Transilvania, piese sculptate, părți de arhitectură 

vechi considerate cu totul dispărute, etape de construcție și decorare de la roman la baroc 

și rococo.

La conferința ”Redescoperă Palatul Principilor Transilvaniei” desfășurată joi, 18 iunie, în 

Amfiteatrul A9 al Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, au fost prezenți dr. Adrian 

Andrei Rusu de la Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, dr. Ileana 

Burnichioiu de la Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie al Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, city managerul municipiului Alba Iulia Nicolaie Moldovan, 

președintele Lions Club Alba Iulia Mihail David, președintele Rotary Alba Iulia Civitas Solis 

Scambloschi George Virgil, președintele Rotary Club Alba Iulia, Attila Tamaș și din partea 

Universității ”1 Decembrie 1918”, conf. univ. dr. Andreea Muntean.

După conferință, cei prezenți au fost invitați la turul ghidat al palatului. Peste 100 de 

persoane au văzut pentru prima oară palatul și descoperirile din iarnă: picturi și tencuieli 

decorative unicat în Transilvania, piese sculptate, părți de arhitectură vechi considerate cu 

totul dispărute, etape de construcție și decorare de la roman la baroc și rococo.


