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Dragi prieteni, 
 

 Iată-ne la momentul de început al unui 
nou an rotarian, 2016 - 2017. Este un moment 
în care e important să aruncăm o privire asupra 
ceea ce am realizat în anul care s-a încheiat, să 
facem propria analiză a activității noastre și să 
ne stabilim obiective mai îndrăznețe. 
  Se cuvine să le mulțumim celor care au 
condus destinele Districtului 2241 în anul care 
s-a încheiat, o echipă ce a obținut o experiență 
deosebită, un plus pentru toți rotarienii din 
cadrul District 2241. 
  De regulă, luna iulie este una importantă 
la nivelul organizațional al cluburilor din cadrul 
Districtului. Se schimbă echipe, se stabilesc priorități și obiective. Este un proces 
normal pentru organizația noastră care vine să întărească echipa celor peste 3000 
de rotarieni din România si Republica Moldova. 
  De la 1 iulie și-a început mandatul și noul președinte al Rotary Internațional, 
distinsul John Germ care prezintă într-un mod foarte simplu rolul pe care îl poate 
avea fiecare rotarian în sprijinirea comunităților din care provine. “În fiecare zi 
în care activați pentru Rotary aveți oportunitatea de a schimba vieți. Toate aceste 
oportunițăți pot părea mărunte, pot părea neimportante. Dar vă asigur că nu este 
deloc așa. Tot ceea ce faceți contează mai ales pentru oamenii pe care îi ajutați. 
Trebuie să ne asigurăm că Rotary servește umanității”, spune John Germ. 
 Aștept cu nerăbdare să contribui, alături de fiecare rotarian din cadrul District 
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2241, la proiecte ce au ca țintă principală 
educația și sănătatea comunităților noastre. 
Doar așa vom putea lăsa generațiilor viitoare 
o bază solidă de dezvoltare.
 Vă doresc succes!
Cu prietenie, 
Mircea Ștefan Solovăstru
District Governor 2016-2017
District 2241 România și Republica 
Moldova

 “Fiecare poveste are un sfârșit, dar fiecare sfârșit este un nou început”, acestea au fost cuvintele 
cu care K. R. Ravindran – Președinte Rotary Internațional 2015 – 2016, și-a încheiat alocuțiunea 
prin care se despărțea  practic de mandatul său și îi preda prerogativele acestei atât de importante 
organizații lui John F. Germ în cadrul unei ceremonii desfășurată la Seul, gazda extrem de primitoare 
a Convenției Internationale a Rotary. Aceasta, datorită participării foarte numeroase a Rotarienilor 

din toată lumea (Districtul nostru a avut cea mai 
numeroasă delegație de când ne-am reintegrat 
acestei organizații globale)  a fost considerată a doua 
cea mai mare Convenție Internaționala a Rotary 
din toate timpurile! Un adevărat record și național 
dar și interațional! “Be a gift to the world” a fost 
deviza anului Rotarian care tocmai s-a încheiat. 
Pasul următor? “Rotary Serving Humanity” este 
deviza lui John Germ! Aceasta este de fapt msiunea 
și menirea noastră.Martha Maria Mocanu, District Convention Chair 

2015-2016, alături de Corneliu Dincă Director 
Rotary Internațional 2016-2018 la Convenția 
Internaționala Rotary Seul 2016. 

Convenția Internațională a Rotary Seul 28 mai - 1 iunie  2016
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Dragi prieteni rotarieni,
 
Echipa de Comunicare și PR a Districtului 2241 România și Republica Moldova 
coordonată de Ștefan Ciochinaru (District Public Relations Chair 2014 -2016) 
și formată din:

Cristiana Chioncel - realizator Revista 2241
Mihaela Gorodcov - realizator eNewsletter District (lunar)
Ducu Bertzi - realizator evenimente
Mihai Totpal - pagina de Facebook a Districtului
Vlad Virban – fotografie
Cătălina Bălăceanu - imagine publică 
… predă ștafeta. Dupa doi ani de activitate susținută și desfășurată alături de 

PDG Petrișor Diculescu și de PDG Daniel Tănase, echipa noastră își încheie 
activitatea în acest domeniu atât de important pentru districtul nostru. 
 Au fost 2 ani minunați, extrem de bogați în evenimente  și  proiecte. Au 
apărut cluburi noi, am cunoscut oameni minunați și foarte dedicați, am avut 
numeroase satisfacții ori de câte ori vedeam un proiect reușit care schimba ceva….
în bine! După acești doi ani avem, în mod cert, mai mulți prieteni peste tot în 
țară și peste Prut, o comunicare mult mai bună și mai deschisă pentru că am 
folosit toate pârghiile pe care tehnologia ni le oferă: site-ul districtului, pagina de 
FB, enewsletter-ul (lună de lună!), revista noastră. Toate au însemnat mai mult 
decât informație, au însemnat și înseamnp povești de viață, bucurii, conexiuni și 
o mare familie de oameni speciali care, împreună, fac Districtul 2241 România 
și Republica Moldova. Vă mulțumim tututor pentru că ați fost activi, receptivi și 
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CUPRINS:

  Convenția Internațională Rotary Seul 2016 
 RC Alba Iulia Civitas Solis: Concert chitară clasică pentru Maria Beatrice
 RC Alba Iulia Civitas: “Florile Cetății” 
 RC Alba Iulia Civitas: Acțiunea Dinți frumoși, copii sănătoși
 RC Alba Iulia Civitas: Alexandru Tomescu și vioara Stradivarius la Alba Iulia
 RC Aiud: Crearea unei  secții de bronhoscopie pulmonară la Spitalul din Aiud
 RC Alba Iulia Civitas: 1 Iunie la Centrul de echitație Aladin
 RC Cișmigiu: susține Lotul Național Paralimpic la Jocurile Paralimpice de la Rio

pentru excelenta comunicare pe care am avut-o!
 Acesta este enewsletter-ul aferent lunii iunie, lună care a însemnat în tot 
districtul mai ales rotiri de colan în toate Cluburile Rotary, Rotaract, Interact și 
Community Corps, dar și predarea mandatului de către Daniel Tănase lui Mircea 
Solovastru în calitate de Guvernator 2016 – 2017 în minunatul cadrul oferit de 
Sinaia și al său emblematic Cazinou!

Iată și prima scrisoare a lui Mircea Solovastru în calitate de guvernator.
Mult succes Mircea! Și mult succes echipei tale!
 
Echipa de Comunicare și Imagine a Districtului 2241 în perioada 2014 - 2016
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 “Florile Cetății” este un proiect demarat anul trecut de Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și 
a fost un succes. În acest an, la cea de-a doua ediție, numărul elevilor și a preșcolarilor participanți 
a crescut, ajungând  la peste 1500, fiind îndrumați și călăuziți de 110 cadre didactice. Sponsorul 
principal al proiectului a fost IPEC S.A Alba Iulia,  iar parteneri Inspectoratul Școlar Alba și  Asociația 
Micul Prinț.

 Membrii Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis 
au dus și împărțit pământ pentru flori, ghivece cu 
farfurioare și semințe de flori, elevilor mici din 
școlile din Alba Iulia și preșcolarilor din grădinițele 
din Alba Iulia și Sebeș. Cu grijă deosebită și multă 
dragoste, semințele au fost îngrijite, supravegheate, 
observate, iar apoi, florile au umplut de bucurie 
sufletul copiilor ! Scopul a fost ca, o dată în plus, 
cei mai mici să fie sensibilizați la tot ce înseamnă 
natură, mediul înconjurător și grija pentru acesta 
precum și dezvoltarea spiritului antreprenorial, 
celor mici.  

  La finalul acestui proiect a fost organizat în Piața Cetății din Alba Iulia, Târgul de flori, 
ocazie cu care micii  grădinari și-au valorificat munca, vânzând ghivecele cu flori în cadrul licitațiilor 
organizate în Piață, iar cadrelor didactice implicate, li s-au înmânat diplome personalizate de 
participare la proiect. Pe parcursul desfășurării Târgului de flori, muzica, veselia și voia bună au fost 
contribuit la reușita acțiunii. 
 Și cu această ocazie, cei mai mulți dintre participanți – îndrumători, copii și părinții acestora 
-  și-au manifestat admirația, entuziasmul și dorința de a continua acest proiect și a mai participa și 
în viitor la  proiectele organizate de Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis.
Acesta a fost încă un proiect minunat, marca  Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis dedicat „Florilor” 
din Cetatea noastră. 

RC Alba Iulia Civitas: 
“Florile Cetății” 
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 Începând cu acest an, Rotary Club Alba 
Iulia Civitas Solis a făcut cunoscut programul în 
două școli aflate la mai mult de 50 de kilometri de 
Alba Iulia. Întâi a ajuns la copiii de la Adăpostul 
Temporar Casa din Munte de la Strungari, vechi 
prieteni ai membrilor Clubului și parteneri în 
mai multe proiecte, iar după câteva zile, proiectul 
a fost cunoscut și apreciat și de copiii de la Școala 
Gimnazială Almașu-Mare.  
 Trebuie remarcat faptul că ambele școli se află în zone dificil de ajuns, izolate, dar aceste 
neajunsuri nu au fost impedimente pentru buna desfășurare a proiectului, iar impactul a fost pozitiv, 
deosebit de apreciat de elevi. 

 Violonistul Alexandru Tomescu a susținut 
în Catedrala Romano-Catolică Sf. Mihail din Alba 
Iulia concertul din cadrul turneului internațional 
“Stradivarius - Experience 2.0”. 
 Turneul, susținut de cluburile Rotary din 
tara, are şi o cauză socială: reabilitarea Casei 
Enescu din Mihăileni şi fondarea Academiei de 
Muzică şi Arte Vizuale “George Enescu”. Cluburile 
susținătoare din Alba Iulia au fost Rotary Club Alba 
Iulia Civitas Solis și Rotary Club Alba Iulia. 

RC Alba Iulia Civitas: 
Acțiunea Dinți frumoși, copii sănătoși

RC Alba Iulia Civitas: 
Alexandru Tomescu și vioara Stradivarius la Alba Iulia
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 Un proiect important, realizat cu sprijinul Rotary Internațional și prin implicarea a două 
districte Rotary – din Franța și din România – a fost finalizat în luna mai a acestui an, la spitalul de 
pneumologie din Aiud. Cu această ocazie, a fost creată o secție nouă, cea de bronhoscopie pulmonară, 
secție foarte necesară pentru depistarea și investigarea maladiilor pulmonare .

 Cluburile Rotary Aiud, Rotary Teiuş, Rotary 
Alba Iulia, Rotary Civitas Solis Alba Iulia și 
Rotary Vichy Franţa, au donat Spitalului de 
Pneumoftiziologie din Aiud două importante 
aparate medicale: un bronhoscop flexibil cu fibre 
optice și un defibrilator, în valoare de 44.500 USD.
Încă un oraș în care Rotary este mai mult decât un 
club, este o prezență activă, în slujba societății și 
este un dar pentru cei din jur. 

RC Aiud: 
Crearea unei  secții de bronhoscopie pulmonară la Spitalul din Aiud

Pentru a veni în sprijinul copiilor cu diferite deficiențe motorii și a familiilor acestora, Rotary Club 
Alba Iulia Civitas Solis, a organizat un concert de chitară clasică, susținut de talentatul chitarist Raul 
Răzvan Guțu. Trebuie menționat faptul că este a treia oară când Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis 
îl  invită pe acest cunoscut chitarist și concertul are loc în Catedrala Sfântul Mihail din Alba Iulia, 
catedrală apreciată pentru acustica sa. Fondurile strânse au fost donate Centrului de recuperare copii 
Maria Beatrice din Alba Iulia. 

RC Alba Iulia Civitas Solis: 
Concert chitară clasică pentru Maria Beatrice
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 În cadrul proiectului Synergic Life clubul Rotary Cișmigiu alături de Alexandru Ceobanu, 
campion Arnold Classic Europe 2014, isi aduce susținerea pentru participarea Lotului Național 
Paralimpic la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro ce se vor desfășura in toamna acestui an. 
Prima ediție a acestui proiect ambițios a avut loc in data de 11 iunie la Bucuresti luând forma unei 
conferințe cu scop caritabil dedicate nutriției, sportului, spiritualității si adresându-se tuturor acelor 
dintre noi care sunt interesați sa ducă un stil de viața echilibrat. 
 Printre speakerii conferinței Syneric Life s-au aflat Gabriela Szabo, Prof. Dr. Constantin 
Dulcan, Prof. Dr. Adrian Restian, Petre Kondrat, Dr. Marius Geantă, Alexandru Ceobanu, Cristian 

RC Cișmigiu: 
susține Lotul Național Paralimpic la Jocurile Paralimpice de la Rio

 Și în acest an, la 1 iunie, membrii Rotary 
Club Alba Iulia Civitas Solis i-au vizitat pe prietenii 
lor, copiii și adolescenții de la Centrul Vasile cel 
Mare, din Alba Iulia. Vizita a fost scurtă, pentru 
că au mers împreună la Centrul de echitație 
Aladin, din Mesentea, localitatea aflată la 25 de 
kilometri de Alba Iulia. Aici, au făcut cunoștință 
cu fiecare cal aflat în acest centru, li s-au explicat 
beneficiile ședințelor de echitație, s-au plimbat prin 
împrejurimi, bucurându-se de frumusețile locului și 
de primirea călduroasă din partea gazdelor. Pentru 

că aceste activități a sporit apetitul, toată lumea a fost invitată la masă și s-a savurat deliciosul gulaș, 
renumit în zonă.
 Toți am fost bucuroși, știind că nu peste mult timp copiii vor fi vizitați din nou de membrii 
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, pentru o nouă aventură ! 

RC Alba Iulia Civitas: 
1 Iunie la Centrul de echitație Aladin
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Upcoming Events
 Festivalul International de Teatru PRAF de STELE - RC Timisoara 

Cosmopolitan, 9 iulie 2016, ora 14.00, Terasa VINERI 15
 Summer Camp - Tennis & Nature, 10 - 23 iulie 2016, Ramnicu Valcea, 

Horezu, Curtea de Arges, Lacul Vidraru, Ciunget, Obirsia Lotrului - 
Transalpina, Sibiu, Olanesti si Bucuresti.

 Regatta Rotary Mangalia - Ev Caritabil, 29-31 iulie 2016, Mangalia
  

Mărgărit, Prof. Dr. Ovidiu Bojor, Mihai 
Ionescu, Părintele Arhimandrit Stareț 
Zenovie Grigore, Stelian Largă și Florin 
Uceanu. 
 Evenimentul a fost promovat in 
cadrul unui interviu televizat oferit de Dr. 
Geta Gheorghe pentru TVR, dar si in presa 
scrisă si la radio. Pe site-ul conferinței 
Synergic Life www.synergiclife.ro puteți găsi 
mai multe detalii despre eveniment si edițiile 
urmatoare.  


