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Din cuprins… 

Dragi prieteni,  
 

Luna iunie este “începtul unui sfârșit” de mandat de 
Guvernator, mandat pe care mi l-aţi încredinţat prin 
alegerea mea în această onorantă funcţie. Nădăjduiesc că 
mi-am făcut pe deplin datoria faţă de această minunată 
organizaţie din care am ales să facem parte, așa cum am 
speranţa că eforturile pe care echipa Districtuală din 
mandatul 2016 – 2017 le-a făcut pentru cluburile din 
România și Republica Moldova au fost apreciate de fiecare 
dintre voi.  
 A fost un an frumos, interesant, provocator, 
emoţionant. Pentru mine personal a fost o experienţă 
deosebită, care mi-a întărit credinţa că Rotary District 
2241 este o organizaţie puternică, în care comunităţile 
locale pot găsi un sprijin. Evident nu suntem aici să 
rezolvăm marile probleme ale acestei naţii, dar suntem aici 
pentru a pune umărul la dezvoltarea unor domenii 
vulnerabile. Consider că aţi reușit să faceţi acest lucru, sa 
vă puneţi toată experienţa profesională, dar și resurse 
financiare, în a face lumea mai bună pentru elevi, persoane 
în vârstă, copii și adulţi bolnavi, copii și adulţi cu nevoi 
materiale, copii și adulţi excepţionali.  
 Am radiografiat în mandatul de Guvernator 
cluburile din cadrul District 2241 și am o imagine mai clară 
în legătură cu neajunsurile organizaţiei, dar cred că 
împreună cu colegii mei putem propune și câteva soluţii. 
Vom face acest lucru în cadrul întâlnirilor viitoare ale 
forurilor Rotary.  
 Ţin să vă trimit fiecăruia dintre voi un gând bun 
pentru ajutorul dat în mandatul 2016 – 2017. Așa cum 
gândul meu bun se îndreaptă acum către Emilian Sopoian, 
viitorul Guvernator Rotary District 2241, căruia îi urez 
succes în activitate.  
 
Cu prietenie, 
  
Mircea Ștefan Solovăstru 
Guvernator 2016-2017 
District 2241 România și Republica Moldova 
  

 www.rotary2241.org 
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Din cuprins… 

SUMMIT DE INTEGRITATE ȘI PROSPERITATE – RC BRĂILA 
 
Miercuri, 10 mai 2017, s-a desfășurat la Brăila, în sala de conferinţe a Muzeului 
Brăilei Carol I, a XVI-a ediţie a Summitului de Integritate pentru 
Prosperitate, o sesiune dezbatere la care au participat reprezentanţi ai 
administraţiei locale, oameni de afaceri, tineri din liceele și colegiile brăilene, 
membri ai Cluburilor Rotary din Brăila, Buzău, București, Galaţi, Slobozia. 
Evenimentul este o initiativa comuna a Districtului Rotary 2241 Romania 
si Republica Moldova, Transparency International Romania si 
Griffiths School of Management si a fost implementat la nivel local prin 

eforturile Clubului 
Rotary Brăila și a 
Muzeului Brăilei 
Carol I.  Summitul 

promoveaza 
integritatea ca 
element cheie al 
succesului în 
dezvoltarea mediului 
public și privat. 

Perspectivele 
prezentate de Marian 
V. Popa, Director 
Deutsche Bank 
Global Technology 

Center România, de către Conf. Univ. Dr. Dan Aurelian Botică, Universitatea 
Emanuel din Oradea, Conf. Univ. Dr. Victor Alistar, Director Executiv 
Transparency International România, Vasile Datcu, antreprenor Midagra 
Invest, Brăila, Prof. Univ. Dr. Ionel Cândea, Manager, Cercetător știinţific gr. I, 
Muzeul Brăilei Carol I și de către Ovidiu Dimofte, Asistent al Guvernatorului 
Districtului Rotary 2241 România și Republica Moldova au vizat alinierea la 
principiile rotariene care promovează integritatea,  lupta împotriva corupţiei ca 
parte integrantă din politicile interne și externe ale Uniunii Europene, 
reducerea  formelor de corupţie de la orice nivel din statele membre UE și din 
cele din afara spaţiului comunitar. Sesiunea a fost moderată de Ovidiu Dimofte, 
Asistent al Guvernatorului Districtului Rotary 2241 România și Republica 
Moldova. Apreciem că Summitul de Integritate pentru Prosperitate, 
desfășurat la Brăila, a dimensionat un cadru al excelenţei în domeniul 
schimbului de idei și al promovării valorile europene.	 
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TABĂRĂ DE OLĂRIT ÎN MOLDOVA 

RC BUCUREȘTI – 25 DE ANI DE LA REÎNFIINȚAREA ROTARY 
Sâmbătă, 27 mai 2017, la Teatrul Metropolis din Capitală a avut loc Gala dedicată împlinirii unui sfert 
de secol de la reînfiinţarea Clubului Rotary în România. Evenimentul a fost constituit dintr-o ceremonie 
festivă, urmata de cocktail. In cadrul Galei 
organizate pentru celebrarea celor 25 de ani de 
la reinfiintarea Rotary Club Bucuresti au fost 
prezentate momente legate de istoria clubului  şi 
proiectele principale organizate si sponsorizate 
de Rotary Club Bucuresti. Evenimentul s-a 
bucurat si de o serie de momente muzicale 
deosebite susţinute de pianista Mădălina Pașol  
si A. G. Weinberger , ambii membri ai Clubului 

Rotary Bucuresti. Momente muzicale 
speciale au fost sustinute  si de tineri 
sprijiniti de catre club de-a lungul anilor 
prin diverse proiecte:de violonistul Ștefan 
Aprodu si violoncelista Sofia Blănaru. 
“Noi, rotarienii, stim să identificăm 
problemele comunităţii în care trăim și 
acţionăm de fiecare dată în sprijinul celor 
defavorizaţi. Asociaţie de egali, fiecare 
recunoscut profesional în domeniul său de 

activitate, persoane de caracter care se bucură de o bună reputaţie, lucrând ca buni profesioniști, 
rotarienii promovează idealul de a servi binele public în profesie și în societate. Clubul Rotary București 

își propune și pentru 
următorii 25 de ani să 
își concentreze efortul 
asupra proiectelor care  
conving prin justeţea 
obiectivelor lor”, a 
precizat Ruxandra 
Toma, președintele 
2016-2017 al Rotary 
Club  București. La 
gală au participat 
membri ai primului 
Club reînfiinţat în 
1992, precum și foști 
președinţi ai Clubului, 
dar și Guvernatorul 
Districtului 2241 
România – Republica 
Moldova, Mircea 
Ștefan Solovăstru, și 
membri ai altor cluburi 
din București și din 
alte orașe.   
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RC CRAIOVA – 20 DE ANI DE EXISTENȚĂ ÎN SPIRITUL ROTARY 
In data de 26 Mai, la Craiova a avut loc evenimentul aniversar: „Rotary Club Craiova 20 Ani 
in Serviciul Comunitatii„. Aniversarea a fost precedata de intalnirea Guvernatorului D 2241, 
2016-2017, Mircea Solovastru cu reprezentantii Cluburilor Rotary din Craiova, Rotaract si 

Interact. La aniversare, a fost 
prezent  Corneliu Dinca, 
membru fondator al RC 
Craiova, Director RI. Prezenta 
prietenilor, ne-a onorat si ne-a 
bucurat, ne obliga sa 
performam in continuare, sa 
fim mai implicati si mai atenti 
la nevoile comunitatii noastre. 
Guvernatorul D 2241 a 
inmanat pinul unor noi 
membrii ai Clubului Rotary 
Craiova. Primul proiect al 
clubului fost o sponsorizare a 
studentului Liviu Ispas, 
pentru deplasarea in 
Argentina la Olimpiada 
Internationala de Matematica 
unde a ocupat locul al 2-lea. 
Au urmat proiecte sociale, de 

reabilitare, dotare si constructia de unitati sanitare, am reabilitat si dotat cu materiale scoli, 
gradinite, locuinte sociale, am initiat numeroase proiecte educationale, am fost acolo unde 
comunitatea noastra a avut nevoie de serviciul nostru. Am organizat prima Tabara RYLA in 
Romania si am realizat infratiri cu Cluburi din alte tari si continente. Am cladit o familie unita 
Rotary – Rotaract – Interact si am sprijinit infiintarea de noi Cluburi Rotary in regiune. 
Presedintele Clubului, Simion Ioan a dorit tuturor participantilor multi ani in serviciul 
comunitatii. Anii cei mai buni sunt cei care urmeaza. Incet incet crestem numarul celor care pot 
impartasi bune practici, experienta. Vom continua sa lucram impreuna pentru a face din 
comunitatea noastra un loc mai bun.  
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CONFERINȚA DISTRICTUALĂ ROTARY – TULCEA, 11 – 14 MAI  
În perioada 11 – 14 mai s-a desfășurat la Tulcea, Conferinţa Districtuală Rotary. Prieteni din 
District 2241 România și Republica Moldova și-au dat întâlnire în Deltă pentru a marca un an de 
realizări în comunităţile lor. A fost un eveniment de înaltă ţinută, apreciat de altfel și de 
reprezentanţii Rotary International prezenţi la Tulcea. Rotary International District 2241 
România-Republica Moldova a oferit distincţia Paul Harris Fellow, ambasadorului  României în 
Tunisia, Dan Stoenescu, și ambasadorului României în Republica Moldova, Daniel Ioniţă, în 
cadrul Conferinţei districtuale desfășurate la Tulcea în perioada 11-14 mai 2017. Prestigioasa 
distincţie a fost acordată diplomaţilor români, la propunerea Guvernatorului Districtului 2241, 
dl. Mircea Solovastru, pentru sprijinul acordat românilor din afara graniţelor și proiectelor 
internaţionale ale Fundaţiei Rotary. De asemenea reprezintă o recunoaștere a profesionalismului 
serviciului diplomatic al României. Evenimentul de la Tulcea a cuprins evenimente oficiale, 
Conferinţa Districtuală, Adunarea Generală, Comitet Districtual, Consilul Consultativ al foștilor 
guvernatori, dar și momente de socializare cu un puternic caracter local. În cadrul evenimentului 
au fot oferite peste 100 de distincţii “Paul Harris” rotarienilor care s-au remarcat în activitatea 
din acest an. Vă reamintim, District 2241  a donat Fundaţiei Rotary peste 120 de mii de dolari, 
bani care se  vor regăsi în finanţarea unor proiecte viitoare ale Districtului. Mai jos, redăm prin 
intermediul fotografiilor atmosfera evenimentului.  

 
Ședința Comitetului 
Districtual 
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CONFERINȚA DISTRICTUALĂ ROTARY – TULCEA, 11 – 14 MAI  
Ședința Comitetului Districtual 
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CONFERINȚA DISTRICTUALĂ ROTARY – TULCEA, 11 – 14 MAI  
Seară tradițională 
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CONFERINȚA DISTRICTUALĂ ROTARY – TULCEA, 11 – 14 MAI  
Seară tradițională 

 
  
 
 



 

 
9 

CONFERINȚA DISTRICTUALĂ ROTARY – TULCEA, 11 – 14 MAI  
Eveniment de socializare, drumeție Deltă.  
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CONFERINȚA DISTRICTUALĂ ROTARY – TULCEA, 11 – 14 MAI  
Eveniment de socializare, drumeție Deltă.  

 
 
  
 
 



 

 
11 

CONFERINȚA DISTRICTUALĂ ROTARY – TULCEA, 11 – 14 MAI  
Eveniment de socializare, drumeție Deltă.  
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CONFERINȚA DISTRICTUALĂ ROTARY – TULCEA, 11 – 14 MAI  
Eveniment de socializare, drumeție Deltă.  
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CONFERINȚA DISTRICTUALĂ ROTARY – TULCEA, 11 – 14 MAI  
Eveniment de socializare, vizită Tulcea.  
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CONFERINȚA DISTRICTUALĂ ROTARY – TULCEA, 11 – 14 MAI  
Conferință și cina de gală.  
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CONFERINȚA DISTRICTUALĂ ROTARY – TULCEA, 11 – 14 MAI  
Conferință și cina de gală.  
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CONFERINȚA DISTRICTUALĂ ROTARY – TULCEA, 11 – 14 MAI  
Conferință și cina de gală.  

 
 
 
 



 

 
17 

RC SIBIU – SPRIJIN PENTRU COMUNITĂȚILE VULNERABILE 
Rotary Club Sibiu continua colaborarea cu Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu si in acest an, cu 
sprijinul unei donaţii a Asociației Helpup mit Herz und Hand (Helpup cu mâna şi inima), din localitatea Helpup, 
de lângă Bielefeld, spitalul beneficiază de 100 paturi. Acestea sunt de un real folos avand in vedere ca bolnavii 
cronici internaţi la Secţia Exterioară din Boiţa a Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu vor fi 

mutaţi în spitalul din Sibiu, in 
aceasta locatie avand condiţii net 
superioare. In luna mai  
conducerea Spitalului de Psihiatrie 
„Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu i-a 
primit pe oaspeţii germani, în 
frunte cu preşedintele Volker 
Neuhofer (care este şi viceprimarul 
localităţii), şi cu Martin Elbracht. 
Aceştia au dorit să vadă modul în 
care s-a folosit donaţia primită, a 
cărei valoare este de circa 30.000 
de euro. Pentru că au fost 
mulţumiţi că ceea ce au donat este 
folosit, reprezentanţii părţii 

germane au hotărât că vor mai sprijini spitalul din Sibiu. În acest sens, este posibil ca încă 200 de paturi să ajungă 
în primăvara anului viitor la această unitate medicală. Acest proiect nu s-ar fi realizat fara aportul a doi colegi 
rotarieni, Giusseppe Bothar (pentru legatura puternica creata cu Asociatia Helpup mit Herz und Hand) şi Ciprian 
Băcilă, directorul medical al Spitalului de Psihiatrie.  

RC ONEȘTI – CEL MAI BUN PLAN DE AFACERI PENTRU TINERI 
Rotary Club Onești împreună cu Biblioteca Municipală ''Radu Rosetti'' și Interact Club Onești 
au organizat a III-a ediţie a concursului școlar ''Cel mai bun plan de afaceri''. Scopul 
concursului este de a promova spiritul antreprenorial în rândul elevilor din instituţiile de 

învăţământ liceal din 
municipiul Onești. În finală 
au fost 7 echipe de liceeni, 
coordonaţi de profesorii de 
specialitate, din C.N. ''Grigore 
Moisil'', C.N. ''Dimitrie 
Cantemir'', C.T. ''Gh. Asachi'' 
și L.T. ''Fericitul Ieremia''. 
Din juriu au făcut parte 
cunoscuţi oameni de afaceri 
Laurenţiu Neghină, Radu-
Marian Apostu, Luigi Hîrjanu, 
Constantin Anton și 
jurnalistul Alin Asavei. 
Sponsorul, grupul de firme 
''Nevila'', a asigurat un buget 
de premiere de 2500 lei. 

Planurile de afaceri prezentate de concurenţi prevăd afaceri în agricultură (plantaţie de fructe 
de pădure), sfera serviciilor (casă de discuri, agenţie de turism, sală de jocuri), energie 
regenerabilă, etc. Câștigătorii premiului I (1000 lei) au fost Andreea Cercel și Mădălina-Elena 
Tudor de la C.N. ''Grigore Moisil''. 
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RC TURDA – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI 
Clubul Rotary Turda a sărbătorit copilăria în data de 27 mai, în Parcul Central Turda. Cu ocazia 
zilei de 1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului, a fost organizată ediţia a II-a a CROSULUI 
ROTARY TURDA, care și-a propus să fie un eveniment în care copiii și toţi cei care se mai simt 

copii să se distreze făcând 
mișcare, să se joace, dar și 
să sprijine domeniul 
educaţional și să încurajeze 
performanţa sportivă. 
Această competiţie s-a 
adresat în egală măsură 
copiilor, tinerilor și 
adulţilor, pe următoarele 
categorii: copii 8-10 ani - 
băieţi și fete, copii 11-15 ani 
- băieţi și fete, OPEN - 
peste 15 ani - băieţi și fete, 
”MAMA, TATA ȘI 
COPILUL” - echipe formate 
din 3 membri ai unei 
familii. La înscriere fiecare 
concurent a primit gratuit 
un tricou personalizat 
oferit de Clubul Rotary 

Turda. Câștigătorii de la categoria Open au primit premii în bani, celelalte categorii fiind 
premiate cu diplome, cupe, dulciuri. 
 

CLUJ NAPOCA – CEREMONIE DE ROTIRE COLAN 
În data de 23 mai s-a desfășurat la Cluj Napoca ceremonia de rotire a colanului pentru cluburile Rotary 
din localitate. Prezent la eveniment, 
Guvernatorul District 2241, Mircea 
Ștefan Solovăstru a declarat: “Cu 
drag am revenit aseară la Cluj 
Napoca unde am participat la 
ceremonia de rotire a Colanului 
Rotary, moment care semnifică 
predarea ștafetei noilor președinti ai 
cluburilor din Cluj, în mandatul 2017 
- 2018. M-am bucurat să îi văd pe 
rotarienii din Cluj împreună, și i-am 
încurajat să aibă proiecte comune 
pentru comunitatea locală. Am fost 
asigurat că educaţia va fi în 
continuare în prim planul activităţii 
rotariene, iar ceea ce s-a întamplat in 
ultimii ani la Cluj demonstrează ca 
investiţia în tineri este una foarte 
bună. Felicitări președinţilor care își 
incheie mandatul și mult succes 
celor care vor prelua responsabilitatea de a coordona activitatea Rotary din Cluj Napoca. Un gând de 
mulţumire se îndreaptă și către Dan Danci, Asistent de Guvernator.” 
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ÎNTÂLNIRE COMUNĂ LA ALBA IULIA 

TESTUL CELOR 4 ÎNTREBĂRI – RC BRĂILA 
Sâmbătă, 6 mai 2017, la Brăila s-a desfășurat etapa finală a Concursului Regional cu participare 
naţională Testul celor patru întrebări, ediţia a V-a, organizată de Club Rotary Brăila în parteneriat 
cu ISJ Brăila și Colegiul Naţional Gh. M. Murgoci, Brăila. La etapă finală au participat elevi din 

Bacău, Bistriţa-
Năsăud, Brăila, 
București, Buzău, 
Craiova, Constanţa, 
Filiași, Focșani, 
Slobozia. Concursul  
Regional cu 
participare naţională 
Testul celor patru 
întrebări, iniţiat de 
Club Rotary Brăila în 
anul 2013, vizează 
raportarea din punct 
de vedere etic a 
tinerilor la dilemele 

morale, fundamentând modurile de a acţiona în anumite situaţii din realitatea imediată, aplicând 
cele 4 întrebări formulate de Herbert J. Taylor:  
 1. Este adevărat? 
 2. Este corect faţă de toţi cei implicaţi? 
 3. Va crea bunăvoinţă şi prietenii mai bune? 
 4. Va fi benefic faţă de toţi? 
Concursul urmărește, de asemenea,  formarea la tineri a spiritului critic, a toleranţei, a încrederii în 

sine, a capacităţii decizionale, conducând  și  la realizarea unei comunicări interculturale. Marele 
Premiu al concursului a fost obţinut de eleva Alexandra Sabina Strat, clasa a X-a, de la Colegiul 
Naţional de Informatică Tudor Vianu, București.  
Premiul I a fost acordat elevei Bianca Ifrim, clasa a X-a, Colegiul Naţional Gh. M. Murgoci, Brăila. 
Premiul al II-lea, elevei Iuliana Raluca Mihăilă, clasa a X-a, Colegiul Naţional Gh. M. Murgoci, 
Brăila, iar Premiul al III-lea a fost obţinut de eleva  Cristina  Oana Ion, de la Colegiul Naţional 
Mihai Viteazul din Slobozia. Valorizând experienţa câștigată, Clubul Rotary Brăila  aliniindu-se 
ideii rotariene de susţinere a performanţei în domeniul educaţiei, își  propune  pentru anul școlar  
2017-2018  înscrierea Concursului Testul celor patru întrebări  în Calendarul Activităţilor 
Educative Naţionale. 
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ÎNTÂLNIRE COMUNĂ LA ALBA IULIA 

RC BUCUREȘTI – PROGRAM PENTRU COPII DEFAVORIZAȚI 

In	 cadrul	Maratonului	 International	 Sibiu	 intre	 proiectele	 selectate	 s-a	 aflat	 si	 EDU-TV,	 proiect	 propus	 si	
sustinut	de	Rotary	 Club	 Sibiu	 impreuna	 cu	 Spitalul	
de	 Psihiatrie	 “Dr.	 Gh	 Preda”	 Sibiu.	 Peste	 160	 de	
persoane	 au	 alergat	 pentru	 acest	 proiect,	 peste	
460	
de	

persoane	au	sustinut	proiectul	prin	donatiile	facute,	iar	suma	
finala	 stransa	depaseste	 28.000	 lei.	 Echipele	care	au	 alergat	
pentru	acest	proiect	au	 fost	variate	 :	pe	 langa	alergatorii	de	
la	 	 Rotary	 Club	 Sibiu,	 Rotaract	 Sibiu,	 Interact	 Sibiu	 s-au	
alaturat	 cauzei	 Consiliul	 Judetean	 Sibiu	 -	 echipa	 fiind	
condusa	de	Presedinta	instiutiei	Daniela	Campean,	echipa	de	
baschet	CSU	Sibiu,	echipa	de	fotbal	FC	Hermannstadt,	echipa	
de	handbal	sibiana,	Asociatia	Spitalului	de	Psihiatrie.	Proiectul	isi	propune	sa	doteze		2	secții	pediatrice	din	
spital	 cu	 o	 televiziune	 cu	circuit	 închis	 pentru	difuzarea	programelor	 educative	 (igiena,sănătate,informații	
diverse	 adaptate	 vârstei)	 	 si	 de	 divertisment	 in	 sistem	 controlat,	 in	 beneficiul	 copiilor	 si	 aparținătorilor	
internati.	 Televiziunea	 joaca	 un	 rol	 important	 atat	 in	 educatia	 copiilor	 cat	 si	 a	 adultilor,	 iar	 transmisia	 TV	
corect	 folosita	 poate	 amplifica	 	 si	 influenta	 pozitiv	 capacitatea	 de	 învățare	 a	 bolnavilor	 si	 persoanelor	 cu	
dizabilități,	prin	materiale	motivaționale.	

 RC SLATINA – TEATRU PENTRU COPII 
Clubul Rotary Slatina a organizat în data de 
26 mai, in sala Casei de Cultura a 
Sindicatelor din Slatina, cu prilejul 
sarbatoririi Zilei Copilului, proiectul anual 
pentru prescolari si scolari „1 iunie – 
Teatru pentru copii”, editia a XVI-a. 
Membrii Clubului Rotary Slatina si Interact 
Slatina au pregatit activitatile prin 
achizitionarea a 1800 de baloane colorate 
pentru a fi oferite de ziua lor copiilor din 
gradinitele si clasele primare mici din toate 
unitatile scolare din Slatina. Au fost oferite 
doua reprezentatii, la orele 10.00 si 12.00 
ale piesei „Frumoasa din padurea adormita” de catre o trupa de teatru pentru copii din Craiova, 
care au bucurat prin prestatiile lor, peste 1600 de copii slatineni. 

RC SIBIU – PROIECT EDUCATIV SUSȚINUT DIN DONAȚII 
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ROTAKIDS TIMIȘOARA – 
FORUM VOCAȚIONAL ASPIRE 
În zilele de 6 și 7 mai 2017, Cluburile Rotary 
din Timișoara, reunite, au participat la 
Forumul Vocational Rotary Aspire 2017, 
eveniment organizat în Sala Multifuncţională 
a Consiliului Judeţean Timiș. Aflat la cea de- 
a V-a ediţie, Forumul Vocaţional Rotary, 
reprezintă un eveniment de excelenţă, de 
înaltă ţinută mondială, eveniment ce 
transmite un mesaj deosebit de generos de 
progres social și umanitate. Forumul 
Vocaţional a beneficiat in acest an de 
contribuţia specială și valoroasă a 35 de 
speakeri, cu teme de discuţie extrem de 
diverse și captivante. O prezenţă inedită și 
emoţionantă în cadrul Forumului Vocaţional 
Rotary ASPIRE au constituit-o copiii 
Clubului RotaKids din Timișoara care, sub 
îndrumarea doamnei Maria L. Tanasă, 
Senior-Mentor,  au prezentat Proiectul PRAF 
DE STELE, Festival de Teatru pentru Copiii 
cu Dizabilităţi.  Bianca Faur, Președinte Club 
Rotakids din Timișoara 2016-2017 a deschis 
lucrările, în mod diligent și responsabil, a 
creionat pe scurt activitatea clubului și 
implicarea comunitară a micilor rotarieni, 
menţionând activitatea recentă de strângere 
de fonduri pentru proiectul Praf de Stele, în 
cadrul unui eveniment de alergare in masă, 
TimMotion, Timișoara se mișcă, un 
eveniment ce înseamnă prietenie, 
comunitate, speranţă, implicare. Copiii din 
Clubul RotaKids din Timișoara au alergat la 
TimMotion 2017, cu mult entuziasm pentru 
proiectul lor, în care cred și pentru care iși 
doresc continuitate.  Mulumirile membrilor 
Clubului se adreseaza sponsorilor pentru 
generozitatea de care au dat dovadă, 
cumulandu-se din donaţiile efectuate, suma 
de 8.793 RON.  Adresăm mulţumirile noastre 
deosebite, Domnului Mircea Solovăstru, 
Guvernator al Districtului 2241, pentru 
susţinerea plină de dăruire și entuziasm a 
Proiectului micilor rotarieni. Distinse 
mulţumiri colegului nostru Adrian Bădescu și 
echipei Forumului Vocaţional Rotary 
ASPIRE pentru o organizare impecabilă. 

RC TURDA – GRIJĂ 
PENTRU MEDIU 
Clubul Rotary Turda a lansat o provocare 
școlilor turdene, de a participa la  concursul 
de proiecte ”O șansă pentru mediu”, dorind 
în acest mod să realizeze implicarea tinerei 
generaţii în problemele comunităţii. Am 
fost impresionaţi într-un mod foarte plăcut 
de seriozitatea și profesionalismul echipelor 
de proiect în elaborarea proiectelor proprii, 
de diversitatea activităţilor propuse, de 
dorinţa de implicare a elevilor și cadrelor 
didactice. În perioada februarie – aprilie în 
fiecare școală s-au desfășurat activităţile 
din cadrul proiectului propus. Parteneriatul 
încheiat cu Universitatea Babeș-Bolyai, 
Facultatea de Știinţa și Ingineria Mediului, 

a făcut posibilă o evaluare obiectivă a 
proiectelor. Clubul Rotary Turda a ales ca 
modalitate de premiere a școlii câștigătoare 
dotarea cu instrumente IT cunoscând faptul 
că integrarea resurselor TIC în educaţie este 
benefică şi duce la o creştere a 
performaţelor şcolare, dar și că dotarea 
scolilor în acest domeniu este relativ 
scăzută. Având șansa ca acest proiect să fie 
sprijinit de Asociaţia Rotary International 
District 2241 România şi Republica 
Moldova dar și de agenţi economici, a fost 
posibilă premierea tuturor școlilor care au 
desfășurat activităţi în cadrul acestui 
proiect, în funcţie de punctajul obţinut de 
fiecare școală la evaluare. 
 
 



 

 

VIZITĂ ROTARIANĂ FRANȚA – ROMÂNIA ÎN MARAMUREȘ 
 În perioada 27 aprilie - 1 mai, Cluburile Rotary Vișeu de Sus și Rotary Borșa, la iniţiativa Clubului 
Rotary Paris Concorde, au organizat o vizită rotariană având ca scop întărirea colaborării între Franţa 
și România în vederea realizării de proiecte în folosul comunităţii. Proiectul a fost iniţiat de Vasile 
Tomoiagă, membru RC Paris Concorde, în luna noiembrie 2016, la dorinţa clubului din care face 
parte. Deși la început a fost gândit drept un proiect Paris Concorde-Vișeu de Sus, pe parcurs acesta a 
luat amploare datorită prezenţei orașului Vișeu de Sus la Salonul Mondial de Turism de la Paris, unde 
multi rotarieni au descoperit puţin din ceea ce înseamnă frumuseţile zonei, dar și ale întregii ţări. 

Clubul Rotary Borșa a răspuns afirmativ 
invitaţiei de a organiza împreună o vizită a 
prietenilor francezi, în cadrul căreia aceștia 
să intre în contact cu locurile, dar, cel mai 
important, cu oamenii și cu mișcarea 
rotariană din România. Dată fiind 
importanţa mișcării rotariene clujene, 
programul a debutat cu vizitarea Clujului și 
întâlnirea cu reprezentanţii tuturor cluburilor 
din oraș. La Vișeu de Sus, urările de bun 
venit și schimbul de fanioane au avut loc în 
cadrul unei cine rotariene comune RC Vișeu 
de Sus – Rc Borșa – RC Paris Concorde – RC 
Ville de Surgères - RC Baia Mare 2005 – RC 

Timișoara Cosmopolitan. La cină a fost prezent Emilian Sopoian, guvernator 2017-2018. Au urmat 
două zile cu accent pe zona 
Maramureșului (întregul proiect s-a 
desfășurat sub genericul ”Incursiune 
în inima Maramureșului”): vizitarea 
orașului Vișeu de Sus, incursiune cu 
Mocăniţa pe Valea Vaserului, cu foc 
de tabără și cină în mijlocul naturii, 
descoperirea principaleleor 
obiective turistice: Mănăstirea 
Bârsana – Memorialul Sighet– 
Cimitirul Vesel de la Săpânţa. La 
aceste acţiuni au participat și 
reprezentanţii cluburilor Onești și 
Piatra Neamţ 2005. La Sighet și 
Săpânţa, cele două cluburi din zonă 
(RC Sighet și RC Sighetu Marmaţiei 
Voievodal) au arătat o implicare deosebită. S-au făcut schimburi de idei, s-au creat legături pentru 
viitoare proiecte internaţionale. RC Paris Concorde și-a manifestat interesul de a se implica într-unul 
dintre proiectele de suflet ale RC Vișeu de Sus: sprijinirea integrării copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale. Trei districte (2241, 1660, 1690) și 16 cluburi și-au dat întâlnire în cadrul proiectului, care s-
a dovedit a fi unul dintre cele mai complexe proiecte internaţionale din ultima perioadă. 
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STEM KIDS – CONCURS INTERNAȚIONAL DE ROBOTICĂ 
În perioada 25-28 mai 2017, în Aarhus, Danemarca, a fost organizat Campionatul European FIRST® 
LEGO® League (FLL) Open European Championship 2017, cea mai mare competiţie de robotică, 
știinţe, tehnologie și inovaţie din lume, adresată copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani. În 

premieră în cei 18 ani de existenţă 
ai competiţiei, România a fost 
prezentă și reprezentată la acest 
nivel. Echipa STEM Kids România 
din Pitești, susţinută de Rotary 
District 2241 România și Republica 
Moldova și de Rotary Club Pitești, 
a participat alături de cei peste 
1200 de participanţi, organizaţi în 
118 echipe, fiecare dintre ele fiind 
câștigătoare în turneele naţionale, 
reprezentând 49 de ţări, de pe 5 
continente, în această competiţie 
internaţională. Echipa STEM Kids 
România este formată din copiii: 

Daria BARBU, elevă în clasa a VI-a, la Școala Gimnazială nr. 3 „Ion Pillat” din Pitești, Robert IONESCU, 
elev în clasa a IV-a, la Școala Gimnazială nr. 13 „Mircea cel Bătrân” din Pitești, Mihai PREOTEASA, elev 
în clasa a VI-a, la Școala Gimnazială nr. 19 „Matei Basarab” din Pitești și Iustin ION, elev în clasa a IV-a, 
la Școala Gimnazială nr. 13 „Mircea cel Bătrân” din Pitești, fiind antrenaţi și coordonaţi de Emanuel 
ȘERBAN și Bogdan BĂDIŢĂ. Colegul nostru Emanuel ȘERBAN, antrenorul principal al echipei, este 
Secretar al Rotary Club Pitești în mandatul 2016-2017 și a fost Coordonator (Adviser) al Interact Club 
Pitești în mandatele 2014-2015 și 2015-2016. În seara de sâmbătă, 27 mai 2017, a fost organizat 
„Friendship evening”, eveniment în care o parte din copiii din ţările participante au prezentat câte un 
program artistic, sărbătorind împreună cu toţi participanţii. Competiţia FLL este compusă din 2 mari 
categorii: proba de robotică și proiectul de cercetare, ambele fiind încadrate într-o temă anuală. Tema 
pentru sezonul 2016-2017 a 
fost „Animal allies”, atât 
robotul cât și proiectul 
rezolvând probleme reale, 
prin care oamenii ajută 
animalele sau animalele 
ajută oamenii. Proiectul de 
cercetare al echipei STEM 
Kids România s-a intitulat 
„Să salvăm puii de 
căprioară din lanurile de 
cereale”, constând într-un 
robot dronă care zboară în 
faţa combinelor agricole 
pentru a se asigura că lanurile de cereale nu sunt populate cu căprioare sau alte animale, evitând 
uciderea acestora, precum și daunele provocate utilajelor agricole în urma acestor accidente. 
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RC TURDA – SPRIJIN PENTRU COPII PRIN HIPOTERAPIE 
Prin intermediul colaborării Clubului Rotary Turda cu Centrul de Echitaţie Salina 

Equines Turda, 
au debutat în 
luna mai 

activităţile 
proiectului ”Calul 
– cel mai bun 
prieten al 
copilului”. Acest 
proiect a luat 
naștere din 
dorinţa de a veni 
în sprijinul 

copiiilor de la Centrul de recuperare 
psiho-neuro-motorie pentru copiii cu 
handicap “Sfânta Irina” - Turda, 
determinându-i ca, atunci când urcă pe 
cal, să se simtă puternici, să uite de 
boală, să înveţe ce înseamnă să iubești. 
Atunci când sunt sus, în șa, să uite de 
spaime, lumea lor să se deschidă și 
către ceilalţi. Există copii cu probleme 
care nu au simţit niciodată pământul 
sub picioare, nu au putut niciodată să 
deţină controlul unei mișcări, al unei 
deplasări. Urcându-se pe cal 
sentimentul  de teamă dispare, iar 
copilul începe să vadă lucrurile și viaţa 
puţin diferit. Faţă de celelalte forme de 
terapie, hipoterapia, are marele 
avantaj de a deschide oportunitatea 
petrecerii timpului în aer liber, ajută 
sau chiar obligă la socializare prin 
numărul mare de persoane care sunt 
lângă cal, oferind astfel celor care o 
practică, posibilităţi crescute de 
evadare din cotidian. 
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RC KRONSTADT BRAȘOV – EDUCAȚIE 

La începutul lunii mai s-a desfășurat la Tîrgu Mureș un inedit concurs de alergare adresat 
tuturor celor care 
iubesc mișcarea. 
Rotary s-a alăturat 
acestui eveniment 
prin suportul oferit 
organizatorilor și 
prin voluntarii care 
au ajutat la buna 
desfășurare a 
competiţiei. 
Guvernatorul District 
2241 Mircea Ștefan 
Solovăstru a scris pe 
Facebook despre 
eveniment: “Ce 
frumos a fost la 
Mureș Half 
Marathon. Orașul a 

prins viaţă și mă bucur că 
Rotary a pus umărul la 
organizarea unui eveniment 
deosebit. Am avut tineri de la 
Interact și Rotaract, voluntari 
care i-au ghidat și i-au 
încurajat pe alergători pe 
traseu. A fost și un eveniment 
de familie, Ștefania voluntar, 
Alina, Ecaterina și Cezar 
concurenţi pe șosea. Și cum 
aveau nevoie de un fotograf 
m-am oferit eu. Echipă 
completă. Felicitări tuturor 
celor care au alergat astăzi la 
Mureș Half Marathon!” 
 

MURES HALFMARATHON – SPRIJINIT DE ROTARY 

Pentru publicarea materialelor în 
newsletter Rotary District 2241 și în revista 
District 2241 puteți trimite texte (1 pagină) 
și câteva fotografii pe adresa: 
comunicare@rotary2241.org, până pe data 
de 10 ale lunii următoare.  

   Echipa de comunicare 


