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Scrisoarea Guvernatorului
Iulie  2018           

 Au trecut câteva zile de când la 
Timișoara am fost onorat să  preiau 
colanul noului an rotarian, an în care 
am privilegiul de a servi organizația  
în calitate de Guvernator al D 2241 
România & R Moldova.

“Prieten drag in Rotary”
“In Anul Centenar al Tarii, Districtul 2241 a ajuns la Majorat! Este timpul unui 

proiect mare, national care sa dea masura potentialului urias pe care il avem”  

 Țin să-l felicit și să-i mulțumesc, PDG Milian Sopoian pentru 
realizările remarcabile pe durata mandatului său, recunoscute atât în 
cadrul D 2241, cât și la nivel internațional, poziționând  districtul nostru 
în rândul celor cu mare greutate.
 De asemenea, mulțumesc pentru  ajutorul și încurajările constante 
pe care le-am primit, care mi-au ușurat misiunea preluării mandatului  
de guvernator. 
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 Este o deosebită onoare și o grea responsabilitate asumată în 
cunoștință de cauză, bazat fiind pe suportul și încrederea arătată de voi, 
prieteni dragi, toți cei care v-ați exprimat disponibilitatea de  a-mi  fi 
alături pentru a forma  o echipă puternică și unită, pregătită să continuie 
munca predecesorilor noștri, dar și  să răspundă noilor provocări ale 
anilor ce va să vină. 
 Aș rămâne profund îndatorat să constat pe viitor, că mă pot baza 
pe fiecare dintre voi,  considerându-vă  parte integrantă a marii echipe, 
care joacă un rol important în noul an - an în  care ar trebui să facem 
diferența!
 Pentru că da, trebuie să facem diferența! Și asta din  multe motive, 
din care am să punctez doar două. Unul, cel internațional, desprins din 
tema anului transmisă de către președintele RI Barry Rassin –Be the 
Inspiration, iar celălalt, contextual național, raportat la momentul fast 
al națiunii noastre, 1 dec. 2018, dată ce marchează Centenarul Marii 
Uniri.
 De peste 13 ani sunt conectat și părtaș, alături de  voi, la întreaga 
activitate a mișcării rotariene din țara noastră. Sunt însă și mulți dintre 
voi care serviți organizația de dublu anilor mei. Și cred că sunteți cu toții 
de acord, că privind retrospectiv, putem afirma, fără nici o ezitare, că  
avem de ce să fim mândri de ceea  ce  am  reușit să facem până acum!
Proiectele derulate în folosul comunității au atins multiple arii de acțiune 
specifice  organizației noastre, implicându-ne cu succes în domenii, 
precum  educație, sănătate, susținerea noii generații, dezvoltare  locală, 
sănătatea apei, și nu în ultimul rând, dezvoltarea păcii și prieteniei în 
lume, acțiuni care, dacă ar fi să le cuantificăm  în termeni financiari, ar 
depăși suma de un miliard de $!!! 
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 Din păcate pentru noi, în pofida tuturor acestor acțiuni  și diversități 
ale domeniilor de implicare, noi, ca și organizație, ne pierdem, nereușind  
încă să ne detașăm destul de bine față de cele peste 85.000 de alte  ONG-
uri, asociații sau fundații din țara noastră care, și ele la rândul lor, se 
implică într-o paletă largă de proiecte pe teme asemeni nouă.  
 Asta ne face grea sarcina în a convinge opinia publică că putem 
fi parteneri de încredere, cu  o lungă și  vastă implicare în rezolvarea 
unor  probleme și nevoi comunitare sau  pentru  a stimula  interesul 
anumitor companii sau oameni de afaceri, care ar putea să ni se alăture 
în demersurile noastre prin susținere  financiară a  proiectelor pe care le 
derulăm.
 Pentru a depăși acest handicap, în spiritul temei anului,  lansată de 
președintele R I Barry Rassin, în calitatea mea de guvernator al D2241,  
vă invit, pe fiecare în parte, să indrăzniți mai mult. Consider că a sosit 
timpul să construim un plan, bazat pe identificarea unei direcții pricipale 
de acțiune, care să ne individualizeze  mai clar și să ne confere o mai 
mare încredere și vizibilitate în fața celor care ar putea să ne sprijine în 
acțiunile noastre. Să facem diferența față de celelalte entități similare 
nouă, fără însă a abandona proiectele în derulare sau temele de acțiune 
ale  organizației noastre.  
 După mai mult de 25 de ani de activitate rotariană, bazându-
ne pe resursele umane ale organizației noastre, elitele profesionale ale 
acestei națiuni, putem pretinde că organizația a atins deja maturitatea 
necesară pentru a putea identifica și extrage din noianul problemelor 
reale ale societății noastre, o temă, o nevoie, de real interes, cu care se 
confruntă România de azi, un proiect  pe care  organizația să și-l  asume 
a-l coordona și gestiona până la finalizarea lui.
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 Azi,  D 2241, are aceeași problemă cu care se confruntă RI, în anii 
80. Atunci, în urma multor analize ale activităților derulate, liderii 
momentului au conștientizat că organizația se pierde în multiple acțiuni, 
pe teme și  proiecte,  mult sub capacitatea și potențialul organizației 
de talie internațională. Decizia alegerii unei teme principale, și anume 
“implicarea în procesul eradicării poliomielitei”, a făcut ca RI să-și 
asocieze  numele cu un proiect de real interes pentru întreaga omenire, 
devenit proiect locomotivă al organizației, care  s-a bucurat de o mare 
vizibilitate și încredere, consacrându-ne în rândul organizațiilor de top, 
ce contează în aceasta lume.  
 Azi, este timpul ca istoria să se repete! E timpul să dăm țării un 
proiect de real interes, care să conteze și să  evidențieze rolul și scopul 
organizației noastre. Pentru că da, Districtul  2241 România & 
R.Moldova a atins  maturitatea necesară pentru a stabili un plan de 
acțiune. Iar liderii acestui District,  trebuie să ia o decizie în acest sens!  
Pentru că avem cu cine și avem de ce! 
 Nu contează cât va dura până vom  finaliza acest proiect,  dacă 
va fi necesar, îl vom căra cu anii în spate, ca pe o piatră de moară, 
până la finalizarea lui. Dar, va fi piatra noastră, pe care va trebui să 
o ducem până la capăt. Și atunci, când cineva se va întreba:  “Rotary? 
Cine sunt?”,  nu se va mai ridica din umeri, nu se va mai confunda cu 
vreo firmă de construcții sau asimila cu vreo asociație oarecare.  Se va 
spune: “ Rotary? Păi, Rotary sunt aceia care…”  
 ACEIA CARE VOM DECIDE NOI SĂ FIM!  
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 La prezentarea obiectivelor mele, pentru anul rotarian 2018-
2019, făcută  în fața Adunării  Generale a Cluburilor din D 2241, în 
cadrul Conferinței de la Vișeul de Sus, am propus și supus la vot  nevoia 
identificării unei teme principale de acțiune a D 2241, pentru următorii 
ani. Propunerea  a fost votată și validată de către Adunarea Generală. 
Aceasta va fi marea provocare a anului nostru!
 Prin urmare, aștept să ne ajuți în a identifica această temă, pentru 
că părerea și propunerea ta contează mult, ea va fi adaugată pe lista de 
propuneri a Comisiei  de Nominalizare a viitoarei direcții de acțiune 
a D 2241. Comisia, formată din rotarieni reprezentativi ai D2241, în 
urma unor serioase și pertinente analize va extrage cea mai fezabilă 
temă de lucru, stabilind  principala direcție de acțiune a D 2241, pentru  
următorii  ani, până la rezolvarea ei cu succes. 
 Ne așteaptă un an provocator și captivant, căruia trebuie să-i 
raspundem pe măsura, în așa fel, încât la finalul său, să  fim mândri că 
am contribuit la un plan, prin care organizația noastră va dobândi  o 
mai mare vizibilitate, încredere și recunoaștere, în peisajul organizațiilor 
de profil, o organizație puternică și demnă de a fi sprijinită de o seamă 
de companii, pregătite a se implica în proiectele noastre.
 Peste câteva zile, Asistenții de Guvernator vor lua legătura cu 
Președinții Cluburilor arondate, urmând să stabilească un calendar 
comun al vizitelor. Pe mine și echipa mea restrânsă, ne așteaptă o lună 
dedicată activității de fixare a evenimentelor propuse a se derula de-a 
lungul mandatului, la care se adaugă  o serie de activități  administrative, 
privind  transferul de responsabilități între cele două  instituții districtuale, 
Past District Governor și District  Governor, precum și cele în relație 
directă cu RI. 
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 Știm cu toții că de-a lungul fiecărui an, activitatea Rotary nu 
cunoaște cuvântul vacanță, că în fiecare club, în timpul lunilor de vară, 
există un nucleu de membri care menține flacăra de veghe a clubului, 
prin întâlniri  săptămânale non-formale, în timp ce alții, rând pe rând 
se bucură de vacanță. 
 În încheiere, atât în numele meu, cât și a echipei districtuale, îți  
mulțumim pentru activitatea și implicarea depusă până acum, îți dorim  
o binemeritată  vacanță, din care să te întorci cu  forțe proaspete pentru 
un nou început.  
 Până la curânda revedere, în spiritul temei anului rotarian, te 
îndemn să te descoperi pe tine însuți,  să constați că poți mai mult, să 
devii model de inspirație pentru  cei din jurul tău, și nu în ultimul rând,  
să fii inspirat în identificarea destinației de vacanță și a persoanelor 
alături de care să o petreci!

Îndatorat pentru implicare, 
te salută coechiperul tău rotarian, 

Cristian V. Jurji  
         Guvernator 2018-2019 

District 2241-România și Republica Moldova
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Cuprins:

 Scrisoarea Guvernatorului - Iulie 2018
 Întâlnirea Comitetului InterȚări Franța – România și Republica 

Moldova la Vișeu de Sus
 Conferința Districtuală Rotary 2241 România şi Republica 

Moldova
Vişeu de Sus, 7-10 iunie 2018
 RC Brăila Tabere în cadrul programului Rotary de schimb de 

tineri - YEP INTERTALKS - EDIȚIA  a III-a LITERACT - EDIȚIA 
a II-a
 RC Brasov Luna iunie - plina de evenimente deosebite
 RC Cismigiu 

1. Cafeneaua de stiinta si cultura o a II-a ediție a unui proiect ce se 
dorește lunar pentru educație și cultură
2. NOTALONE.ro platforma online dedicată bolnavilor de cancer
 RC Huși ”Jocul este vital în recuperarea sănătății copilului”
 RC Oradea Proiectul „1000 de oameni fericiți”, la final
 RC Târgu Jiu Spectacol de teatru în scop caritabil
 RC Vaslui

1. Premierea elevilor olimpici în cadrul concertului anual derulat 
de Filarmonica Iaşi în parcul Copou din Vaslui;
2. „Artă românească pentru comunitate – Donaţii şi Donatori”
3. „Împreună pentru o copilărie fericită!”
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 În perioada 7-10 iunie, cu ocazia Conferinței Districtuale, la Vișeu de Sus 
s-a reunit și Comitetul InterȚări Franța-România și Republica Moldova. 
 Din partea Franței, au fost prezenți: Guy Cahané (Rotary Club St-Cloud) 
– președinte, Vasile Tomoiagă (RC Paris Concorde) vicepreședinte, PDG Jean 
Tassone, Philippe Geoffroy, Mireille Vie (RC Paris Concorde), Ana Maria 
Antonie și Răzvan Botez (Rotaract Paris Haussmann). 

 A urmat apoi întâlnirea comitetului, la care a participat Ovidiu Cos, 
guvernatorul ales Cristian Jurji, președintele ICC România-Franța Anuța Pop 
(RC Vișeu de Sus), reprezentanții Republicii Moldova și prieteni rotarieni 
implicați și interesați de relațiile dintre cele trei țări.

Întâlnirea Comitetului InterȚări Franța – România și 
Republica Moldova la Vișeu de Sus

 În prezența guvernatorului Milian Sopoian, 
Ovidiu Cos, Chair Elect al Consiliului Executiv 
al ICC-urilor, a înmânat fiecărui membru al 
comitetului câte un certificat de recunoaștere în 
semn de apreciere a implicării și contribuției aduse 
la dezvoltarea activităților între România și Franța.

Fiecare membru al 
comitetului a primit 
câte un certificat de 
recunoaștere
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 Guy Cahané a prezentat un scurt istoric al formării comitetelor interțări, 
la a căror bază stă prietenia franco-germană. Astfel, în 20 mai 1950, a luat 
naștere primul Comitet InterȚări, la inițiativa comună a guvernelor Franței și 
Germaniei, urmând apoi să fie un program dezvoltat de Rotary International, 
având ca scop promovarea și consolidarea păcii și a prieteniei între popoare.

 De asemenea, președintele ICC Franța a evidențiat istoricul relațiilor 
dintre cele trei țări: Franța- România – Republica Moldova. La renașterea Rotary 
în România, în 1992 (după perioada comunismului, când mișcarea rotariană 
nu a fost agreată – deși primul club se crease în 1929) a contribuit Rotary Club 
Paris și Districtul 1660. Un an mai târziu, în 1993, a luat naștere Comitetul 
InterȚări Franța-România, urmând ca, începând cu anul 2006, comitetul să 
devină Franța-România-Republica Moldova.
 S-au discutat o serie de proiecte realizate sau în curs de derulare, dar și 
importanța dezvoltării partenariatelor în cadrul comitetului. În acest context, 
au fost menționate proiectele realizate în anul 2017 la Vișeu de Sus: vizita 
rotariană din perioada 27 aprilie-1 mai, la care au participat 3 districte  (2241, 
1660,1690) și 16 cluburi din Franța și România, dar și proiectul Vișeu de Sus – 
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Paris Concorde, prin intermediul căruia au fost oferite materiale de recuperare 
kinetoterapeutică și logopedică elevilor cu cerințe educaționale speciale din 
Vișeu de Sus. Conferința Rotary de la UNESCO din luna martie 2018 a fost, la 
rândul ei, un prilej de a lărgi orizonturile cooperării în cadrul comitetului. A 
fost momentul stabilirii legăturilor cu reprezentanții clubului Antony-Sceaux, 
club cu care RC Alba Iulia a avut deja prima întâlnire în luna iunie.
 Întâlnirea de la Vișeu de Sus a fost una deosebit de importantă, bucurându-
se de reprezentarea și implicarea celor trei țări. Reprezentanții Republicii 
Moldova au lansat propunerea de a se organiza peste Prut următoarea întâlnire, 
propunere apreciată de cei prezenți. Până atunci, Comitetul InterȚări și-a 
propus să dezvolte în continuare prietenia româno-franco-moldavă și să se 
implice în proiecte benefice comunităților pe care le reprezintă.
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 În perioada 7-10 iunie, la Vișeu de Sus, în inima Maramureșului, a avut 
loc Conferința Districtuală Rotary 2241 România şi Republica Moldova, 
eveniment organizat de guvernatorul Milian Sopoian și clubul Rotary Vișeu de 
Sus. 

Conferința Districtuală Rotary 2241 România şi 
Republica Moldova

Vişeu de Sus, 7-10 iunie 2018

 Alături de rotarienii din district, la conferință 
au participat și rotarieni din Finlanda, Franța, 
Ucraina, SUA, Germania și Elveția. Președintele 
Rotary International a fost reprezentat de PDG 
Matti Honkala și soția sa, PDG Virpi Honkala. 
 De asemenea, conferința s-a bucurat de 
prezența PDG Pavlo Kashkadamov – Ucraina și 
PDG Jean Tassone – Franța.
 Organizată în an centenar, Conferința 
Districtuală de la Vișeu de Sus și-a propus să 
arate prietenilor rotarieni și o parte din valorile ce 

Ziua s-a încheiat 
cu un moment de 
excepție oferit de 
Maria Casandra 
Hausi și rapsodul 
popular Nicolae Pițiș
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caracterizează minunatul colț de țară care este Maramureșul. 
 Astfel, programul  evenimentului a permis și (re)descoperirea unora dintre 
cele mai cunoscute și apreciate obiective turistice ale regiunii: Cimitirul Vesel 
din Săpânța, Mănăstirea Săpânța Peri, Memorialul Victimelor Comunismului şi 
al Rezistenţei, Muzeul Elie Wiesel, Mănăstirea Bârsana – cel mai mare complex 
arhitectural din lemn. Prânzul și muzica tradițională cu care au fost așteptați la 
”Casa Iurca” au completat perfect incursiunea în Maramureșul Istoric. 
 Consiliul Consultativ al Guvernatorilor din trecut și Comitetul Districtual 
s-au reunit în după-amiaza primei zile de conferință, zi ce s-a încheiat cu 
un moment de excepție oferit de Maria Casandra Hausi și rapsodul popular 
Nicolae Pițiș (monument viu UNESCO).
 Programul zilei de vineri a debutat cu Adunarea generală și deschiderea 
în plen a conferinței de către DG Milian Sopoian. Au urmat alocuțiunile 
reprezentanților din străinătate : Matti Honkala -  RIP Representative for D2241, 
Pavlo Kashkadamov EPN Coordinator Zona 19, PDG Jean Tassone, District 
1660 - Franța, dar și ale colegilor din district : Mike Popa – „Fii schimbarea pe 
care vrei să o vezi în Rotary. 7 întrebări de Leadership”; DGN Marian Neagoe 
- „Rotary Plantează” (Proiect districtual); Florin Mărginean - „Centenarul 
Unirii” (Proiect districtual).
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 De la un astfel de eveniment organizat la Vișeu de Sus, prietenii rotarieni 
nu puteau să plece fără a fi făcut cunoștință cu frumusețea Văii Vaserului și a 
Mocăniței, care urcă în crestele Munților Maramureșului pe ultima cale ferată 
cu ecartament îngust din Europa exploatată încă industrial. Mocănița și Valea 
Vaserului sunt cunoscute peste tot în lume, zeci de mii de turiști venind în 
fiecare an să descopere unul dintre cele mai apreciate obiective din România 
(obiectivul anului în 2013 și destinație de excelență în 2016). Astfel, participanții 
la conferință, purtând costumele tradiționale ale zonei pe care o reprezentau, 
s-au reunit în satul din gara Mocăniței, unde au fost întâmpinați, după datină, 
cu pâine, sare, horincă și cântec și joc. Au urcat apoi în trenul tras de locomotiva 
cu aburi, care i-a dus până sus, în stația Paltinul de pe Valea Vaserului, unde 
Grupul Iza a creat o atmosferă încărcată de autentic și original, într-o seară 
a prieteniei rotariene. Colegii noștri Andreas și Ioana Karlstetter (RC Vișeu 
de Sus) și Vasile Tomoiagă (RC Paris Concorde) au sprijinit în mod deosebit 
realizarea acestei incursiuni pe Valea Vaserului.
 Ziua de sâmbătă a fost deschisă de Ceremonia steagurilor, moment 
solemn la care au participat tinerii de la Interact Vișeu de Sus, care, de altfel, 
s-au implicat activ în tot programul conferinței.
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 După prezentarea raportului de activitate al DG Milian Sopoian, a urmat 
o altă sesiune de comunicări, susținute de : RID Cornel Dincă ; PDG Radu 
Popescu : „Salvați inima unui copil”- Proiect districtual ; Dan Gaiță : „Promenada 
inimilor” – Proiect districtual ; Meda Neagoe „Doar împreună putem depăși 
dizabilitatea”- Proiect club ; Florin Iliescu „Apa și Educația Sanitară”- Proiect 
districtual ; Sever Ciubuca : „Seminar Pediatrie” – Proiect districtual ; DRR 
Medeea Petrovan : „Rotaract în familia Rotary” ; Pop Adrian – ROTAMUN 
; PDRR Dragoș Predoiu – RYLA ; Călin Lazar – Raport de activitate privind 
implementarea grant-urilor ; Mike Popa „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi 
în Rotary . 7 întrebări de Leadership”.
 Conferința Districtuală a fost și momentul acordării de distincții și premii 
rotarienilor cu activitate deosebită în anul rotarian 2017-2018. DG Milian 
Sopoian a acordat distincțiile ”Rotarianul Anului”, dar și distincțiile ”Paul 
Harris Fellow”. A urmat o altă serie de comunicări : EMGA/A - PDG Martha 
Maria Mocanu „Institutul Carpathia Cluj Napoca” ; Cristina Voina – Youth 
Exchange ; PDG Daniel Condurache „Despre solidaritate și prietenie” ; PDG 
Matti Honkala RIP Representative al Conferinței Districtuale D2241 și PDG 
Virpi Honkala, lucrările conferinței fiind încheiate de guvernatorul în funcție.
 Un alt moment important a fost întâlnirea Comitetului InterȚări Franța-
România și Republica Moldova, comitet al cărui chair din partea României 
este președintele ales al RC Vișeu de Sus, Anuța Pop . 
 Seara de gală, cu rotirea simbolică a colanului și momentele muzicale 
oferite de Cvartetul Passione, Canta Muzicando și Adina Sima, a venit să 
încheie câteva zile în care marea familie rotariană a fost reunită la Vișeu de Sus. 
 În pregătirea anului rotarian ce sta ce înceapă, guvernatorul Cristian Jurji 
a avut o primă întâlnire cu AG 2018-2019, pentru a pune bazele unui an plin 
de inspirație. 
 Felicitări, Milian Sopoian ! Succes, Cristian Jurji !
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 Programul Rotary Internațional de Schimb de Tineri (YEP) - care 
facilitează participarea elevilor  în tabere din întreaga lume- este promovat cu 
succes de către Clubul Rotary Brăila din 2013, dovadă fiind numărul din ce în 
ce mai mare de liceeni care se implică în acest program.  Dacă în 2013 pleca 
într-o tabară din Olanda o singură elevă, în anul 2018  merg  spre locuri din 
întreaga lume 15 tineri brăileni în 17 tabere. 

RC Brăila
Tabere în cadrul programului Rotary de schimb de tineri - 

YEP INTERTALKS - EDIȚIA  a III-a
LITERACT - EDIȚIA a II-a

 Coordonatorul Programului în cadrul 
Clubului Rotary Brăila, Gabriel Ioan, are o strategie 
sigură de motivare a copiilor pentru participarea în 
aceste tabere. Pe tot parcursul anului, în colaborare 
cu  profesorii din Club, Nicoleta Becheanu  si 
Ana Coman,  organizează sesiuni de prezentare a 
Programului YEP, în diferite licee, colegii, invitând 
tinerii care au participat în tabere în anul respectiv 
pentru a-și  relata experiențele, impresiile. 

Celor 15 elevi brăileni 
care vor reprezenta 
RC România și 
Republica Moldova 
District 2241 li s-au 
oferit atât însemnele 
RC Brăila, câteva 
publicații, albume 
despre orașul Brăila, 
precum și steagul 
României pentru a fi 
înmânate Cluburilor 
Rotary
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 Clubul Rotary Brăila a organizat o întâlnire luni, 18 iunie 2018, cu cei 
15 tineri care vor pleca în tabere vara aceasta.  Fiecare tânăr și-a  prezentat 
tabera aleasă,  motivându-și interesul pentru programul propus în cadrul ei de 
către organizatorii rotarieni.  În esență, opțiunile elevilor noștri se grefează pe 
dorința de cunoaște cultura, civilizația altor popoare, de a vedea preocupările 
tinerilor de aceeași vârstă cu ei, de a-și perfecționa competențe de comunicare. 
  Celor 15 elevi brăileni care vor reprezenta Clubul Rotary România și 
Republica Moldova District 2241 în acest Program li s-au oferit atât însemnele 
Clubului Rotary Brăila, câteva publicații, albume despre orașul Brăila, precum 
și steagul României pentru a fi înmânate Cluburilor Rotary   care-i vor găzdui, 
cat si fanioane ale Districtului. 
 Cu speranța că toți participanții se vor întoarce cu experiențe unice din 
locurile vizitate, ce vor fi relatate la întâlnirea cu tinerii integrați în Programul 
de schimb din întreaga țară din septembrie 2018, care se va desfășura  Brăila, 
Clubul Rotary Brăila delimitează clar prin derularea acestui proiect un cadru 
care-i favorizează  major pe elevii brăileni în devenirea lor ca spirite deschise 
spre lume. 
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 În luna iunie 2018 Clubul Rotary Brăila și Interact Brăila au mai derulat 
două mari proiecte educaționale cu impact recunoscut la nivelul comunității: 
INTERTALKS și LITERACT. 
 INTERTALKS, proiect ajuns la a III-a ediție, are ca scop valorizarea 
experiențelor legate de opțiunile pentru carieră aparținând studenților, 
absolvenți ai colegiilor și liceelor din Brăila și a exemplelor de bună practică ale 
membrilor comunității brăilene. Spiritul în care se desfășoară  întâlnirile este 
cel al dezbaterilor, tinerii participanți, 60 în anul acesta, formulând întrebări 
invitaților, în sensul clarificărilor care să-i apropie cât mai mult de traseul lor 
formativ. 
 Coordonatoarele Proiectului, Alexandra 
Orlea, Președinte Interact și Teodora Popescu, 
trezorier Interact, au convocat un număr de 
șase speakeri, reprezentând diferite domenii de 
activitate: Ovidiu Dimofte, management, Bianca 
Iamandi, Facultatea de Drept, București, Iosif 
Ovidiu, IT, Violeta Mândiță, medicină, Ruxandra 
Micu, Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
Ion Mincu  București, Ana Coman, educație. 

Coordonatoarele 
Proiectului, 
Alexandra Orlea și 
Teodora Popescu au 
convocat un număr 
de șase speakeri, 
reprezentând diferite 
domenii de activitate:
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 Cele două studente, Ruxandra Micu și Bianca Iamandi, fondatoare 
Interact Brăila, 2103, au punctat ideea căutării traseului de formare personală 
chiar din primii ani de liceu, prin accesarea domeniilor de cunoaștere care 
convin unui tânăr dispus mereu să experimenteze, să evalueze și să reevalueze 
continuu. De asemenea, au marcat și rolul voluntariatului în formarea tinerilor 
responsabili, deschiși la nevoile comunității, exemplificând cu asociațiile din 
care fac, cu proiectele prin care se înscriu în competiții internaționale specifice 
mediului universitar. 

pentru identificarea opțiunilor în sectorul carierii, despre nevoia stringentă de 
consiliere vocațională, dată de specialiști în domeniu, numindu-i în acest sens 
pe Simon Parker și Tinu Bosânceanu. 
 S-au făcut referiri la tehnicile de susținere a unui interviu, la editarea unei 
aplicații, explicându-se valoarea conferită în evaluarea acesteia de implicarea 
în proiecte de voluntariat, în programe culturale, sociale etc., la delimitarea 
clară a intereselor ce vizează sfera carierii. 
 Observațiile primite cu entuziasm de către tineri au demontat mituri ce 
funcționează încă în alegerea unei cariere, compensând astfel absența unui 
program de consiliere vocațională la nivel instituționalizat. 

In discursurile 
tinute, s-a marcat in 
mod deosebit rolul 
voluntariatului în 
formarea tinerilor 
responsabili, deschiși 
la nevoile comunității

 Ceilalți vorbitori, Ovidiu Iosif și Violeta 
Mândriță, au propus participanților să analizeze  
atent  momentele care pot deveni decisive în 
alegerea profesiunii.  
 O intervenție foarte bine susținută cu exemple 
motivante, cea a lui  Ovidiu Dimofte, membru 
al Clubului Rotary Brăila, Asistent Guvernator 
Rotary România și Republica Moldova District 
2241, a provocat tinerii la ample discuții. Ovidiu 
Dimofte a vorbit audienței despre pașii de urmat 
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 În linia deschisă de INTERTALKS , Clubul Rotary Brăila s-a angajat în 
elaborarea unei oferte pentru anul 2018-2019, care să răspundă nevoilor reale 
ale tinerilor din școlile brăilene, bazate pe valorificarea experienței membrilor 
acestuia. 

 Un alt proiect de succes coordonat de Clubul 
Rotary Brăila este LITERACT, inițiat  în 2015 de 
Elena Damian, vicepreședinte INTERACT pe 
atunci, actualmente studentă, care are ca obiectiv 
strângerea în fiecare an a unui fond de carte 
destinat elevilor aparținând școlilor defavorizate 
din județ. 

Gestul de a dărui 
o carte reprezintă 
semnul prețuirii celor 
de  lângă tine ce  te  
conduc cu emoție și 
prietenie spre lumina 
cuvântului scris

 La prima ediție a proiectului  cărțile adunate, 300 la număr, cărora li s-au 
adăugat și cele 125  achiziționate de Clubul Rotary,  au constituit premiile de 
sfârșit de an școlar  pentru elevii din  Școala Gimnazială  I. L. Caragiale, Brăila. 
În iunie 2018,  prin popularizarea proiectului, făcută de INTERACT  în 
cadrul liceelor brăilene,      s-au strâns 150 de cărți noi ce au fost  donate Școlii 
Gimnaziale din comuna Viziru. 



www.rotary2241.ro

e-newsletter   district 2241
IUNIE  2018

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

www.rotary2241.org

an rotarian
2017 - 2018

 Cărțile au fost oferite ca premii elevilor cu performanțe în anului școlar 
2017-2018, constituind un motiv de bucurie pentru comunitate. Au fost 
donate, de asemenea,  de către un membru al Clubului Rotary,  un computer 
și o  imprimantă elevei cu cele mai bune rezultate obținute la învățătură și la 
concursurile școlare în anul  2017-2018. 
 Filosofia pe care se așază pledoaria Clubului Rotary Brăila pentru 
susținerea unui proiect  de acest tip este aceea că gestul de a dărui o carte 
reprezintă semnul prețuirii celor de  lângă tine ce  te  conduc cu emoție și 
prietenie spre lumina cuvântului scris.  
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“Luna iunie a fost una  plina de evenimente deosebite pentru clubul nostru, 
prilej de a ne intalni cu colegii si prietenii din alte cluburi din tara sau strainatate, 
de a depana amintiri , de a impartasi experiente frumoase sau de a discuta pur 
si simplu pe marginea proiectelor actuale si viitoare.

RC Brasov
Luna iunie - plina de evenimente deosebite

1. Primul eveniment la care am 
participat cu drag a fost cel organizat 
de Rotary  Club Kronstadt, proiectul 
lor fiind unul destinat sa aduca 
zambete pe fetele noastre , ale 
tuturor.
 O organizare de exceptie , 
o primire calduroasa pentru care 
le multumim colegilor si le uram 
succes in proiectele viitoare .
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2. Conferinta Districtuala 2018  - Viseu de Sus.
 Delegatia Rotary Club Brasov le multumeste organizatorilor  ,  tuturor 
colegilor Rotarieni pentru calduroasa primire  si grija de care au dat dovada in 
pregatirea si desfasurarea  acestui eveniment important.  
  Au fost momente deosebite   , petrecute in spiritul traditiei noastre  , 
reamintind de legatura puternica ce ne leaga si ne inspira sa fim si sa devenim 
mai buni  in tot ceea ce facem !

3. Conventia Internationala Rotary   2018 – O parte din delegatia Romaniei- cu 
steag si ie !
 Aproximativ 25.000 de Rotarieni din intreaga lume si-au dat intalnire  la 
Conferinta anuala care a avut loc  in Toronto , reuniunea fiind una sub semnul 
Inspiratiei si a indemnului de a te lasa inspirat…
 Fie ca si-au revazut prieteni vechi sau au avut  prilejul de a lega noi 
prietenii in Casa Prieteniei si de a asculta speaker  extraordinari, toate acestea 
le-au reamintit participantilor  ca Rotary inseamna diversitate dar si o legatura 
puternica  de prietenie .
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4. In data de 29 iunie a avut loc la Brasov  Ceremonia schimbarii de mandat  
DRR Rotaract District 2241  Romania si Republica Moldova.  

 Delegatia Romaniei , din care  a facut parte si Luminita Popa- 
Vicepresedinte Rotary Club Brasov a avut ocazia sa intalneasca oameni noi , sa 
cunoasca si sa dezbata  probleme importante cu care se confrunta azi societatea 
noastra:  lupta impotriva saraciei sau eradicarea poliomelitei  si exemplele de 
buna practica – cum putem servi mai bine comunitatea locala -  au fost cateva 
din subiectele atinse.
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 Un exemplu de profesionalism, Medeea a reusit sa transmita o emotie 
aparte tuturor  participantilor, multumind in primul rand echipei sale pentru 
sprijin, partenerilor , colaboratorilor dar mai ales parintilor care au sustinut-o  
si au incurajat- o  permanent.
 Suntem mandri sa impartasim aceleasi valori  cu  acesti tineri minunati 
– perseverenta, credinta ,  implicare  in viata comunitatii noastre. Pentru ei nu 
exista nu pot, nu vreau sau nu am chef…ci doar  dorinta de a face cat mai mult 
, mai bine, mereu !

5. Clubul Rotaract Kronstadt,  prin intermediul Fundatiei Bucuria Darului  si 
cu ajutorul brasovenilor  care au donat o mare parte din haine si jucarii, a ales sa 
faca o bucurie oamenilor mai putin avantajati financiar  si dupa ce sarbatorile 
de iarna au trecut.
 Rotary Club Brasov s-a alaturat  cu bucurie acestui proiect si  vom  fi  
impreuna  si in campaniile viitoare. 
Felicitari  Rotaract!
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 Clubul Rotary București Cișmigiu a continuat seria de evenimente din 
cadrul proiectului   „Cafeneaua de Știință și Cultură” cu sesiunea „Solutii 
creative pentru obtinerea de rezultate superioare”.
 Acest workshop creativ a fost susținut de către Adrian POPESCU, care 
este în prezent și candidat la Clubul nostru. 

RC Cismigiu
1. Cafeneaua de stiinta si cultura

o a II-a ediție a unui proiect ce se dorește lunar pentru educație și cultură

 Adrian POPESCU are o experienta de peste 20 ani în companii 
multinaționale precum: Vodafone, Orange, Medlife, Domo etc. 
 Workshop-ul său a vizat dezvoltarea coeziunii Clubului nostru, tematica 
sesiunii fiind legata de  identificarea soluțiilor creative pentru obținerea de 
rezultate superioare și creșterea angajamentului colectivului prin metode 
distractive. Metoda LEGO® SERIOUS PLAY®, este o tehnică care îmbunătățește 
soluționarea problemelor de grup.
 Toate edițiile Cafenelei de Știință și Cultură sunt deschise întregii 
comunități Rotary cât și prietenilor noștri și tuturor acelora dornici să descopere 
noi dimensiuni ale cunoașterii.
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 Vă așteptăm la edițiile viitoare 
dedicate limbii și culturii aromâne 
(printre invitați actorul și regizorul 
Toma ENACHE), istoriei Centenarului 
Marii Uniri (printre invitați istoricul 
Amb. Prof. Dr. Dumitru PREDA), 
provocărilor mediului de business 
(printre invitați Iancu GUDA, VP 
COFACE) etc.

 În data de 14 mai, Clubul Rotary București Cișmigiu a organizat prin 
sprijinul generos al actorilor de la Cuibul Artiștilor și al prietenilor de la Teatrul 
Elisabeta, într-o mare de peste 300 de prieteni dornici să se alăture proiectului 
nostru, primul eveniment caritabil care a prilejuit și lansarea platformei 
NotAlone.ro. Actorii Victor ȚĂPEANU și Serim JEMAA au încântat audiența 
prin spectacolul de teatru „Mai bine nu veni”. 

2. NOTALONE.ro
platforma online dedicată bolnavilor de cancer
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 Fondurile strânse în cadrul evenimentului (peste 4000 EUR) au fost 
redirectionate in cadrul celei de-a doua etape a proiectului, în luna iunie,  o 
parte către primul caz deja susținut și în trecut de Clubul nostru, cel al lui 
Miram SOARE si o parte către  un fond special destinat proiectului. Alături de 
noi au fost și reprezentanți din cadrul Ministerului Sănătății cât și din partea 
Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

Proiectul NotAlone.ro are două direcții principale: 

1. dezvoltarea și promovarea unei platforme online de conținut, concepută 
împreună cu medici și specialiști în domeniu, care va servi ca sursă principală 
de informare (directă și la timp) pentru toți bolnavii de cancer care vor să 
aibă acces la informații precum: cum și unde pot apela la ajutor specializat, 
accesarea de fonduri pentru tratament prin intermediul instituțiilor statului, 
recomandări de la specialiști etc.

2. Organizarea de evenimente culturale în scop caritabil, ce au ca scop strângerea 
de fonduri ce vor fi apoi donate, prin intermediul unei comisii medicale special 
creată, pentru a susține cazurile bolnavilor de cancer și alte boli incurabile.

Din toamna acestui an (2018), va urma o alta etapa a proiectului. Pentru mai 
multe detalii: www.notalone.ro
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 Începând din această vară, copiii care sunt internați la secția de pediatrie 
a Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian ”din Huși, beneficiază de o cameră 
de joc dotată cu televizor, DVD Player, mobilier adecvat vârstei, topogan, 
balansoar, căsuță, diverse jucării și o mini bibliotecă.
 Acest lucru a fost posibil prin strădania membrilor Clubului Rotary Huși 
care, prin mai multe acțiuni întreprinse, au reușit să strângă fondurile necesare 
dotării acestui spațiu.

RC Huși
”Jocul este vital în recuperarea sănătății copilului”

 Scopul acestui proiect intitulat ”Jocul este 
vital în recuperarea sănătății copilului”, a fost acela 
de a îmbunătăți și normaliza condițiile în care 
copiii sunt internați și de a diminua stresul generat 
de experiența spitalizării. 
 Pentru membrii Clubului Rotary Huși, 
înființarea acestui spațiu de joacă în cadrul 
spitalului, a fost și o datorie de onoare față de 
regretatul președinte al acestei organizații – Ciprian 
Meline, care a fost chiar inițiatorul acestei acțiuni.

Scopul proiectului 
a fost acela de 
a îmbunătăți și 
normaliza condițiile 
în care copiii sunt 
internați și de a 
diminua stresul 
spitalizarii
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 Peste 1.000 de persoane din medii defavorizate au beneficiat gratuit de 
consult optometric pentru determinari de dioptrie și ochelari de vedere. 

 Campania a început în 2016, bazele proiectului ,,1000 de oameni fericiți’’ 
s-au pus la un bal de caritate, care a avut ca obiectiv îmbunătățirea stării de 
vedere a persoanelor defavorizate.
 Au străbătut în lung și în lat sate din Bihor si Cluj pentru a descoperi 
acele persoane care aveau probleme de vedere și nu-și permiteau să consulte 
un specialist. Au colaborat cu preoți, cu primari și cu toți cei ce puteau să ofere 
informații legate de persoane aflate în nevoie. Echipa Rotary Club Oradea, 
alături de specialiști  optometriști, a venit în sprijinul persoanelor cu posibilități 
materiale reduse, oferind gratuit consultatii optometrice pentru stabilire de 
dioptrii și ochelarii necesari pentru 1.017 persoane (peste cifra stabilită inițial). 

 Membrii clubului mulțumesc pe această cale Societății CIPVAL S.R.L., 
prin persoana domnului Virgil Bârsă, precum și tuturor celor care, prin 
contribuția lor, au făcut ca acest proiect să se realizeze.

RC Oradea
Proiectul „1000 de oameni fericiți”, la final

 “Ideea a pornit de la o donatie facuta de 
prietenul nostru David Gallagher de la Rotary 
Club Modesto. Acesta a donat clubului din Oradea 
aparatura necesara pentru un cabinet de consultatii 
optometrice mobil si a unui numar de peste 300 
perechi de ochelari.” declara Nicolae Manolică 
presedintele Rotary Club Oradea in anul 2016. 

Peste 1.000 de 
persoane din medii 
defavorizate au 
beneficiat gratuit de 
consult optometric
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 La finalul campaniei ,,1000 de oameni fericiți”, Rotary Club Oradea a 
tras linie și a adunat roadele: 15 localitități din Bihor si Cluj unde a poposit 
caravana, 1017 persoane consultate (de toate vârstele, inclusiv copii) și 1359 de 
perechi de ochelari oferite. Valoarea totală a proiectului a fost de 185.362 de lei. 
 Bani adunați cu sprijinul:, HOLCIM S.A., BANCA TRANSILVANIA, 
OPTI ONE, NUTRIENTUL, BIHORE , BENVENUTI, ARA SHOES, 
VIATERA TRANS, VIATERA SPEDITION, SIMBAC, TRAMOS, MOB 
DESIGN, ABED NEGO, LAMPART TRADE, GAINIKA, Il SOLE, EUROPEAN 
TECHNOLOGIES & SERVICES ROMANIA , SIS GRUP precum si cu aportul 
tuturor membrilor Clubului Rotary Oradea.
 Specialiștii Oana și Marcel Bungău au luat aparatura medicală după ei 
și au oferit consultații optometrice profesioniste și precise care au indicat cu 
exactitate natura afecțiunii și i-au îndrumat spre perechea de ochelari potrivită 
și personalizată nevoilor pacienților consultați. 
 ,,Pentru rezolvarea completă a problemelor de vedere, unele persoane au 
avut nevoie de două perechi de ochelari. Vorbim de persoane care nu și-au permis 
consultarea unui specialist și nici achiziționarea de ochelari’’, a precizat Irinel 
Dimitriu, președintele Rotary Club Oradea. 
,,Am avut satisfacții uriașe când unii dintre oamenii care au primit ochelarii 
potriviți au izbucnit în lacrimi de bucurie. Bucurie că văd. Au spus: în sfârșit 
văd!’’, a mărturisit, plin de emoție, Irinel Dimitriu. 
 Chiar dacă proiectul a ajuns la final, Rotary Club Oradea nu se va opri aici. 
Următorea campanie este ,,1000 de școlari fericiți”, prin care va oferi 1000 de 
ghiozdane echipate pentru tot atâția școlărei din clasele I-IV din județ. Proiectul 
va demara în toamnă, la începutul noului an școlar. Proiectul vizează familii 
numeroase, monoparentale etc., cu care soarta nu a fost foarte generoasă. Până 
în prezent, au fost descoperiți peste 700 de astfel de copii. JB – C.D.
 
Au cules roadele campaniei ,,1000 de oameni fericiți”
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 Clubul Rotary din Târgu Jiu a organizat luni 18 iunie 2018 ora 19:30 un 
spectacol de teatru in scop caritabil.

RC Târgu Jiu
Spectacol de teatru în scop caritabil

 La o săptămănă de la premiera pe scena 
Teatrului Arte dell”Anima  piesa „Totul despre 
femei” s-a jucat pe scena Teatrului Elvira Godeanu 
din Targu Jiu.
 Strălucitorul text scris de Miro Gavran privește 
femeia realist, cu umor, cu suflet. Spectacolul 
propus de Teatrul Arte dell’Anima aduce în fața 
martorilor actului artistic trei actrițe care au acceptat 
provocarea să ofere nu doar talent și efervescență, 
ci o fărâmă din sufletul propriu. 

Bani obținuți în 
urma spectacolului 
vor fi folosiți pentru 
modernizarea Secției 
de neonatologie de 
la Spitalul Judetean 
Gorj
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 Pentru că era singura cale ca fiecare în parte să întrupeze cinci personaje 
diferite. 
 A fost un spectacol de teatru deosebit, cu o distribuție deosebită: Corina 
Dănilă, Adriana Titieni și Crina Lință. Mulțumim Teatrului Arte dell”Anima 
pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment și Teatrului Elvira 
Godeanu pentru sprijinul acordat în organizarea tuturor evenimentelor cu 
scop caritabil.
 În urma organizării Spectacolului de Teatru, „Totul despre femei”, în 
18 iunie 2018, a fost obținută suma de 7615 lei, bani ce vor fi folosiți pentru 
modernizarea Secției de neonatologie de la Spitalul Judetean Gorj
 Împreună putem face ca lumea să devină mai bună- Stefan Ghimisi, 
presedinte Rotary Club Târgu Jiu.
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 Iniţiat în urmă cu 15 ani de către Clubul Rotary Vaslui, concertul 
Filarmonicii Iaşi în parcul Copou din Vaslui se bucură şi în prezent de un 
public numeros, iubitor de cultură. Și de această dată, evenimentul organizat 
de Rotary Club Vaslui, în parteneriat cu Primăria Vaslui, a atras sute de fani 
ai muzicii simfonice, ce au aplaudat îndelung prestația orchestrei și corului 
“Gavriil Musicescu”, care au oferit un spectacol de gală într-un cadru de poveste, 
Parcul Copou fiind unul dintre cele mai frumoase din ţară. 

RC Vaslui
1. Premierea elevilor olimpici în cadrul concertului anual 

derulat de Filarmonica Iaşi în parcul Copou din Vaslui

 An de an, cu această ocazie, clubul Rotary oferă 
premii elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele 
naţionale şi internaţionale. De această dată, au fost 
premiaţi şapte elevi din liceele vasluiene.

Elevii cu rezultate 
deosebite la 
olimpiadele naționale 
și internaționale au 
primit premii
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 Aflat la debut, şi cel de-al doilea proiect al Clubului Rotary Vaslui derulat 
în această lună îşi propune să promoveze cultura. Club Rotary Vaslui demarează, 
în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vaslui, Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” 
şi Primãria Municipiului Vaslui, un proiect de suflet: “Artã romaneascã pentru 
comunitate – Donaţii şi donatori”. Proiectul se va derula în 3 etape, pe o perioadã 
de 3 ani, şi are drept protagonişti artişti afiliaţi Uniunii Artiştilor Plastici din 
România şi a instituţiei similare din Republica Moldova. 

 Expoziţia a cuprins 25 de lucrãri de artã: picturã, graficã şi sculpturã, 
în care se regãsesc actualele tendinţe şi orientãri stilistice ale artei româneşti, 
lucrãri ce aparţin artiştilor: Felix Aftene, Dorin Baba, Jeno Bartos, Zamfira 
Birzu, Ilie Bostan, Alexandru Burlacu, Claudiu Ciobanu, Marinela Ciobanu, 

2. „Artă românească pentru comunitate –
 Donaţii şi Donatori”

 Prima etapã a debutat la Muzeul Judeţean 
“Ştefan cel Mare”, prin vernisajul expoziţiei “Donaţii 
/ Donatori”. Evenimentul a avut loc duminicã, 27 
mai 2018, în Sala „Artă” a muzeului vasluian. 

Expoziţia a cuprins 
25 de lucrãri de artã: 
picturã, graficã şi 
sculpturã, 
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 Tot în această lună, Clubul Rotary Vaslui, alături de Rotaract Vaslui,  
Interact Vaslui şi partenerul nostru cofetăria Miaunel &Miaunica Vaslui, în 
colaborare cu Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Vaslui,  Gradiniţa cu 
Program Prelungit Nr 17 Vaslui şi Centrul social de zi “Sf. Cuv. Parascheva” 
Parpaniţa a desfăşurat proiectul “Împreună pentru o copilărie fericită!” – ediţia 
I, dedicat Zilei Internaţionale a Copilului 1 Iunie, având drept scop dezvoltarea 
abilităţilor parentale. 

Adrian Crismaru, Rodica Crismaru, Simion Cristea, Gabriela Drinceanu, Sabin 
Drinceanu, Valentina Drutu, Valeriu Gonceariuc, Daniela Grapã, Manuell 
Mãnãstireanu, Ana Maria Negarã, Mihai Pamfil, Dragos Pãtrascu, Lucian 
Smãu, Mircea Stefãnescu, Constantin Tofan şi Cristian Ungureanu. 
 Toate lucrãrile vor fi donate Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui 
din partea Uniunii Artiştilor Plastici din Romania Filiala Iaşi şi Rotary Club 
Vaslui, District 2241. Scopul acestui proiect este constituirea unui fond cu lucrãri 
de referinţã care sã rãmânã în patrimoniul comunitãţii vasluiene şi sã aibã un 
caracter de promovare în expoziţii de top la nivel naţional şi internaţional, 
precum şi crearea unor evenimente de marcã la care sã fie invitaţi artiştii autori.

3. „Împreună pentru o copilărie fericită!”

 Beneficiarii acestui proiect au fost 50 de 
părinţi şi în jur de 70 de copii din mediul urban 
şi din mediul rural. Ne dorim ca acest proiect să 
fie unul anual, să-l dezvoltăm şi să atragem cât mai 
mulţi parteneri pentru că ÎMPREUNĂ putem oferi 
copiilor mai multă fericire.

Activităţile derulate 
în cadrul proiectului, 
susţinute de către un 
psiholog care este 
membru al clubului
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 Activităţile derulate în cadrul proiectului, susţinute de către un psiholog 
care este membru al clubului, s-au bucurat de aprecierea beneficiarilor, au fost 
utile şi plăcute:
1. Workshop de educaţie parentală pe tema “Gestionarea conflictelor” - 15 Mai, 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Vaslui.
2. Workshop de educaţie parentală pe tema “Acasa, locul în care mă simt în 
siguranţă” - 20 Mai, Centrul social de zi “Sf Cuv Parascheva” Parpaniţa.
3. Workshop de educaţie parentală cu tema “Gestionarea conflictelor” - 23 mai, 
Gradiniţa cu Program Prelungit Nr. 17 Vaslui.
 Părinţii din mediul urban, beneficiari ai workshopurilor derulate, au 
devenit la rândul lor binefăcători, donând pentru familiile din mediul rural 
jucării şi hăinuţe.
 Membrii Rotaract şi Interact Vaslui au derulat activităţi educative 
nonformale, într-o atmosferă de prietenie şi bucurie, destinate unui număr de 
50 de copii la Centrul social de zi “Sf Cuv Parascheva” Parpaniţa, pentru a 
marca Ziua Copilului.
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Comisia de Imagine și de Comunicare a Districtului 2241 
România și Republica Moldova:

  Ștefan Ciochinaru – Coordonator Comisie:  stciochinaru@gmail.com
  Mihaela Gorodcov – Enewsletter:  mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro                   

                                   mihaela.goro@gmail.com
  Codrin Raita – Website: codrin@pulsmedia.com
  Mihai Totpal – Social Media: mihai@mervani.ro

Echipa de Comunicare si PR 
a Districtului 2241 Romania si Republica 

Moldova pentru anul Rotarian 2017 – 2018 
va multumeste pentru colaborarea excelenta 

pe care a avut-o cu cluburile Rotary si va doreste 
mult succes în continuare 

si cat mai multe proiecte minunate!


