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În cursul zilei de 21.05.2015 a avut loc finalizarea proiectului de tip global-grant desfășurat 
la Spitalul ‘’Episcop Nicolae Popovici‘’ din Beiuș, proiectul constând în dotarea cu aparatură 
medicală a Secției Obstetrică-Ginecologie și Sala de Operație a Maternității, în valoare de 
300.000 USD, constând în: masă chirurgicală - operație, lampă scialitică, masă ginecologică, 
ecograf 4D, monitoare fetale, cardiomonitoare funcții vitale, injectomate, lampă ultraviolete, 
aspirator chirurgical, precum și o serie de instrumente medicale, toate fiind noi.

Acest proiect a avut ca scop asigurarea unor servicii medicale de calitate pentru locuitorii 
Municipiului Beiuș, precum și pentru celelalte localități arondate Spitalului Municipal ‘’Episcop 
Nicolae Popovici‘’, acestea fiind în număr de 23 și cuprinzând orașele: Stei, Nucet și Văscău, 
precum și comunele Budureasa, Buntești, Cabești, Căpâlna, Curatele, Dobrești, Finis, Holod, 
Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Rabagani, Remetea, Roșia, Șoimi, Tarcaia, Uileac, Lazuri de 
Beiuș, Rieni și Tinca, împreună cu satele aparținătoare, toate aceste localități însumând o 
populație de aproximativ 100.000 de persoane.

Ca urmare a realizării acestui proiect cele 100.000 de persoane din cele 24 de localități menționate, 
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vor beneficia de servicii medicale de foarte bună calitate, se 
va accentua punerea în aplicare a sistemului de prevenție în 
raport cu sistemul de intervenție și spitalizare, se vor reduce 
substanțial numărul de zile de spitalizare, sistemul de tratament 
integrat cu aparatură medicală de ultimă generație va avea o 
acuratețe maximă atât a diagnosticului, cât și a tratamentului 
și se vor reduce costurile sociale ale pacienților prin faptul că 
nu vor mai fi nevoiți să acceseze serviciile medicale din alte 
spitale.

Acest proiect a demarat la inițiativa Primăriei Municipiului 
Beiuș și a avut ca parteneri; Clubul Rotary Oradea, Clubul 
Rotary Modesto din California, Clubul Rotary Aurora din 
Colorado, precum și Fundația ASSIST International din SUA.
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Dragi prieteni în Rotary,

Anul Rotary 2014-2015 se apropie de final.
De la 1 iulie noua temă a anului “Be a gift to the World” va înlocui “Light Up 

Rotary”, dar motto-ul “A servi mai presus de sine” va continua să ne inspire!
Rotary trăiește intens și dinamic: în fiecare an, roata se întoarce și echipe 

noi preiau sarcina. Așa va fi și acum.
Haideți să fim împreună în 19 iunie la aniversarea celor 15 ani de la 

înființarea districtului și predarea colanului…

Al vostru în Serviciul Rotary, 
Petre Diculescu - Guvernator 2014-2015 Rotary District 2241

Rotary E-Club Tîrgu-Mureș “Renașterea”, o inițiativă de excepție
Primul Rotary E-club din Europa de Est
Acum la final de an Rotarian, Radu Bălănean (Chater President 2012 – 

2013) ne împărtășește un mini-documentar cu titlul „Ce este Rotary, Rotaract 

sau Interact“ care poate fi vizioant la adresa: https://goo.gl/t2noHW  sau poate 

fi descărcat pe calculator sau smartphone de pe adresa: http://goo.gl/ST9Jc5. 

Minidocumentarul este publicat şi pe pagina District 2241 www.rotary2241.org (stânga jos).

“Sper ca acest minidocumentar, cu erorile inerente primei versiuni, să fie util tuturor rotarienilor 

atunci când doresc să prezinte Rotary, Rotaract sau Interact unui potenţial membru sau oricui 

ar dori să ştie ceva despre marea familie Rotary. Acest minidocumentar pe care l-am făcut în 

grabă pentru Ceremonia de Cartare Interact Club Tîrgu-Mureş „Renaşterea“ în 30 ianuarie 

2014 fie și într-o variantă sumară, oferă totuși o imagine despre familia Rotary. Vor urma și alte 

materiale despre Rotary, ceremonii, astfel încât să avem la dispoziție un ghid, unde altundeva 

decât în on-line?!, care să ne fie util nouă, tuturor”, a transmis Radu.

Pentru întrebări și detalii, Radu poate fi contactat la adresa de email: 

radubalanean@rotaryeclubmures.ro sau pe Facebook: www.facebook.com/rotaryeclubmures.ro.
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Vizita de înfrățire 
RC Sulmona Italia - RC Cetatea Tomis Constanța 

Timp de trei zile, în intervalul 22 - 24 mai 2015, s-a aflat la Constanţa o numeroasă delegaţie 

de sulmonezi, membri rotarieni, la invitaţia celui mai tânăr club rotarian constănţean,”Cetatea 

Tomis”. Vizita s-a materializat în semnarea protocolului de înfrăţire dintre cele două cluburi, 

o fructuoasă vizită la Universitatea Ovidius, un tur de prezentare prin sălile Muzeului de 

Istorie Naţională şi Arheologie şi Edificiul roman cu mozaic, o dezbatere privind istoricul 

relaţiilor româno-italiene şi al posibilităţilor de colaborare mai intensă pe subiecte de istorie, 

cultură, dar şi ale mediului de afaceri.

La Universitatea Ovidius oaspeţii italieni au fost primiţi de către prof.univ.dr. Diane 

Vancea, prorector, prof.univ.dr. Adrian Bavaru, consul onorific al Italiei la Constanţa, 

conf.univ.dr.Cristina Tamaş, decanul Facultăţii de Litere, conf.univ.dr. Florentina Nicolae, 

preşedinta competiției naționale de excelență cu deschidere internațională Certamen 

Ovidianum Ponticum. Gazdele au prezentat oportunităţile de studiu şi cercetare a celei 

mai mari universităţi din sud-estul Europei, structura facultăţilor, baza materială, ultimele 

rezultate de succes ale studenţilor antrenaţi în diferite competiţii profesionale. 

Preşedintele Clubului Rotary Sulmona, Fernando Ciancarelli, a subliniat importanţa 

vizitei la Constanţa, admiraţia pentru modul în care românii îi cinstesc memoria celui mai 

mare poet al antichităţii, deopotrivă al lor şi al nostru, Ovidius, preţuirea pentru modul 

deschis, prietenos în care au fost primiţi pretutindeni, dimensiunea prestaţiei academice a 

Universităţii. 

Secretarul executiv al clubului sulmonez, Francesco Cicchetti, şi-a exprimat bucuria de 
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a putea relua relaţiile de prietenie şi înfrăţire care au o frumoasă tradiţie între cele două 

oraşe legate pentru totdeauna de traiectul creator al poetului Ovidius. Astăzi se impune  ca 

cele două cluburi rotariene să susţină printr-o colaborare benefică studenţi, masteranzi şi 

cadre didactice care să continue opera de cercetare a operei ovidiene şi să editeze lucrări 

colective de impact cultural.

Preşedinta clubului rotarian „Cetatea Tomis” pentru anul 2014-2015, Anca Stănescu, 

a adus în atenţia celor prezenţi câteva din multele acţiuni comunitare realizate în timpul 

scurt de când fiinţează clubul „Cetatea Tomis”, implicarea acestuia în viaţa oraşului, 

perspectivele.

Mihaela Belcin, Membră a  Comitetului Director, a anunţat cu acest prilej acordarea 

a două premii din partea Clubului constănţean pentru două studente laureate recent la 

concursul organizat de Asociația „Amici della lettura”, sub patronajul Ambasadei Italiei şi al 

Institutului Italian de Cultură din Bucureşti.

Întâlnirea s-a desfăşurat într-o atmosferă prietenească, destinsă, rotarienii sulmonezi 

admirând la sfârşitul vizitei şi colecţia de lucrări bibliofile din creaţia ovidiană, alte cărţi rare 

aflate în patrimoniul Bibliotecii Universităţii.

O plimbare în Delta Dunării a completat inspirat scurta vizită a rotarienilor sulmonezi, 

aflaţi pentru prima dată pe meleaguri pontice.

Clubul Rotary Reșița în sprijinul bolnavilor de cancer
Suntem în cel de-al 9- lea an consecutiv, de când Clubul Rotary Reşiţa acordă burse în 

cadrul proiectului “Rotary stimulează performanţa”. Este cel mai longeviv proiect al clubului 
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nostru tocmai pentru că dorim să investim în viitor şi să-i motivăm pe acei tineri de excepție 

care nu au o situație financiară de invidiat.

În acest an rotarian am ales în urma recomandărilor avizate, 20 de elevi proveniţi din 

şcolile municipiului nostru, selectaţi după criteriul performanţelor excepţionale la învăţătură, 

sau în alte domenii (sport, artă, muzică, cultură).

Pe lângă aceştia s-au mai alăturat şi patru studente provenite din Centrul de Plasament 

“Speranţa”, care au fost selectate în urma unui alt proiect, prin care urmărim ca aceşti tineri 

să fie cât mai pregătiţi pentru o rapidă și eficientă integrare socială. În acest sens încercăm 

să-i îndreptăm spre cursuri de calificare adecvate sau să îi ajutăm prin burse pe cei care 

promovează în învățământul superior.

Totodată am acordat şi o sponsorizare Fundației “Sfânta Irina”, cea care se ocupă în 

mod direct de amenajarea şi administrarea primului Centru de Recuperare Oncologică, 

din România. Suma de 10.000 lei, care va ajuta la finalizarea investiţiei de la Slatina 

Nera, a fost strânsă cu ajutorul 

membrilor şi ai invitaţilor 

clubului nostru, prezenţi la 

evenimentul aniversar “10 ani 

în slujba comunităţii”, care a 

marcat împlinirea unui deceniu 

de voluntariat activ al Clubului 

Rotary din Reşiţa.

Clubul nostru a mai fost 
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şi cu siguranţă va mai fi implicat în susţinerea acestui centru dedicat îngrijirii paliative a 

bolnavilor de cancer. Oamenii pe care îi admirăm luptă alături de aceşti suferinzi atunci 

când tratamentele curative nu mai dau rezultate.

Putem oferi îngrijire când rănile sunt la suprafaţă, dar trebuie să oferim ajutor şi sperantă, 

atunci când rănile nu se văd! 

136 de copii din cinci județe și-au disputat trofeele celei de-a 
2-a ediții a Cupei “Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis la Șah”

După succesul ediției 2014, Clubul Rotary Alba Iulia Civitas Solis a organizat în 16 mai 

2015 o a 2-a ediție a cupei omonime la șah, eveniment destinat preșcolarilor și elevilor de 

clasele 0-VIII, la care au participat șahiști nu doar din Alba, ci și din țară. Au concurat 136 

de preșcolari și elevi, din Alba Iulia, Aiud, Cugir, Mihalț, Ocna-Mureș, Sebeș, Teiuș, dar și 

din Cluj-Napoca, Dej, Turda, Târgu Mureș, Sibiu, Deva, Petroșani și Hunedoara. Totul din 

dorința rotarienilor de a promova șahul ca sport al minții și de a-i îndemna pe cei interesați 

să-l practice de la o vârstă fragedă.

Competiția a fost organizată în parteneriat cu Clubul Municipal de Șah Alba Iulia și Școala 

Gimnazială “Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, cea care de altfel a găzduit evenimentul. În 

premieră, competiția de anul acesta a fost promovată și de Federația Română de Șah, site-

ul acesteia oferind toate informațiile necesare iubitorilor șahului care au dorit să participe la 

evenimentul albaiulian. Trebuie menționat că nu a existat taxă de participare, din dorința de 

a se facilita accesul la competiție pentru toți iubitorii șahului. 

Competiția a avut două secțiuni, una pentru concurenți nelegitimați sau legitimați la 



eNewsletter mai 2015

www.rotary2241.org

Federația Română de Șah și având rating 1001, iar alta pentru competitori legitimați cu 

rating mai mare de 1001. În cadrul fiecărei secțiuni s-a concurat pe grupe de vârstă, de 

la preșcolari și până la elevii de clasa a VIII-a. Organizatorii au acordat, pentru fiecare 

secțiune: trofeu (cupă) pentru locul întâi, medalii pentru primii trei clasați și diplome pentru toți 

participanții. Festivitatea de premiere a fost condusă de George Scambloschi, președintele 

Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și Marius Ceteraș, președintele Clubului Municipal de 

Șah, la ea luând parte și alți rotarieni, dar și Marcela Dărămuș, inspector școlar general, un 

susținător declarat al acestui sport.

Pentru rezultatele remarcabile obținute și pentru că inspiră generația tânără să practice  

sportul minții, Radu Țâmpea, George Ileană, Mihnea Costachi, Adrian Sechereș și Iustin 

Ciorgovean au primit din partea rotarienilor de la Civitas Solis diplome de excelență. Pentru 

că prin implicarea lor constantă susțin fenomenul șahistic, domnilor Cosmin Covaciu (IPEC 

SA) și Ionel Miron (Iomir SRL) le-au fost acordate diplome de merit, decernate de altfel 

și Școlii Gimnaziale 

“Ion Agârbiceanu” și 

directorului acesteia, 

prof. Nicolae Andron, 

pentru inimoasa 

implicare. Pentru 

contribuția deosebită 

la promovarea șahului, 

șapte profesori au primit 
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și ei din partea rotarienilor diplome de merit: Vasile Lupu, Sabin Borșia, Florin Oprea, Iosif 

Baratosi, Alin Toma, Alin Marcu și Imola Gal.

Spațiu de joacă pentru copiii de la Centrul de Plasament Orlat
Clubul Rotary Sibiu și Rotary Club Hed Westland Olanda au făcut o surpriză plăcută 

copiilor de la Centrul de Plasament Orlat, oferindu-le un loc de joacă de 486 metri pătrați .

Copiii de la Centrul de Plasament Orlat au acum un spațiu adecvat pentru joacă și petrecerea 

timpului liber. Donația a constat în amenajarea unui loc de joacă pentru copiii preșcolari și 

școlari mici, amplasat în incinta Centrului, care conține un balansoar, un carusel, rame cu 

nisip, o zonă de joacă special amenajată, 2 leagăne de metal etc. Valoarea totală a proiectului 

este de 42.978 de lei cu TVA inclus. “Având în vedere faptul că Centrul de Plasament Orlat 

este o instituție de asistență socială de tip rezidențial care asigură accesul copiilor și tinerilor 

aflați în dificultate, pe o periontală determinată, la găzduire, îngrijire, educație și pregătire 

în vederea reintegrării/integrării 

familiale și socio-profesionale, 

aceste donații ne vor sprijinii în 

îmbunătățirea activității lor și vor 

facilita educarea și dezvoltarea 

corespunzătoare a copiilor”, a 

declarat Daniela Neguț, şef CP 

Orlat.

Colaborarea Centrului de 
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Plasament Orlat cu Clubul Rotary Sibiu, Rotary Club Hed Westland Olanda și Rotary Club 

Ratingen Germania a început în anul 2013 când au donat produse electrocasnice de ultimă 

generație pentru blocul alimentar în valoare de aproximativ 34.000 lei, iar în 2014 au fost 

donate piese de mobilier în valoare de aproximativ 96.000 lei. De asemenea, în cursul 

anului 2015, reprezentanții Cluburilor Rotary intenționează să construiască o sală de sport 

pentru beneficiarii centrului cu finanțare totală din partea lor.

La finalul conferinței de presă invitații au avut parte de un program artistic cu cântece, 

poezii și dansuri, protagoniștii fiind copiii din cadrul Centrului.

Surprize “răcoroase” pentru melomanii Filarmonicii
Motiv de bucurie pentru melomanii orădeni. Filarmonica Oradea a obţinut toate aprobările 

necesare instalării celor 10 aparate de aer condiţionat donate de Clubul Rotary.

„Colaborarea cu Filarmonica Oradea este mai veche. Aceasta a început în anul 2012, 

când am premiat olimpicii Oradiei, 

din banii adunaţi la un bal de caritate. 

Al doilea moment a fost concertul 

din septembrie 2012 pentru copiii 

internaţi la etajul VI al Spitalului de 

Neuropsihiatrie din Oradea, când 

11.000 de lei au fost investiţi în 

acest proiect. Apoi, la spectacolul de 

Moş Nicolae din cadrul proiectului 
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«Dăruieşte jucăria care ţi-a rămas mică». Organizând aceste acţiuni în această instituţie, 

am identificat această nevoie. Astfel că unul dintre obiectivele balului de caritate din 13 

decembrie 2013 a fost achiziţionarea de aparate de aer condiţionat pentru instituţia de 

cultură. Proiectul nu este unul social sau de excelenţă, ci unul de interes comunitar. Cele 

10 aparate de aer condiţionat achiziţionate din donaţiile obţinute la acest bal, aparate în 

valoare de 25.000 de lei, au fost instalate şi sperăm să fie de folos orchestrei, dar şi celor 

care vor lua parte la evenimentele Filarmonicii”, a spus Cornel Radu, preşedintele Rotary 

Club Oradea. Acesta a precizat că Rotary intenţionează să contribuie şi la schimbarea 

reflectoarelor Filarmonicii din Oradea, întrucât actualele reflectoare încălzesc foarte tare. 

Două aparate au fost deja achiziţionate din Hong Kong şi urmează să fie testate – a 

dezvăluit maestrul Romeo Rîmbu, dirijorul Filarmonicii, unul dintre cei cărora le aparţine 

meritul acestor donaţii.

Programul concertului din 14 mai al Filarmonicii a cuprins două compoziţii de o reală 

frumuseţe. Programul a fost deschis cu „Concertul nr. 17 pentru pian și orchestră în Sol 

major, K.453” al lui W. A. Mozart şi s-a încheiat cu suita „Viforul” de G. Sviridov.

Concertul compus de Mozart datează din 1784 și a fost compus la Viena, unde celebrul 

artist se bucură în acea perioadă a vieții sale de numeroși admiratori, pe care îi delecta 

interpretându-și în concerte publice sau prin saloane propriile lucrări. Lucrarea a fost scrisă 

la cererea unei admiratoare, Barbara Ployer. Solistul invitat este pianistul grec Giorgos 

Konstantinou, născut în 1978 la Atena. Absolvent al Academiei de Muzică din Budapesta, 

Giorgos Konstantinou este un artist călător, participant deosebit de activ al vieţii muzicale 

din Europa întreagă, nu numai ca interpret, dar şi ca profesor. El a susţinut şi cursuri de 
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măiestrie în mai multe ţări.

Suita care a încheiat programul muzical al Filarmonicii este compusă din mai multe părţi, 

fiind considerată de cei ce au ales-o o lucrare care merge direct la inima spectatorului.

„A doua lucrare coincide şi cu momentul inaugurării aparatelor de aer condiţionat”, a 

glumit Romeo Rîmbu, cel care a asigurat conducerea muzicală a concertului, precizând 

că este o lucrare frumoasă, care a mai fost cântată la Oradea şi pentru care la vremea 

respectivă a avut un feedback pozitiv din partea spectatorilor.

„Pur şi simplu am fost oprit de melomani pe stradă şi am fost felicitat pentru alegere”, 

şi-a amintit Rîmbu.

Balul Rotary Slatina
În data de 22 mai 2015, Clubul Rotary Slatina a desfășurat Balul Anual care, în acest an, 

s-a derulat sub sloganul “Rotary susține sănătatea”.

Pe lângă celebrarea a 16 ani de activitate, membrii clubului au promovat proiectul 

“Dotarea cu aparatură a Secției de Recuperare Neuromotorie Pediatrică din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Slatina”.

Această secție a spitalului a fost înființată în anul 1994, fiind singura secție de profil din 

Oltenia. Reabilitată recent (saloane, cabinet electroterapie, 2 săli kinetoterapie), funcționează 

cu aparatură de recuperare deteriorată, veche, anumite aparate nemaiputând fi folosite. 

Pentru susținerea acestui proiect, au fost organizate în cadrul balului o licitație de tablouri 

și obiecte din ceramică realizate de artiști precum: Zorzoliu, Mitrache, Truta, precum și 

tombolă cu premii-surpriză.
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Această ediție a Balului Aniversar a fost una specială și datorită alăturării la eveniment a 

mebrilor Clubului Interact Slatina, înființat în acest an, fiind cel de-al 50-lea club al Districtului 

2241. 

În urma evenimentului, la începutul lunii iulie, secția de Recuperare Neuromotorie 

Pediatrică Copii a Spitalului Județean de Urgență Slatina va fi dotată cu aparatură nouă de 

specialitate.

Participare RC Slatina Program Rotary Friendship Exchange
În perioada 8-12 mai i-am avut ca oaspeți pe rotarienii din Districtul 4480 (Brazilia) în 

cadrul Programului Rotary Friendship Exchange. Au fost câteva zile minunate, în care 

aceștia au luat contact cu modul de viață și ospitalitatea românească.

Oaspeții brazilieni au vizitat obiective economice și culturale din Județul Olt și au făcut 

un tur cu ghid al Bucureștului și au mers și la Casa Poporului

În data de 11 mai au fost primiți la întâlnirea de club, eveniment continuat cu o petrecere.


