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Iunie:

Luna “Rotary Fellowships“
Dragi prieteni,
Rotary Internațional a declarat luna iunie
ca fiind luna „Rotary Fellowships”.
Așa cum au fost concepute de RI, „Rotary
Fellowships” grupează membri care împărtășesc
o pasiune comună pentru vocația lor sau pentru
un hobby. Ele sunt organizate independent la nivel
internațional și reunesc rotarieni, soți sau soții de
rotarieni și rotaractieni tentați de oportunitatea
de a-și face prieteni noi și de a-și îmbogăți experiența în Rotary. Aceste veritabile cercuri largi de
prieteni își au debutul în 1928 când primul astfel de grup s-a constituit în jurul interesului unor
rotarieni pentru limba Esperanto. Astăzi există un număr relativ mare de „Rotary Fellowships”,
iar ele sunt centre de atracție pentru membrii familiei Rotary prin prisma pasiunilor pentru cele
mai diverse domenii: ciclism, pescuit sportiv, golf, cultură, yachting, fotografie, scufundări, schi,
șah, gătit, medicină, mediu curat, jazz și tenis. Există și unele al căror obiect are legătură directă
cu Rotary: istoria internațională a Rotary, istoria și patrimoniul Rotary, timbrele cu tematică
Rotary. Altele, sunt cele care ne par amuzante, cum ar fi cel adresat magicienilor. Lista este
deschisă oricărei noi inițiative, care este conformă cu valorile și conduita Rotary. Deși cel mai
adesea membrii unui „Fellowship” se întâlnesc prin mijlocirea internetului și schimbă informații
prin intermediul publicațiilor electronice periodice, în funcție de interes au libertatea de a
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organiza evenimente oriunde în lume și sunt încurajați să își stabilească conferințe și întâlniri cu
prilejul Convențiilor Internaționale ale RI. De asemenea, pot stabili legături și între grupuri mici
sau legături individuale. Cuvintele cheie sunt pasiunea și prietenia.
Marcel Proust spunea „Să fim recunoscători celor care ne fac fericiți, ei sunt grădinarii care fac
ca sufletele noastre să înflorească.”. „Rotary Fellowships” este încă un loc creat de Rotary pentru
a ne facilita întâlnirea cu acești „grădinari”.
Vă doresc ca prietenia să vă rămână unul dintre cele mai dragi daruri pe care le-ați
primit în Rotary, iar ea să vă ofere resursa de energie și entuziasm pentru proiectele în sprijinul
comunității.
Cu aleasă prietenie,

Daniel Tănase,
District Governor 2015 - 2016 D2241
România și Republica Moldova
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Conferința Districtuală: 26 - 28 mai 2016
In perioada 26-28 mai 2016 s-a desfasura la
Sinaia, Conferinta Districtuala, cel mai important
eveniment anual din viata unui district. A fost un
eveniment bogat in continut si divers ca forme de
interactiune intre cei prezenti. Le multumesc tuturor
celor care au reusit sa participe. Ceilalti vor avea
posibilitatea sa regaseasca atmosfera la evenimentele
viitoare, iar pana atunci isi vor descreti fruntile
rasfoind paginile albumului de fotografii disponibil
aici: https://fs.virban.ro/photo/#!Albums Rotary
Parola: Rotary2241
Cu totii am contribuit la buna atmosfera si succesul acestui eveniment. O parte au contribuit
poate mai mult, aflandu-se intre organizatori. Va rog sa primiti gandul meu bun de recunostinta si
apreciere pentru excelenta implicare a fiecaruia.
Exista un coleg, fara de care, multe din amitirile placute, intre care, concertul de muzica
clasica din Sala Muzicii a Castelului Peles sau cocktail-ul din Castelul Foisor ar fi ramas cel mult o
dorinta. Este Florin Mindirigiu, Chair-ul Conferintei Districtuale din acest an. Ii multumesc pentru
inspiratie, consecventa, efortul tenace si calitatea implicarii!
Daniel Tănase

www.rotary2241.org

eNewsletter mai 2016
RC Bucuresti Octo sustine Muzeul Municipiului Bucuresti
Expoziția „Frații Minovici – pionierat medical și univers spiritual”
Muzeul Dr. Nicolae Minovici
Frații Mina și Nicolae Minovici au fost
ctitori și directori ai Institutului Național de
Medicină Legală (1892), cel dintâi institut de
profil proiectat la standarde ce au influenţat
domeniul în întreaga lume până în ziua de
astăzi. 		
Nicolae Minovici a realizat în mai puţin
de zece ani câteva lucruri relevante: în 1906 a
înfiinţat “Societatea de Salvare” – prima din
România modernă – împreună cu anexele
sale; Spitalul de Urgenţă în 1937 şi Şcoala
Samariteană, complex medical care la început, pe post de ambulanţă, avea o singură birjă plătită de
doctor însuşi.
„Vila cu clopoței” a fost proiectată pentru a avea un rol de reprezentare. La peste o sută de ani
distanță de la inaugurarea din anul 1906, vila dr. Nicolae Minovici se redeschide pentru comunitate
după finalizarea unui amplu proiect de consolidare, reabilitare și restaurare.

RC Zalău - Crosul tinerilor
CLUBUL Rotary Zalau, in reluarea unei
traditii din anii anteriori, a organizat in data de
11.05.2015 un cros al tinerilor din orasul Zalau.
Prin grija organizatorilor si a profesorilor
de sport din municipiu (carora le multumim) sub
conducerea prof. Gh. Tadiici, membru al clubului,
au participat la cros cca 800 elevi,clasele 5-12.
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La finalul crosului, fiecare participant a fost premiat de catre membrii clubului cu cate un
tricou, iar castigatorii locurilor 1 si 2, pe categorii de varsta, si cate un trening.
Apreciem ca actiunea noastra s-a bucurat de o larga participare, elevi, profesori, spectatori,
care au apreciat pozitiv actiunea noastra.

RC Brașov: “Balul de Absolvire al Primei Scoli Romanesti”
Recent, Clubul Rotary Kronstadt Brasov
a scris cateva randuri importante in povestea
de secole a Primei Scoli Romanesti din Scheii
Brasovului.
Astfel, evenimentul anului pentru Clubul
Rotary Kronstadt, respectiv „Balul de Absolvire
al Primei Scoli Romanesti”, desfasurat pe 20 mai
a.c., a strans laolalta intreaga comunitate locala,
de la invitatii la bal, lideri din sfera economica,
politica, sociala, culturala a municipiului si judetului, pana la sponsori, vedete si oameni simpli care
ne-au sustinut online prin mesaje si like-uri.
De asemenea, pe parcursul intregii campanii intitulata „Rotary sustine Prima Scoala
Romaneasca”, ne-am bucurat de sprijinul extraodinar al presei locale (televiziuni,radio, presa scrisa
si online), care a mediatizat toate actiunile legate de acest eveniment.
Scopul proiectului promovat de Rotary a fost acela de a ajuta la reabilitarea, conservarea
si promovarea Muzeului Prima Scoala Romaneasca, o institutie culturala de interes national si
universal.
Prima Scoala Romaneasca, ctitorita la 1495, este locul unde a inceput povestea primelor carti
tiparite in limba romana, unde a slujit ca dascal Anton Pann si a fost elev Titu Maiorescu. Aici se
afla prima tiparitura in limba slava din lume si tot aici se pastreaza Prima Biblie a Rusilor. Aici
gasim toate bibliile tiparite in limba romana si tot aici se afla un Codex Aureus, scris pe piele de ied
nenascut, a carui valoare este inestimabilla. Si acest lung sir al enumerarilor poate continua...
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Arhiva Primei Scoli numara peste 30 de mii
de carti si sase mii de documente. Aceste valori
sunt adapostite intr-o cladire de la 1773, care
nu a fost reparata niciodata. Acoperisul este in
pericol sa se prabuseasca si are nevoie urgenta de
reparatii.
O parte dintre aceste probleme ale arhivei ar
putea lua sfarsit si multumita donatiilor facute
de cei peste 130 de participanti la „Balul de
Absolvire al Primei Scoli Romanesti”, unde
s-a colectat suma de 17.720 de lei. Totodata, Clubul Rotary Kronstadt va realiza un tur virtual al
muzeului si un sistem de QR-coduri pentru 12 dintre cele mai importante obiecte muzeale.
Totodata, ne-am bucurat de sustinerea si incurajarile nasilor nostri din Rotary Octo
Bucuresti, a conf.univ.dr Stefan Ciochinaru, Regional Public Image Coordinator Rotary International
for Romania, Slovenia and Croatia, Public Relations Chair District 2241 –Romania si Republica
Moldova. Sprijinul lor ne-a confirmat faptul ca alegerea cauzei de anul acesta a fost una corecta si de
mare interes public.

RC Timișoara: OncoHelp

Clinica OncoHelp a fost dotată recent
cu un lift, pentru ca transportul pacienților să
fie făcut mai ușor, în clădirea cu patru etaje.
Proiectul a aparținut membrilor clubului Rotary
Timișoara, care au contribuit financiar și au
făcut demersurile pentru ca liftul în valoare de
18.000 de euro să fie achiziționat.
Inaugurarea liftului a avut loc în data de
30 mai, la eveniment participând atât directorul
clinicii OncoHelp, cât și reprezentanții clubului
Rotary Timișoara și ÎPSS Ioan, mitropolitul Banatului.
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RC Timișoara: Noi misiuni
Rotarienii s-au întâlnit pentru a stabili
noi misiuni pentru perioada următoare. Cinci
domenii de maximă importanță pentru societate:
sănătate, cultură, artă, educație și afaceri, s-au
aflat în atenția membrilor cluburilor Rotary,
reuniți în cadrul Forumului Vocațional 2016. Și
pentru că a stabili obiective mărețe e nevoie și de
repere pe măsură, rotarienii și-au adus aminte
de mai multe realizări din ultimii ani, dar și de
momente care au marcat istoria Timișoarei.
Un exemplu este proiectul de promovare a
Timişoarei prin documentarul realizat de regizorul Florin Iepan Timişoara 300 – Drumul lui Eugeniu
de Savoya de la Viena în capitala Banatului, în urmă cu 300 de ani, care a dus la eliberarea cetăţii
Timişoara de sub ocupaţia otomană. Practic acest forum pe lângă faptul că a prezentat în premieră
un prim fragment din documentar, s-a angajat să se implice financiar în susţinerea proiectului.
Este al treilea an consecutiv cand, in luna mai, in preajma zilei Europei, rotarienii timisoreni
organizeaza Forumul Vocational Rotary ( FVR ), dupa reusita forumului din Sibiu, din octombrie
2013. Evenimentul da ocazia rotarienilor din regiunea de vest sa se cunoasca reciproc din punt de
vedere al profesiei, indeplinite cu vocatie. Iar vocatia este una din caile de a servi in Rotary.
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In cadrul special creat la Sala Multifunctionala de la Consiliul Judetean si la sediul Banat
Car- dealer BMW din Timisoara, rotarienii si invitatii lor speciali au facut prezentari din 5 domenii
vocationale : Afaceri; Sanatate; Drept si Administratie Publica; Educatie si Cultura Organizationala;
Arta si Cultura; abordand, la alegere, una dintre cele 5 teme de interes : Inovatie; Inteligenta;
Integritate; Interculturalitate; Inspiratie.
Sponsorii FVR 2016- Repere au fost : Werner Wolff – Rotary Timisoara Cetate, Mircea Baciu – Rotary
Club Cluj Napoca , Adrian Badescu – Rotary Club Timisoara si cele 5 cluburi rotariene din Timisoara
: Rotary Club Timisoara, Rotary Club Timisoara Cetate, Rotary Club Timisoara Ripensis, Rotary
Club Timisoara Opera, si Rotary Club Timisoara Cosmopolitan. Trebuie mentionat si gestul generos
al lui Dacian Palladi – Rotary Club Oradea, de a sprijini financiar unul din proiectele prezentate : ”
Performanta in satul banatean ”.

RC Brăila: Testul celor 4 întrebări
Concursul regional
Testul celor 4
întrebări este organizat de Rotary Club Brăila,
în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean
Brăila, fiind inclus în Calendarul Activităților
Educative al Ministerului Educației și Cercetării
Științifice, din anul școlar 2015-2016.
Concursul, aflat la a IV-a editie, s-a
desfășurat în două etape.
În anul acesta s-au înscris cu lucrări 35 de elevi din clasele IX-XII. Concursul a fost dotat cu
premii avand sprijinul Districtului 2241 Romania si Republica Moldova si RC Braila.
Concursul a fost inclus in Calendarul Activitatilor Educative Regionale (CAER) la sectiunea
Concursuri Interdisciplinare, presupunand valorizarea cunostintelor elevilor dobandite in cadrul mai
multor discipline de studiu: limba romana, filozofie, sociologie, psihologie.
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RC Chișinău: Proiect districtual
Premieră națională pe ambele maluri ale
Prutului: mii de „lecții”- cadou pentru copii.
Circa 10 mii de exemplare ale cărții
de poezie cu lecții de viață vor primi în dar
copiii din grădinițele și școlile primare din R.
Moldova și România, cu ocazia Zilei Mondiale a
Copiilor. Noua apariție editorilă „Ce e bine și ce-i
rău”,semnată de Sergiu Botezatu, Vicepreședinte
al Uniunii Scriitorilor Europeni din Moldova,
membru al Clubului Rotary Chișinău.
Cartea „Ce e bine și ce-i rău” conține un puternic mesaj educațional, transmis prin intermediul
unui limbaj accesibil celor mici şi are menirea să lase o amprenta pozitivă în procesul de educare şi
invățare a bunelor maniere de la o vârstă fragedă. Organizatorii proiectului - Rotary Club Chișinău
și Rotary Club Bistrița Nosa au decis să ofere un cadou perfect pentru fiecare copil cu vârsta de 5-12
ani.
Editarea și difuzarea cărții „Ce e bine și ce-i
rău” se desfășoară în cadrul Proiectului Rotary
Districtual „Poezia unește malurile”, lansat
în ianuarie curent. Proiectul este realizat în
parteneriat cu Agenţia AQA Logistic, Filarmonica
Națională „Serghei Lunchevici” și Uniunea
Scriitorilor Europeni din Moldova(USEM).
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RC Banat: Istoria Banatului
Un proiect realizat prin sustinerea financiara a fiecarui
membru din cele 10 Cluburi Rotary din Banat,completand
lunga lista a proiectelor comune realizate ce prezinta un
real interes pentru comunitate.
Evenimentul a avut loc in data 5 mai, in Aula Magna a
Universitatii de Vest din Timisoara,.
Pentru miscarea rotariana acest eveniment constituie
inca o marturie scrisa cu privire la rolul pe care
organizatia il joaca in comunitatile noastre,in acest caz
privind recuperarea adevarului istoric a caestei zone
readus in memoria colectiva a banatenilor .

RC VARANA FOCȘANI:
ÎMPREUNĂ PENTRU O SĂNĂTATE MAI BUNĂ
”ÎMPREUNĂ PENTRU O SĂNĂTATE
MAI BUNĂ”, acțiunea caritabilă realizată de
Clubul Rotary VARANA Focșani pe 14 mai 2016
la Spitalul Militar de Urgență ”Dr. Alexandru
Popescu”, a venit în sprijinul persoanelor din
județul Vrancea care au o situație materială
precară dar și diferite probleme de sănătate.
Acțiunea a constat în acordarea de
consultații medicale gratuite pentru pacienții care nu au venituri sau au venituri mai mici de 1.000
lei/lună.
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RC Tg Mures: DISTAS și a Seminarului de membership
La început de aprilie, municipiul Tîrgu Mureș a fost gazda DISTAS și a Seminarului de
membershi unde au participat peste 170 de rotarieni din toată țara. Participanții au parcurs cu viu
interes seminarul de Instruire al secretarilor și trezorierilor aleși pentru noul an rotarian. Au fost
reprezentate aproape toate cluburile din Districtul D2241. „Sunt prezent la Seminarul de Instruire al
secretarilor și trezorierilor aleși ai Cluburilor Rotary, care vor intra în mandat la 1 iulie 2016. Este un
eveniment foarte important pentru noi, pentru că aici sunt prezenți liderii noștri, cei care vor prelua
frâiele organizației în următorul an. În plus, pentru un an de zile, capitala Rotary pentru Districtul
2241 România și Republica Moldova va fi în Târgu-Mureș. Guvernatorul ales pentru anul 20162017, Mircea Solovăstru, este de aici și odată intrat în mandat el îi va aduce alături de el pe mulți din
colegii din Cluburile din Târgu-Mureș, din Reghin și din Sovata. Suntem bucuroși să fim împreună, să
schimbăm opinii și idei și, de ce nu, să trăim emoții, pentru că emoția este foarte importantă pentru
noi în Rotary”, a transmis Daniel Tănase, guvernatorul districtual.
“Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului”, a fost marcată în Piața Teatrului
printr-un moment organizat de cluburile Rotary din Târgu-Mureș. Purtând tricouri și șepci albastre,
culoarea aleasă în acest an pretutindeni în țară pentru atragerea atenției asupra problemei autismului,
rotarienii au militat pentru conștientizare, implicare, înțelegere și acceptare a acestei afecțiuni.
Printr-o acțiune pe care colegii din cluburile organizatoare au văzut-o realizată în stilul manifestărilor
flashmob sau smartmob, rotarienii prezenți la DISTAS și voluntarii, în total aproximativ 250 de
persoane, s-au sincronizat în pași de dans pe esplanada din fața teatrului. S-a subliniat că simultan cu
oprirea discriminării persoanelor ce suferă de autism, trebuie sprijinită integrarea lor în comunitate.
Rotary Internațional luptă la nivel mondial pentru combaterea mai multor tipuri de afecțiuni, pentru
pace, pentru dreptul la învățătură, luptă pentru
condiții decente de viată și pentru apărarea
drepturilor oamenilor, desfășurând o serie de
proiecte de mare amploare.” a declarat la rândul
său guvernatorul ales pentru anul 2016-2017,
Mircea Solovăstru.
(a consemnat Ioan Chiorean)
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Echipa de imagine și PR a Districtului 2241
România și Republica Moldova:
Ștefan Ciochinaru - coordonator comisie
					 stciochinaru@gmail.com
Cristiana Chioncel - realizator Revista 2241
					cristiana.chioncel@allmediafactory.ro
Mihaela Gorodcov - realizator eNewsletter District(lunar)
					mihaela.goro@gmail.com
					mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro
Ducu Bertzi - realizator evenimente
					albertducu@yahoo.com
Mihai Totpal - pagina de Facebook a Districtului
					mihai@mervani.ro
Vlad Virban – fotografie
		 			vlad@virban.ro
Catalina Balaceanu - relatii publice
					catalina.balaceanu@gmail.com
Dragi prieteni rotarieni,
Tot ceea ce faceți în cluburile dvs este important și, în egală măsură, este
bine să fie comunicat și împărtășit tuturor celor peste 3000 de prieteni din tot
districtul.
Așa încât, vă rugăm mult să ne trimiteți materialele dvs (1 pagina de
text însoțită de cîteva fotografii ale evenimentului) pîna pe data de 10 ale lunii
următoare pentru inserarea în enewsletter și în revista districtului.
Vă mulțumim și așteptăm știrile de la voi.
Echipa de comunicare și PR
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