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• Rotary plantează!  

• Seminarii medicale 

• Europa studenţilor de 
schimb 

Din cuprins… 

Dragi prieteni,  
 
  
 Tema lunii mai este un motiv de bucurie pentru 
mine personal, și cred că sunt și în asentimentul multor 
colegi din cadrul District 2241.  “Youth Service Month” este 
propunerea Rotary International pentru luna mai, o temă 
care se pliază perfect pe acţiunile pe care District 2241 a 
reușit să le realizeze în ultima perioadă. Acţiuni care au 
adus alături de noi foarte mulţi tineri, din toate structurile 
organizaţiei, tineri pe care i-am implicat în proiectele 
cluburilor ce se derulează în cele două ţări, dar și în luarea 
unor decizii pentru viitorul organizaţiei. M-am bucurat să 
văd că există o resursă foarte importantă de idei, de 
entuziasm, de ambiţie și de dorinţa de a reuși din partea 
mai tinerilor noștri colegi. Dacă ne dorim ca Rotary să fie o 
organizaţie care gândește pentru viitor, suntem obligaţi să 
le acordăm tinerilor care vin alături de noi toată atenţia 
cuvenită. Răspundem astfel și cerinţelor legate de 
regulamentele internaţionale de a primi în cadrul 
cluburilor de seniori, noi membri ce provin din Rotaract 
sau Interact. Dincolo însă de diferite formalităţi este 
important să credem în valoarea celor pe care îi invităm să 
fie alături de noi, să le oferim tot sprijinul necesar și să le 
împărtășim din experienţele noastre.  
 
Cu prietenie, 

 www.rotary2241.org 
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ROTARACT COVENTRY REORGANIZAT DE O ROMÂNCĂ 
 Investiţia în tineri este o dovadă a faptului că suntem interesaţi de viitor. Un 

astfel de exemplu este și 
ceea ce a reușit unul 
dintre tinerii care a avut 
contact cu Rotaract și 
Interact. Este vorba de 
Paula Ghinţuială care a 
reușit să reorganizeze 
Clubul Rotaract Coventry 
din Marea Britanie. Paula 
este student la 
Universitatea Coventry – 

Limba și Literatuta 
Engleză. A reușit să 
adune în jurul ei 
studenţi români și 
de alte naţionalităţi, 
redând viaţă 
clubului Rotaract. 
Acești tineri inimoși 
au ales-o președinte 
a Clubului Rotaract 
Coventry, în semn 

de recunoaștere a 
eforturilor depuse 
pentru reorganizarea 
acestui club. Este o 
premieră și o onoare 
pentru noi, ca un tânăr 
român, să fie 
ales președinte al unui 
Club Rotaract din 
Marea Britanie. 
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Din cuprins… 

 
Joi, 06 Aprilie la Muzeul Olteniei, a avut loc vernisajul şi festivitatea de premiere a 

celei de a VIII - a 
ediţiii a Salonului 
Municipal de 
Fotografie pentru 
Liceeni "Craiova în 
imagini". Salonul 
Municipal de 
Fotografie pentru 
Liceeni este 
organizat de 
Asociaţia Culturală 
“Craiova”, Muzeul 
Olteniei, Clubul 
Rotary Craiova şi 
Fotoclubul “Mihai 
Dan Călinescu” în 
parteneriat cu 

Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj și cu Fotoclubul ”Mircea Faria” şi se desfăşoară sub patronajul 
Asociaţiei ”DACICA” 
Societatea Română de 
Artă Fotografică. A fost 
un eveniment frumos cu 
multi liceeni pasionaţi 
de fotografie care au 
imortalizat, în viziunea 
lor, oraşul în care 
trăiesc. Premiul ”Florin 
Rogneanu”, a fost 
sponsorizat de  Rotary 
Club Craiova (in cadrul 
programului Rotary 
premiază excelenţa) și a 
fost decernat elevei 
Dicu Bianca Maria de la Colegiul Naţional Carol I, pentru lucrarea ”Din arhivă”. 
Evenimentul este destinat tuturor elevilor de liceu din clasele IX-XII, pasionaţi de 
fotografie. Lucrările premiate vor fi promovate de Rotary Club Craiova la 
expoziţiile ocazionate de Aniversarea a 20 ani de la înfiinţarea Clubului, la taberele 
RYLA din ţară și străinătate (Nis, Serbia, august 2017). 

 RC CRAIOVA – SALONUL DE FOTOGRAFIE 
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Din cuprins… 

   RC PIATRA NEAMȚ 2005 – SEMINARII MEDICALE 
În perioada 21.04 – 27.04. s-a desfășurat  a doua ediţie a Cursului de Medicină de 
Urgenţă în Pediatrie (Advance Pediatric Life Support / PALS),  acţiune iniţiată în 
parteneriat în anul 2016 de Cluburile înfrăţite RC Piatra Neamţ 2005 și RC Kishon 

– Districtul 2490, Israel. Au 
participat 20 de medici din 
România și 2 din Ucraina. 
Mulţumim echipei de medici 
israelieni:  Najib Nasrallah, 
Itai Shavit, Balla Uri, 
Marhoom Enbal 
Hanna  pentru devotament 
și profesionalism. Suntem 
onoraţi că au revenit la 
Piatra Neamţ pentru al 
doilea an consecutiv, așa 

cum au declarat și ei, datorită prieteniei care îi leagă de medicii din Neamţ, de 
medicii din echipa organizatoare VTT Neamţ (dr. Gabriela Bercea și dr. Letiţia 
Damoc). Prin implicarea și colaborarea AG Stela Săsăran  proiectul iniţiat la Piatra 
Neamţ a continuat cu succes și în Baia Mare, în perioada 25.04–26.04., la aceleași 
standarde profesionale și umane. Sprijinul acordat de DG Mircea Solovăstru și 
deschiderea manifestată de DGE Emil Sopoian ne îndeamnă să cultivăm și să 
dezvoltăm acestebune relaţii  de colaborare și prietenie pentru anii următori, în 

beneficiul medicilor care vor participa la seminarii și prin intermediul lor întregii 
comunităţi. 
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Din cuprins… 

FESTIVALUL LUMINII INTERACT SATU MARE 
Membrii Rotary Satu 
Mare, au fost alături 
de tinerii din Interact 
la sărbătorirea a 
patru ani de Interact 
în Satu Mare. 
Evenimentul a fost 
marcat prin proiectul 
Festivalul Luminii 
care a constat în 
lansarea de 
lampioane. Preţul 
unui lampion a fost 
"donarea unei cărţi", 
iar scopul acestui 
proiect este de a dota 
biblioteca unei școli 
din mediul rural. 
 

RC RÂMNICU VÂLCEA – SUMMIT PENTRU INTEGRITATE 
 Sala Filarmonicii Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea a găzduit în data de 21 martie 

2017, Conferinţa cu tema „Summitul de Integritate pentru Prosperitate”, eveniment 
organizat de Transparency International România, Districtul Rotary 2241 România şi 
Republica Moldova, cluburile RC 
Râmnicu Vâlcea și RC Cozia. Pe 
parcursul a  trei ore, lectorii 
Evenimentului au vorbit despre 
integritate ca element cheie al 
succesului în dezvoltarea mediului 
public şi privat. A fost subliniat 
faptul că educaţia reprezintă unul 
din pilonii fundamentali ai unei 
societăţi integre. Conferinţa, la 
care au participat reprezentanţi ai 
mediului universitar şi de 
business, studenţi și elevi, alături de profesorii acestora, a fost deschisă de avocat 
Floriana Marin Vlădulescu, președintele Rotary Club Râmnicu Valcea. Prezentările pe 
această temă au subliniat în esenţă faptul că integritatea este și trebuie să fie o trăsătură 
firească a fiecărei persoane, a comunităţilor din care facem parte, indiferent de  
frământările sociale, politice sau de alta natură pe care le traversăm la un anumit 
moment în viaţă. Din partea Districtului 2241, a participat colegul nostru Radu 
Zernoveanu.  
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Din cuprins… 

RC SLATINA – PROGRAM MEDICAL PREVENTIV 
Clubul Rotary Slatina a organizat sâmbătă, 08 aprilie 2017, la restaurant „Parc 
Hotel” din Slatina, o nouă ediţie a Balului Anual Rotary. Pe lângă aniversarea a 18 
ani de activitate a clubului în Slatina, în acest an, rotarienii au iniţiat un nou proiect 
caritabil, propus de către doamnele clubului și susţinut de către toţi membrii, cu 

titlul: “ROTARY SUSȚINE LUPTA 
ÎMPOTRIVA NEOPLASMULUI 
MAMAR” - Screening gratuit prin 
mamografie pentru femei din 
mediul rural, județul Olt. În cadrul 
balului, la care au participat 
aproximativ 200 de persoane, a fost 
organizată o licitaţie cu obiecte de 
artă: picturi, vase de ceramică, ii 
tradiţionale și o tombolă cu premii 
oferite de către rotarieni, astfel încât 
obiectivul balului, acela de a strânge 
cât mai mulţi bani pentru a susţine 

investigaţii medicale pentru cât mai multe femei, să fie îndeplinit cu succes. În 
urma desfășurării ediției 2017 a Balului Anual Rotary Slatina, membrii 
clubului pot susține financiar testarea unui număr de aproximativ 270 
de femei din mediul rural, pentru identificarea timpurie a cancerului 
de sân. Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de femei de peste 45 de ani, din 
localităţi oltene din mediul rural care vor avea deplasarea și investigaţiile medicale 
asigurate din fondurile colectate în urma desfășurării balului. Termenul de 
finalizare al proiectului este 01 octombrie 2017 – Ziua de lupta împotriva 
cancerului de sân, termen la care Clubul Rotary va realiza bilanţul activităţilor. 
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Din cuprins… 

RYLA SATU MARE – PUBLIC SPEAKING 
În perioada 26 - 30 aprilie s-a desfășurat prima ediţie a RYLA Satu Mare - Public 

Speaking, seminar adresat tinerilor 
cu vârste cuprinse între 15 și 20 de 
ani. În cadrul evenimentului tinerii 
au avut posibilitatea să-și dezvolte 
abilităţile de comunicare ale 
participanţilor, prin atingerea 
următoarelor obiective: stabilirea 
unor concepte generale despre 
discurs:  structură, conţinut, 
moduri de prezentare,   

stabilirea unor tehnici de 
exersare pentru depășirea 
fricii de vorbit în public, 
stabilirea unor tehnici 
stilistice de prezentare a 
unui discurs, dezvoltarea 
abilităţii de a pregăti și 
susţine un discurs în orice 

context (discurs public, 
prezentare de 
proiect/program etc, 
discuţie oficială cu 
parteneri/sponsori, etc.) 
Mulţumim trainer-ilor care 
s-au alăturat proiectului 
nostru, Anca Similar, Olga 

Pengasz, Bogdan 
Stupariu și Dragos Predoiu. 
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Din cuprins… 

      RC PIATRA NEAMȚ 2005 - SPRIJIN PENTRU NEPAL 
Am primit cu bucurie vești de la partenerii noștri din RC Thamel - Nepal cu privire la 
progresul înregistrat de lucrările de construcţii ale școlii din Nepal. Acest proiect a fost 
susţinut financiar încă de anul trecut de RC Piatra Neamţ 2005. Mai mult, presedintele 

Clubului, Adrian Lăza - aflat în prezent într-o temerară tentativă de escaladare a 
Everestului, are oportunitatea de a evalua personal stadiul acestor lucrări, respectiv de a 
se reîntâlni cu prietenii noștri nepalezi. Redăm mai jos mesajul primit de la președintele 
RC Thamel: "Dear Adrian, I am pleased to inform you that the school construction has 
reached roofconcreting of the ground floor, which was completed on March 25. Please 
do visit us at your convenience, if you are in Nepal. 
Best Wishes! 
Krishna C. Manandhar 

SEMINAR DE INSTRUIRE ECHIPA ROTARY 2017 - 2018 
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Din cuprins… 

În data de 25.04.2017, în cadrul programului Rotary Plantează, Clubul Rotary 
TÉKA a îmbogăţit pădurea satului Poieniţa (comuna Livezeni) cu 200 de puieţi din 
diferite specii endemice. Plantarea s-a desfășurat cu sprijinul Primăriei Livezeni, și 

a fost 
executată 

de către un 
grup de 30 
de persoane 
format din 

membri 
Rotary, 

familiile lor 
precum și 
localnici ai 
satului. În 

prealabil 
plantării, s-
au executat 
și lucrări de 

pregătire a terenului, sub formă de terasamente, pentru a facilita acţiunea de 
plantare, precum și pentru a asigura stabilitate puieţilor.  

PROGRAMUL NAȚIONAL ROTARY PLANTEAZĂ – RC TG MUREȘ TEKA 

„ROTARY PLANTEAZĂ” – PĂDUREA ROTARY SEBEȘ 
 În continuarea unui proiect demarat în iulie 2012 s-a înregistrat o nouă acţiune în primăvara 

acestui an, la Sebeș. Rotarienii de aici au luat legătura cu firme din oraș care exploatează 
lemn (Savini Due și 
Holzindustrie), acestea 
fiind dispuse să sprijine 
proiectul Rotary Plantează. 
S-au plantat 1200 de puieţi, 
s-a consolidat gardul care 
împrejmuieste plantaţia, 
dar ce este cel mai 
important este faptul că s-a 
realizat o aducţiune de apă, 
exclusive pentru acest 
proiect, având în vedere că 
pădurea Rotary este situate 
la ieșirea din oraș. Noi 
credem în acest proiect și 
suntem convinși că până 
într-un sfarsit, vom avea o 

adevarată pădure.  
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Din cuprins… 
ICC: DISTRICT 2241 – BELGIA ȘI LUXEMBURG, RC IAȘI COPOU 

RC ALBA IULIA CIVITAS SOLIS – ROTARY PLANTEAZĂ 
 Și în această primavară,  sâmbătă, 8 aprilie, Rotary Club  Alba Iulia Civitas Solis a participat la 

Proiectul Naţional Rotary plantează și împreună cu  colegii de la Rotary Club Alba Iulia, au 
contribuit la creșterea suprafeţei plantate cu gorun, pe raza comunei Ciugud. Au fost plantaţi  
puieţi, puși la dispoziţie de Direcţia Silvică, pregătindu-se o fumoasă zonă  pentru urmași. La 
acţiune au participat alături de rotarieni,  elevi  și localnici.  

Datorită unei activităţi susţinute și utile, a unei prezenţe active a tuturor celor implicaţi, PDG 
Ovidiu Coș a fost ales președinte al Consiliului Executiv al Comitetelor Inter Ţări pentru 

perioada 2018-2020, fapt 
care a onorat întreaga 
mișcare rotariană din 
Districtul nostru. La 
sfârșitul lunii aprilie a luat 
naștere prin semnarea 
Carthei un nou ICC 
România și Rep. Moldova -
Belgia și Luxemburg. “Sunt 
convins că acesta va fi un 
ICC foarte activ și va duce 
relaţiile noastre rotariene 
pe o nouă treaptă, va 
determina și mai multă 

prietenie rotariană, mai multe proiecte, acţiuni și iniţiative comune care să se dezvolte pe 
termen lung între cluburile si districtele noastre” a declarat Mircea Solovăstru, Guvernator 2016 
– 2017. În lume funcţionează 250 de Comitete Inter Ţări dintre care 20 sunt în Districtul nostru. 
Activitate ICC -urilor noastre a adus an de an numeroase satisfacţii, concretizate în proiecte 
comune, înfrăţiri de cluburi, vizite de prietenie, organizarea unor evenimente culturale si acţiuni 
umanitare commune.  
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EUROPA STUDENȚILOR DE SCHIMB – PROGRAME INTERNAȚIONALE 
Newsletter-ul lunii aprilie va fi un photo letter, deoarece imaginile vor vorbi de la 
sine. Sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai este, în fiecare an, marcat de 

Eurotour (excursia 
studenţilor străini 
participanţi în 
program, în Europa). 
Sunt două săptămâni 
în care sunt explorate 
dferite orașe, sunt 
făcute nenumărate 
poze, în care ei îșî văd 
visul de a cutreiera 
Europa, cu ochii. Deși 
cunoscute de mulţi 
dintre noi, aceste 
locaţii le arată cât de 
mare este lumea, 
pășesc în locuri 
cimentate de istorie, 

muzee naturale, toate 
acestea marcându-le 
viaţa într-un mod 
frumos și de neuitat. 
Astrid, Yurina, 
Shirley, Chava, 
Danielle, Milene, 
Ashley și Giulia au 
străbătut alături de  
colegul nostru și 
ghidul oficial al 
programului, Iliuţă, 
locuri minunate. Anul  
viitor pe vremea 
aceasta vor fi alţi 11 
studenţi străini care 
vor porni pe acest 
drum european pregătit de cei 8 studenţi din acest an. Paris, Veneţia, Roma, 
Berlin, Rotterdam, Amsterdam, Bratislava, Brussels, Ljubliana sunt destinaţiile 
de anul acesta. Primim sugestii de puncte turistice pentru anul viitor J. Pentru 
înscrieri de ghid/supraveghetor/ajutor de ghid al Eurotour 2018 așteptăm mailuri 
la adresa ioana.safirescu@gmail.com.  



 

 

 

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

           Echipa de comunicare 

Încurajăm organizatorii de evenimente 
din cadrul cluburilor District 2241 să 
uzeze de resursele puse la dispoziţie de 
Rotary International prin intermediul 
site-ul www.rotary.org 

De pe site-ul web puteţi descărca 
diferite materiale ce respectă 
identitatea vizuală Rotary, fiind și 
foarte ușor de folosit.  

În acest fel mesajul pe care îl veţi 
transmite comunităţilor cărora vă 
adresaţi va fi unul unitar și organizaţia 
va câștiga la nivel de imagine.  

SIMBOLISTICA ROTARY 
  Proiecte comune ale Rotary Club Alba Iulia 
Civitas Solis si Rotary Club Alba Iulia 
 
Proiectul amplasării siglei Rotary 
Internaţional la intrările în municipiul Alba 
Iulia, prinde contur. Iniţiat de Rotary Club 
Alba Iulia Civitas Solis împreună cu Rotary 
Club Alba Iulia, la întrunirea comună din 
20 aprilie 2017, acest proiect a intrat în linie 
dreaptă, urmând ca în cel mai scurt timp să 
fie finalizat.  Tot la această întrunire, la care 
au participat și colegii de la Lions Club Alba 
Iulia, s-a propus  ca să fie schimbate și 
plăcuţele cu numele străzilor din Cetatea 
Alba Iulia, cu plăcuţe din porţelan, 
personalizate.   
	
 
 


