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 Sub semnul prieteniei Rotariene: 
Cristian Jurji, Guvernator District 2241 a primit colanul de la 

Emil Sopoian la Conferinta Districtuala de la Viseul de Sus
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Cuprins:

 Scrisoarea Guvernatorului - Iunie 2018
 RC  Arad Cetate Ziua Merelor
 RC  Brăila Testul celor 4  întrebări
I. RC  Brașov și Rotary Club Garbsen Wunstorf
II. RC Brașov, RC Pittsburg și RC Honolulu
III. Saptamana Insuficientei cardiace

 RC  Brașov Burg Transilvania
I. Ziua Europei
II. Proiectul “Sănătate rurală”, 18-20 mai 2018
III. Proiect Nutriție și gătit sănătos - 22 mai 2018
IV.Vizita la Cetatea Alba Iulia - 28 mai 2018
V. Renovarea fațadei Casei de Tip Familial a Fundației ”Casa mea” din 
Prejmer
VI. Programul Mentorat Burg Transilvania Secțiunea 1 – Antreprenoriat

 RC Cetatea Tomis Constanţa Localitatea constănţeană Saraiu are propria 
maşină de pompieri

 RC Râmnicu Vâlcea - Cozia
I. “LiedArt”
II. Premii de excelență acordate în Gala Micilor Artiști

 RC Craiova Eveniment de prietenie Rotariana 
Promovand Cultura, Prietenia si Cooperarea vom preveni conflictele in Balcani
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 RC Rotakids Deva Castrum Proiect de dezvoltare personala 19 Aprilie 2018
 RC Focșani Varana ”Trofeul Rotary Head” la tenis, ediția 2018
 RC Oradea 1113 Proiectul “Toalete ca la carte”
 RC Pontus Euxinus Constanța Concert caritabil Holograf
 RC Rotakids din Timișoara Împreună Construim o Lume Mai Bună!
 RC Slobozia
I. “Testul celor 4 întrebări”
II. Acordarea celei mai înalte distincții Rotary, Paul Harris

 RC Târgu Jiu
I. Bursele de Excelență Rotary 2018
II. Balul Rotary Targu Jiu 2018
III. Expoziție Fotografică: Conacele Motrișorenilor - Gospodării tradiționale 
de pe cursul superior al Văii Motrului
IV. Saptămâna Insuficienței Cardiacelui
V. Trofeul Orpheus
VI. Turneul Stradivarius

 ROTART TÉKA   Premiile de excelență Rotarart TÉKA Selecție și Festivitate 
de Premiere

 RC Zalău Crosului Rotary Zalau
 RC Alba Iulia Civitas Solis Aniversarea primilor 10 ani de activitate
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Scrisoarea Guvernatorului
Iunie  2018           

Dragi prieteni rotarieni, 
 Luna iunie reprezintă lună de bilanţ  
pentru Rotary, dar totodată este luna în 
care ne îndreptăm atenţia către tovărăşia 
rotariană.(fellowship). 
 Rotarienii din districtul nostru au 
ocazia de a participa la un eveniment 
special dedicat fellowsip-ului.

  Este vorba bineînţeles de „Conferinţa Districtuală” ce va avea loc 
peste câteva  zile la Vişeu de  Sus, în perioada  7-10 iunie.  
 În anul în care  ţara noastră sărbătoreşte centenarul Marii Unirii, 
am considerat oportun să ne îndreptăm atenţia asupra  tradiţiilor 
ancestrale şi să oferim astfel posibilitatea rotarienilor şi familiilor lor 
de a cunoaşte unicitatea patrimoniului cultural maramureşean și să ne 
bucurăm de parada costumelor populare din zona fiecărui participant. 
Ziua de 7 Iunie este dedicată exclusiv socializării și prieteniei.
 Frumuseţea programelor de fellowship, fundamentul Rotary, rezidă  
tocmai din diversitatea participanţilor dar şi a liantelor care  ajută la 
sudarea  organizaţiei noastre. 
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 Echipa districtuală a pregătit pentru participanţii de la conferinţă 
o serie de activităţi sociale inedite precum:
•	 Vizită	 în	 Maramureşul	 istoric:	 Cimitirul	 Vesel	 din	 Săpânţa,	
Mănăstirea Săpânţa Peri, Memorialul Victimelor Comunismului şi al 
Rezistenţei, Muzeul Elie Wiesel, Mănăstirea Bârsana – cel mai mare 
complex arhitectural din lemn   
•	 Incursiune	cu	mocăniţa	pe	Valea	Vaserului;
•	 Mâncare	tradiţională	şi	atmosferă	specifică	ţinutului	Maramureş	
întreţinută de artişti precum: Maria Casandra Hausi şi rapsodul popular 
Nicolae Pitiş, monument viu UNESCO, ansamblul folcloric ”Casa Iurca”, 
Grupul Iza, precum şi multe alte surprize.
Întărind  solidaritatea Rotary în jurul ideii de tradiţie, districtul nostru 
v-a păşii în noul an rotarian pregătit să facă faţă oricăror provocări ce 
por apărea. Programele de fellowship creează un cadru în care  membrii 
rămân activi, susţinându-le interesele şi inspirând dezvoltarea de noi 
activităţi.
 Anul în care am avut  onoarea să fiu în  serviciul Rotary din postura 
de Guvernator al Districtului 2241 România şi Republica Moldova, 
pentru mine personal a fost un an în care am învăţat multe. Cunosc 
astăzi mult mai bine  cluburile din districtul nostru, problemele cu care 
acestea  se  confruntă, dar mai important,am văzut măsura impactului 
pozitiv pe care Rotary în aduce în comunitate.
 Vă mulţumesc pentru deschiderea de  care aţi dat dovadă. Vă 
mulţumesc pentru că aţi lăsat spiritul rotarian să vă călăuzească 
gândurile şi acţiunile. Sunt recunoscător fiecărui membru în  parte, 
pentru că, fiecare în felul său, şi-a adus aportul în promovarea valorilor 
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Rotary în societatea noastră. Rămân cu  multe  amintiri frumoase şi 
mulţi prieteni noi  care mi-au influenţat în bine mandatul de guvernator.
 Munca unui rotarian însă nu  se termină niciodată. Serviciul pe 
care noi, fiecare în parte, îl aducem umanităţii va  continua şi trebuie să 
dăinuie asemenea tradiţiilor populare.
 Voi fi alături de Cristian Jurji, viitorul Guvernator pentru anul 
2018-2019 pe care îl asigur de tot suportul meu şi căruia îi urez de pe 
acum succes şi putere de muncă.  
 Vă mulţumesc încă o dată, tuturor,  pentru acest  an memorabil, ca 
de altfel al fiecarui Guvernator.

             Cu prietenie,
Milian Sopoian

Guvernator 2017-2018
District 2241-România și Republica Moldova
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 Startul la Ziua Merelor s-a dat in 2014 și de atunci s-au organizat opt 
ediții, toamna și primăvara.
 Merele au multiple avantaje, se găsesc tot timpul anului, sunt locale, 
sănătoase, ușor de mâncat, rezonabile ca preț și “țin doctorul departe”.

RC  Arad Cetate
Ziua Merelor

 Cu sprijinul financiar al clubului Rotary Arad 
Cetate au fost cumpărate intre 30 si 100 kg per 
eveniment si distribuite gratuit elevilor din liceul 
Moise Nicoară. 
 Începând cu 2017 evenimentul a avut loc și 
în alte licee arădene  în paralel cu proiectul “Ora 
de nutriție” unde elevii s-au putut bucura de o 
serie de activități non-formale care au avut ca scop 
promovarea unui stil de viață sănătos din perspectiva 
alimentației și a activităților fizice zilnice.

“Ziua Merelor” 
a avut ca scop 
promovarea unui 
stil de viață sănătos 
din perspectiva 
alimentației și a 
activităților fizice.
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 În perioada 22 mai – 7 iunie 2018 am reușit să derulăm un număr de 6 
ateliere de lucru „Ora de Nutriție de Vacanță”, la care au participat peste 500 de 
tineri de la Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal”, Colegiul 
Național „Vasile Goldiș”, Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi”, Colegiul Tehnologic 
de Industrie Alimentară, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” și Colegiul 
Național „Elena Ghiba Birta”.  În continuare, programul nostru de activități are 
incluse realizarea acestor activități, pentru alți 200 de elevi, la Colegiul Național 
„Moise Nicoară”, dar și la Liceul Național de Informatică.

 Etapa națională  a Concursului  Regional cu participare națională Testul 
celor 4  întrebări, ediția a VI-a,  organizat de Clubul Rotary Brăila în colaborare 
cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila și  Colegiul Național Gh. M. Murgoci, 
s-a desfășurat  sâmbătă 5 mai, 2018 la Brăila. (Competiția este inclusă în 
Calendarul Activităților Educative Naționale, pentru anul școlar 2017-2018, la 
numărul 1456)

RC  Brăila
Testul celor 4  întrebări

 S-au calificat pentru  etapa națională 30 de 
elevi din cei 84  înscriși, provenind din liceele din  
Alba, Brăila, Buzău, București, Constanța, Galați, 
Focșani,  Sibiu, Slobozia,  Ploiești, Târgu Mureș, 
26 dintre aceștia fiind prezenți la Brăila pentru a-și 
expune discursul în fața juriului format din prof. 
Aurelia Ion, inspector educativ, ISJ Brăila, Marius 
Popescu, Președinte Club Rotary Brăila, Marius  
Ulmeteanu, Club VARANA Rotary Focșani, prof. 
Magdalena Grecu, Slobozia și  prof. dr. Ana Coman, 
Brăila. 

Pentru etapa 
națională, s-au 
calificat 30 de elevi 
din cei 84  înscriși.
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 S-au acordat din partea Clubului Rotary Brăila 5 premii și 6 mențiuni, 
constând în diplome și bani. Fiecare  elev calificat  la etapă națională a primit 
diplomă de participare, alături de suma de 50 Ron. Profesorilor coordonatori 
și îndrumătorilor li s-au acordat diplome de excelență pentru implicarea în 
organizarea  concursului. 
 Câștigătorii celei de a VI-a ediții a Concursului Regional cu participare 
națională Testul celor 4  întrebări au fost următorii: 

•	 MARELE	PREMIU			
MIHĂILĂ IULIANA RALUCA, CLASA a XI-a, COLEGIUL NAȚIONAL GH. 
M. MURGOCI, BRĂILA  PREMIUL I  
•	 PĂTRU	ȘTEFAN,	CLASA	a	X-a,	LICEUL	DE	ARTE	IONEL	PERLEA,	
SLOBOZIA, IALOMIȚA  PREMIUL al II-lea  
•	 IRIMIA	 ALEXANDRA	 VALENTINA,	 CLASA	 	 a	 XI-a,	 COLEGIUL	
NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL, PLOIEȘTI, PRAHOVA   
•	 PREMIUL	al	III-lea
GĂINARU GEORGE- SEBASTIAN, CLASA a IX-a, COLEGIUL NAȚIONAL 
VASILE ALECSANDRI, GALAȚI;   
ȘONTEA ANDREI, CLASA a IX-a, COLEGIUL NAȚIONAL DE 
INFORMATICĂ TUDOR VIANU, BUCUREȘTI  
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MENȚIUNI
•	 STOICA	ȘTEFAN	LUCIAN,	CLASA	a	X-a,	LICEUL	DE	ARTE	IONEL	
PERLEA, SLOBOZIA, IALOMIȚA   
•	 STOCHICI	ELENA,	CLASA	a	 IX-a,	COLEGIUL	NAȚIONAL	GH.	M.	
MURGOCI, BRĂILA   
•	 MARIN	MARIA,	CLASA	a	X-a,	COLEGIUL	NAȚIONAL	B.	P.	HASDEU,	
BUZĂU  
•	 ANGAN	LAVINIA,	CLASA	a	IX-a,	LICEUL	DE	ARTĂ	IONEL	PERLEA,	
SLOBOZIA, IALOMIȚA  RUSU LAURA  MARIA, CLASA a X-a. COLEGIUL 
NAȚIONAL PEDAGOGIC CONSTANTIN BRĂTESCU, CONSTANȚA  
•	 BULANCEA	 ANA-MARIA,	 CLASA	 a	 IX-a,	 COLEGIUL	 NAȚIONAL	
GH. M. MURGOCI, BRĂILA   
 Coordonatorii concursului sunt Ana Coman, prof. dr. Colegiul Național 
Gh. M. Murgoci, Brăila  și Ovidiu Dimofte, Asistent  al Guvernatorului Rotary 
România și Republica Moldova, District 2241.
 Pentru actualul spațiu competițional școlar Concursul Testul celor 4 
întrebări reprezintă, în viziunea Clubului Rotary Brăila,  o formă de familiarizare 
a tinerilor cu un model decizional, bazat pe principii, un cadru de valorizare 
a multiplelor experiențe culturale dobândite de aceștia pe traseul educațional 
în care sunt integrați, dar și o exemplificare a modului cum poate funcționa 
eficient un tip de parteneriat, cel dintre un ONG și o instituție de învățământ. 
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 In data de 18 mai  Rotary Club Brasov a avut placerea sa primeasca 
vizita delegatiei Rotary Club Garbsen Wunstorf din Germania . In cadrul 
acestei intalniri au fost prezentate proiectele de success ale celor doua cluburi ,  
manifestandu-se  dorinta de implicare si colaborare de ambele parti , in proiecte 
viitoare.

I. RC  Brașov
și Rotary Club Garbsen Wunstorf
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 O delegatie  de chirurgi plasticieni, membri ai Rotary Club Pittsburg si 
Rotary Club Honolulu  au efectuat o vizita de lucru in luna mai la Institutul 
Regional de Oncologie din Iasi unde au ajutat la solutionarea unor cazuri axate 
pe chirurgia reconstructiva a sanului la pacientele cu mastectomie  pentru 
cancer mamar si chirurgia reconstructiva de cap-gat a pacientilor cu cancer a 
regiunii . Delegatia colegilor Rotarieni si-a manifestat dorinta de a vizita   orasul  
nostru si de a se intalni cu reprezentanti ai   Rotary Club Brasov .
 Dr. Peiroy Yu – MD Andreson Cancer Center Houston, Dr.Rene Largo 
– MD Anderson Cancer Cener Houston si dr. Daniel Murariu, chirurg 
plastician  in  cadrul Spitalului Universitar din Pittsburg care coordoneaza 
partea transatlantica a proiectului Rotacranio din Romania, alaturi de Prof. 
Dragos Pieptu, si care asigura finantarea prin Granturile compuse si castigate 
in cadrul Cluburilor Rotary International in colaborare si cu Rotaplast, au fost 
intampinati din partea Rotary Club Brasov  de dl. Romeo Teodorescu si alti 
colegi,  in data de 11 mai . 

 Proiectul “Impreuna Daruim “ a fost prezentat  si dezbatut  din perspectiva 
efortului comunitatii brasovene de a sustine, alaturi de Rotary Club Brasov, o 
initiativa de suflet – dotarea cu aparatura  si modernizarea Sectiei de sterilizare 
a Spitalului Clinic de Copii.

II. RC Brașov, RC Pittsburg și RC Honolulu
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 Clubul Rotary Brasov impreuna cu Societatea Romana de Cardiologie si 
spitalul de cardiologie Clinicco din Brasov au organizat in saptamana 7-13 mai 
o campanie de infomare denumita “Saptamana Insuficientei Cardiace”, care a 
avut ca obiectiv informarea corecta asupra simptomelor si cauzelor insuficientei 
cardiace, dar si constientizarea riscului de imbolnavire.
 Pe parcursul acestei saptamani au fost organizate o serie de actiuni de 
informare corecta, constientizare a riscului de imbolnavire si de  facilitarea 
accesului populatiei la metode de diagnostic precoce a bolii, prin ditributia 
de flyere in cabinetele medicilor de familie si prin actiuni de diagnosticare in 
cadrul spitalului de cardiologie Clinicco din Brasov.

 “Principalii factori de risc 
care influenteaza frecventa aparitiei 
insuficientei cardiace sunt diabetul 
zaharat, consumul de tutun, 
consumul de alcool, obezitatea si 
boli cardiovasculare preexistente 
(hipertensiune arteriala, cardiopatie 
ischemica, bolile valvulare cardiace)… 
Dupa varsta de 50 de ani , numarul 
cazurilor de insuficienta cardiaca 
creste exponential  pana la varsta de 
85 de ani“, spune dr. Mihai Ursu, 
medic primar cardiolog si Seful  
Sectiei Cardiologie Interventionala 
de la spitalul de cardiologie Clinicco 
Brasov.

III. Saptamana Insuficientei cardiace
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“Ne-am implicat in acest proiect in vederea 
constientizarii populatiei cu privire la consulturile 
cardiologice. Stim ca prezenta romanilor este foarte 
mica la controalele cardiologice, asa ca in saptamana 
7-13 mai am demarat o campanie de constientizare 
a prezentei la medic, prin cabinetele medicilor de 
familie din Brasov, prin distribuirea de flyere de 
informare. Medicii de familie au fost foarte implicate 
si speram ca acest demers al nostrum sa fie reflectat 
prin prezenta cat mai multor oameni in cabinetele 
medicilor cardiologi”, a declarat Simona Blendea , 
reprezentantul Rotary Club Brasov.

“Saptamana 
Insuficientei 
Cardiace” a avut ca 
obiectiv informarea 
corecta asupra 
simptomelor 
si cauzelor 
insuficientei 
cardiace

 Ziua Europei a fost sărbătorită la Brașov printr-o  Conferință internațională 
și un amplu concert, Rotary Club Brașov Burg Transilvania fiind partenerul 
acestui eveniment. Organizatorul manifestării, colegul nostru Cristian 
Macedonschi, a reunit importanți specialiști din Germania, Austria, Italia și 
România, ocazie cu care s-a hotărât  înscrierea Brașovului în cursa europeană 
pentru titlul de Capitală Europeană Turistică Inteligentă.

RC  Brașov Burg Transilvania
I. Ziua Europei 

 Prezentările au abordat teme referitoare 
la turismul inteligent: dezvoltare turistică prin 
infrastructură și digitalizare în turism. În a doua 
parte,  a avut loc un concert extraordinar – EUROPA 
KONZERT. Recitalul extraordinar de pian a fost 
susținut de colegul nostru de la Rotaract Brașov 
Burg Transilvania, pianistul Ioan Dragoș Dimitriu. 

Cu ocazia Zilei Europei 
s-a hotărât  înscrierea 
Brașovului în cursa 
europeană pentru titlul 
de Capitală Europeană 
Turistică Inteligentă.
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 A urmat Fanfara Liceului Andrei Șaguna și Corul Liceului Honterus, 
care au interpretat împreună imnul României și cel al Uniunii Europene. 
Tinere talente din cadrul liceului Johannes Honterus, au interpretat pe diferite 
instrumente compozitori faimoși din țările membre ale Uniunii Europene.
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 Au fost oferite consultații în specialități 
ca: endocrinologie, pediatrie, neurologie, ORL, 
ortopedie și cardiologie, numărul total al pacienților 
consultați fiind de 110. Felicitări studenților la 
medicină, tinerilor medici, membrilor Rotaract 
Burg Transilvania, voluntari în cadrul acestui 
proiect de succes.

Campania s-a 
desfășurat în perioada 
18-20 mai 2018, în 
comuna Hoghiz din 
Jud. Brașov

 Rotary Club Brașov Burg Transilvania, în parteneriat cu Rotaract Brașov 
Burg Transilvania a susținut în parteneriat eforturile Asociației Științifice a 
Studenților Mediciniști Brașoveni în cadrul proiectului “Sănătate Rurală”. 
Campania s-a desfășurat în perioada 18-20 mai 2018, în comuna Hoghiz din 
Jud.Brașov și a asigurat consultații medicale gratuite în diferite specialități și 
investigații medicale. 

II. Proiectul “Sănătate rurală”, 18-20 mai 2018
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 O frumoasă seară cu un workshop de nutriție și gătit sănătos a fost 
organizat de Rotary Club Brașov Burg Transilvania în parteneriat cu Selgros 
Cash&Carry România. La eveniment a participat Chef Cezar Munteanu și 
Somelier Sergiu Nedelea. Întâlnirea s-a desfășurat în Poiana Brasov, la Hotel 
Alpin. Au fost enunțate principii de educație gastronomică, combinații de 
elemente nutritive care fac parte din nutriția sănătoasă. Toți participanții au 
gătit pe baza acestor principii de nutriție sănătoasă.

III. Proiect Nutriție și gătit sănătos - 22 mai 2018

IV.Vizita la Cetatea Alba Iulia - 28 mai 2018
 O lectie de istorie vie a fost oferită copiilor 
de la Casa de Tip Familial “Casa mea” din Prejmer 
de către membrii RC Brașov Burg Transilvania. 
Cei 8 copii s-au bucurat de cadoul oferit de Clubul 
nostru, o excursie la Cetatea Alba Iulia Carolina, 
în anul Centenarului. Copiii au fost însoțiți de 
către membrii RC Brașov Burg Transilvania și 
Rotary Community Corps Burg Transilvania, dar 
și de profesoara lor de istorie, care a punctat fiecare 
obiectiv istoric vizitat cu informații prețioase.

8 copii s-au bucurat 
de o excursie la 
Cetatea Alba Iulia 
Carolina primita 
cadoul din partea 
Clubului nostru
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 A fost o buna ocazie de a ne încarcă cu emoție și a străbate împreună căile 
Cetății Alba Iulia Carolina, unde nu doar copiii au învățat ce înseamnă sa fim 
“Uniți de credință in istorie”.

V. Renovarea fațadei Casei de Tip Familial a Fundației 
”Casa mea” din Prejmer

VI. Programul Mentorat Burg Transilvania Secțiunea 1 – 
Antreprenoriat

 O “Nevoie” și o “Dorință”, două noțiuni 
concretizate într-un scop comun: renovarea 
exterioară a Casei de tip familial pentru copii, 
ce aparține Fundației “Casa Mea” din Prejmer. 
Materialele necesare pentru renovare în valoare de 
8000 lei au fost oferite de către Clubul nostru.
 Rezultatul prin ochiul beneficiarilor “cea 
mai frumoasă casă de pe strada noastră”.  Am fost 
bucuroși că am putut oferi un sprijin acestor copii.

 Tineri cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani au beneficiat de o prezentare 
de excepție făcută de Alexandru Vlad, CEO Selgros România. Temele abordate 
au fost legate de formele de comerț și tendințe actuale precum și etica în afaceri. 
Formatul a fost interactiv.

Scopul comun: 
Renovarea exterioară 
a Casei de tip familial 
pentru copii “Casa 
Mea”
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 Mașina de pompieri, marca Magirus a fost donată de ECA Elveția cu 
sprijinul Rotary Club Cetatea Tomis Constanţa și Rotary Club Chablais.ch 
din Elveția. Mașina poate fi utilizată atât pentru stingerea incendiilor cât și 
la inundații. Totodată mașina are în dotare două dispozitive de descarcerare 
extrem de necesare în cazul unor accidente de circulație.

„Ne-am orientat în județ cam pe unde ar fi necesarul de acoperire, adică unde 
ajunge	mai	greu	o	mașină	de	pompieri;	încercăm	să	acoperim	lipsurile.	De	altfel,	
menirea noastră este să întoarcem comunității în care ne-am realizat fiecare dintre 
noi, ceva. Pompierii elvețieni au realizat instructajul cu pompierii voluntari de 
la Saraiu. Bineînțeles, există un parteneriat și cu Inspectoratul Județean pentru 
Situații de Urgență, astfel încât lucrurile decurg exact așa cum ar trebui“, a 
precizat președintele Rotary Cetatea Tomis, Marian Ciurea.

RC Cetatea Tomis Constanţa
Localitatea constănţeană Saraiu are propria maşină de pompieri

 Pentru a putea fi utilizată în caz de nevoie, 
mai multe persoane din localitate au fost instruite 
în acest sens.
 Evenimentul de predare al mașinii s-a derulat 
pe 2 iunie 2018.

Evenimentul de 
predare al mașinii 
s-a derulat pe 2 iunie 
2018.
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 Totodată, primarul localității Saraiu, Dorinela Irimia a declarat că „pentru 
acele clipe în care vieți și lucruri, gospodării și recolte sunt sub dominația pârjolului, 
au venit în întâmpinare Rotary „Cetatea Tomis” și Rotary „Chablais.com” Elveția 
– care cu o dăruire cât Everestul, au adus în comuna Saraiu o „unealtă” aprigă 
împotriva focului: o MAȘINĂ DE POMPIERI. Un gest copleșitor și o apreciere 
pe	măsură;	un	moment	memorabil	 în	viața	 comunei	Saraiu,	moment	a	 cărui	
repetabilitate, omenește, practic nu există. Emoționați peste măsură și, așa cum 
am spus deja, din suflet recunoscători, edilii comunei Saraiu, cu îngăduința Sfintei 
Parascheva, pentru anul de grație 2018, închină cel mai important eveniment al 
comunității: Ziua Comunei, acestui moment fără precedent”.
 Un proiect similar a fost implementat în urmă cu 9 ani în localitatea 
Oltina, tot printr-o colaborare cu Rotary Club Chablais.ch din Elveţia.

 Sambata - 12 mai 2018, clubul Rotary Ramnicu Valcea Cozia a sprijinit 
organizarea Concursului de interpretare vocala “LiedArt” al asociatiei “ Irina 
Satchi” - un concurs de prestigiu aflat deja la Editia a VI-a.

RC Râmnicu Vâlcea - Cozia
I. “LiedArt” 

 Ne-am bucurat sa oferim si anul acesta Marele 
Premiu in valoare de 2000 de lei unei tinere talentate- 
Ana Maria Gabriela Tâlvan - clasa a XI-a la Colegiul 
National de Muzica “George Enescu” Bucuresti - 
atent selectionata de catre un juriu valoros format 
din personalitati marcante din domeniul Artei 
Vocale: Georgeta Stoleriu, Ana Rusu si Felicia Filip.

“LiedArt” al 
asociatiei “ Irina 
Satchi” - un concurs 
de prestigiu aflat deja 
la Editia a VI-a.
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 Prin proiecte de acest gen, clubul isi doreste sa promoveze adevaratele 
valori culturale in comunitate, sprijinind excelenta in educatie si contribuind 
substantial la valorificarea potentialului si talentului tinerilor merituosi. 
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    Aflat deja la a III-a editie, proiectul GALA MICILOR ARTISTI este un 
eveniment ce sarbatoreste ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI - 1 iunie.  
Este un proiect  intiat de Rotary Club Ramnicu Valcea - Cozia in parteneriat cu 
Rotary Ramnicu Valcea , Rotaract Valcea si Interact Ramnicu Valcea.

II. Premii de excelență acordate în Gala Micilor Artiști

    Anul acesta am ales ca artistii premiati sa fie 
trupa de teatru a Scolii populare de Arte - Trupa 
LEIRA jr, pregatita de doamna prof. si regizor 
DOINA MIGLECZI, alcatuita din tineri cu varste 
cuprinse intre 7 si 13 ani. Ei au oferit la randul lor 
publicului valcean, un cadou artistic deosebit:  doua 
spectacole de teatru : “Haina cea verde a muntelui” 
si “Fermecatorii inocenti”.

În data de 31 mai, 
sala teatrului Anton 
Pann a gazduit 250 de 
copii participanti la 
sarbatoarea rotariana
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    Datorita performantelor artistice realizate in cei 3 ani de la infiintare, am 
considerat oportun sa acordam cu aceasta ocazie, fiecarui tanar actor din trupa 
Leira, un premiu in valoare de 100 de lei, diplome de excelenta si cadouri din 
partea sponsorilor nostri.
    Astfel, in data de 31 mai, sala teatrului Anton Pann a devenit neincapatoare 
pentru cei 250 de copii participanti la sarbatoarea rotariana -  GALA MICILOR 
ARTISTI - un moment aniversar in care Rotary a premiat atat excelenta micilor 
actori care au facut din pasiune - performanta, cat si prezenta tuturor copiilor 
din sala, oferindu-le cadouri si baloane fiecaruia dintre ei. 
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 Evenimentul, desfasurat in zilele de 26-27 Mai, in orasul Bor din Serbia, 
a dorit să sublinieze rolul deosebit de important jucat de Cluburile Rotary în 
prevenirea conflictelor și dezacordurilor prin promovarea culturii tradiționale 
și istorice, a prieteniei și a înțelegerii, a cooperării și a proiectelor comune.

 Vorbitorii au subliniat si au prezentat bune practici in Cluburile 
reprezentate, in domeniul prevenirii conflictelor, proiecte desfasurate. 
Momentele de Networking au aratat dorinta de colaborare pe proiecte 
sustenatibe si cu impact in comunitate.

RC Craiova
Eveniment de prietenie Rotariana 

Promovand Cultura, Prietenia si Cooperarea vom preveni 
conflictele in Balcani

 Au fost prezenti membrii Rotary din 20 de 
Cluburi din Serbia, Romania, Bulgaria, Elvetia si 
Germania. 
 Vladimir Matic, DGE, D2483, Serbia si 
Montenegro a prezentat proiecte desfasurate in 
parteneriate cu mai multe cluburi din strainatate, 
subliniind legaturile de cooperare realizate.

Cornel Dinca, 
Director RI, a 
prezentat viitoarea 
viziune si strategie 
Rotary.
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 INTALNIREA CU UN TANAR DE PERSPECTIVA este parte componenta 
a actiunilor de dezvoltare personala pe care RotaKids Club Deva Castrum si le-a 
propus inca de la infiintare. Lectia de viata oferita cu generozitate de Alexandra 
Flavia Marcu i-a incantat pe copiii dar si pe parintii si profesorii participanti la 
proiect. 

 A fost organizata o expozitie de fotografie, realizata de tineri artisti din 
Craiova, Thessaloniki si Bor, primita cu mare placere de catre participanti.
Cluburile Rotary, Rotaract si Interact din Craiova si Belgrad au semnat o 
Scrisoare de acord privind sprijinul reciproc și cooperarea prin proiecte.
 Primaria din Bor a pus la dispozitie un spatiu dedicat Parcului Rotaru 
pentru pace, in care reprezentantii cluburilor au plantat cate un copact ca 
simbol al cooperarii si intelegerii.
 Am fost impresinati de numarul mare de persoane care ne-au abordat in 
limba romana cu o dragoste nesimulata.
 Intalnirea s-a finalizat printr-o intevedere intr-o cafenea situata la 400 
m sub pamant in una dintre cele mai mari cariere de cupru din lume, aflata in 
imediata apropiere a orasului Bor. 

RC Rotakids Deva Castrum
Proiect de dezvoltare personala 19 Aprilie 2018

 Alexandra este tanara deveanca, studenta a 
Facultatii de Geografie, care la mai putin de 20 de 
ani are performante mondiale in urcarea muntilor 
pe toate continentele! Ea a vorbit copiilor despre 
antrenamentele zilnice, despre riscuri, despre lupta 
cu propriile limite, despre incercari si reusite, despre 
prietenia cu muntele, despre bucuria succesului.  

Cornel Dinca, 
Director RI, a 
prezentat viitoarea 
viziune si strategie 
Rotary.
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 A prezentant cateva exercitii cu pioletul si cateva filmulete despre urcarea 
pe vulcanii arizi si salbatici la peste 6500 de metri dar si despre frumusetea 
peisajului montan al judetului Hunedoara unde se antreneaza in mod curent.  
Lectia Alexandrei a fost una interactiva, copiii adresandu-i numeroase intrebari 
cu dorinta de a continua intalnirile de acest gen. Totodata aceasta actiune a 
fost prilejul de a incheia un parteneriat de colaborate intre RC Deva Castrum, 
RotaKids si Clubul Evolutii pe care-l patroneaza Alexndra Marcu. In a doua 
parte a actiunii au fost primiti noi membri si de asemenea a fost aleasa 
conducerea clubului pentru anul urmator. Felicitari Raisa Butuza (P), Ana 
Popa (S), Delia Indrei (T) si corpului de directori. La actiune au participat 
rotaryeni, profesori si parinti care sprijina educatia copiilor pentru voluntariat 
si alternative educationale de dezvoltare personala.
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 ”Trofeul Rotary Head” la tenis, ediția 2018, a fost și în acest an o 
competiție frumoasă și intensă care a adunat la Focșani cei mai talentați sportivi 
la categoriile lor de vârstă. Categoriile de concurs au fost: Turneu de Circuit 
Național U14 și de Categoria I Națională U10 și U12.

 Locul I din acest an la categoria U14 a fost câștigat de Maria Ciubotaru, 
sportivă la CSM Focșani 2007, care a învins-o în finală pe Briana Dan de la 
clubul Venus Brăila, ambele fiind cele mai bune tenismene din țară la categoria 
lor de vârstă. Și ediția din acest an a beneficiat de prezența unui număr mare 
de copii, preocupați de sport și de o viață sănătoasă, de condiții foarte bune de 
concurs și de profesionalismul staff-ului de organizare.

RC Focșani Varana
”Trofeul Rotary Head” la tenis, ediția 2018

 Și în acest an Clubul Rotary VARANA Focșani 
a fost partenerul acestui turneu și, împreună cu alți 
importanți sponsori, a asigurat premii motivante 
pentru tinerii tenismeni.

Locul I din acest an 
la categoria U14 a 
fost câștigat de Maria 
Ciubotaru
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Transmitem felicitări tuturor copiilor, părinților și antrenorilor pentru 
participarea la un eveniment sportiv de succes și privim cu optimism către 
Trofeul Rotary Head 2019!
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 Pe 21 aprilie 2018 a avut loc în incinta Bazinului Olimpic Antonio Alexe 
din Oradea  binecunoscutul eveniment comunitar - Swimathon Oradea - în 
cadrul căruia au concurat 23 de cauze.

 Peste 200 de donatori individuali și sponsori companii au  donat 
aproximativ 31.000 ron dar și materiale de construcții pentru proiectul “Toalete 
ca la carte” și au făcut din acesta cea mai susținută cauză a evenimentului orădean. 
Cu suma strânsă, clubul va moderniza toaletele școlii din cătunul Căbești din 
comuna Bratca Bihor, unde învață peste 50 de copii școlari și preșcolari.

RC Oradea 1113
Proiectul “Toalete ca la carte”

 RC  Oradea 1113 a participat la acest eveniment 
cu proiectul “Toalete ca la carte” - dotarea cu toalete 
sau modernizarea celor existente acolo unde este 
cazul (15% din unitățile de învățământ din județul 
Bihor nu au condiții igienico-sanitare optime) în 
vederea obținerii autorizării sanitare de funcționare 
a școlii.

Evenimentul este 
organizat de Fundații 
Comunitare Oradea 
și se află la a 6-a 
ediție.
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 Este un succes pe măsura eforturilor clubului de a orienta comunitatea 
locala către susținerea unei cauze de prim interes, atât printr-un mesaj 
bine construit, cat și printr-o echipă de susținători - membrii ai clubului și 
personalități publice locale - care “a făcut valuri” în rândul orădenilor.
 Proiectul “Toalete ca la carte” continuă în luna iulie 2018 cu acțiunea de 
fundraising ocazionată de a doua ediție a Rotary Golf Charity Cup organizată 
de RC Oradea 1113. 
 Clubul se așteaptă să reușească să strângă în anul 2018 fondurile necesare 
pentru 5 din cele peste 75 de școli bihorene în cauză și speră să dea în folosință 
2 dintre ele la începutul anului școlar 2018-2019.

 Joi 30 Mai, pe scena Casei de Cultură, una din trupele legendare ale 
muzicii românești, Holograf, a cântat pentru constănțeni într-un concert 
caritabil organizat de Rotary Club Pontus Euxinus Constanța.

RC Pontus Euxinus Constanța
Concert caritabil Holograf

 Banii strânși din încasarea biletelor au ajuns la 
Oana si Bogdan, doi studenți eminenți care au fost 
astfel ajutați să-și finalizeze studiile universitare și 
să-și croiască un drum în viață.
 Oana este studentă a Facultății de Arte 
din cadrul Universității ”Ovidius” Constanța, 
Specializarea Artele Spectacolului (coregrafie) 
iar Bogdan urmează Facultatea de Matematică și 
Informatică, Specializarea Informatică (în limba 
engleză).

Banii strânși din 
încasarea biletelor au 
ajuns la doi studenți 
eminenți
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 Acțiunea face parte din Programul de Mentorat Rotary-RotaKids și de 
această dată, am avut plăcerea și onoarea să îl avem mentor pe Sorin Kemesi, 
membru RC Timișoara Ripensis. Sorin ne-a inspirat, susținut și inițiat în 
tainele contrucțiilor, ne-a sponsorizat echipamente de lucru și protecție și ne-a 
instruit în Normele SSM. 

Fiecare dintre aceștia a primit suma de 10.200 de lei.
 Spectacolul a fost de departe o reușită, deopotrivă pentru tinerii spectatori 
prezenți, dar și pentru generațiile care au crescut odată cu trupa Holograf.

RC Rotakids din Timișoara 
Împreună Construim o Lume Mai Bună!

 Chiar dacă cerul era mai puțin prietenos, 
șantierul nostru vibra plinde viață și culoare! Copiii 
au fost plini de entuziasm și nici stropii de ploaie sau 
foamea, nu reușeau să îi determine să se oprească. 
Descoperirea trafaletului și zugrăvirea gardului, a 
fost o adevărată provocare, dar lucrătorii au fost de 
nădejde! Cei mai mari au fost atrași de betonieră 
și au participat activ la turnarea trotuarului, fiind 
fascinați de procedură. 

Au fost pictate 
jardiniere, băncuțe, 
haine... cu toții, cei 
mari și cei mici, 
oaspeți, părinți sau 
gazde, în mod cert a 
fost multă culoare și 
bucurie
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 Obiectivul nostru a fost amenajarea părculețului de la Centrul de Fete 
Debora, Giarmata și la inspirația arhitectului nostru, Erik Veliromici, 12 ani, 
membru Rotakids, am decorat 16 anvelope vechi, care vor deveni jardiniere 
vesele și colorate. 
 Am pictat jardiniere, băncuțe, haine... cu toții, cei mari și cei mici, 
oaspeți, părinți sau gazde, în mod cert a fost multă culoare și bucurie. Gazdele 
ne-au răsfățat cu un gulaș la ceaun și o primire călduroasă. Fam. Vizitiu și 
Fam Faur ( RC Timisoara Opera) au donat Clubului Rotakids multe baxuri 
de produse feminine, care le-a oferit Centrului. Anvelopele au fost donate de 
Fam. Valcan (RC Timisoara Cosmopolitan). Mulțumim pentru implicare și 
generozitate.  

 Mulțumiri sponsorului evenimentului, Ianasi Codrut, președinte ales RC 
Timișoara Ripensis, pentru generozitate si sustinerea bugetului evenimentului! 
Datorită acestei finanțări am reusit să plătim “salariul” micutilor nostri lucrători 
(dulciuri și jucării). La final. am făcut împreună curățenie la locul de muncă și 
am făcut o inspecție a realizărilor noastre. Felicitări, dragi Copii! Mulțumim 
gazdelor, părinților și bunicilor pentru susținere!
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 Concursul de eseuri cu participare națională “Testul celor 4 întrebări”, 
adresat elevilor din clasele IX-XII.

 Am întâlnit dileme morale complexe, puncte de vedere tăioase și susținute 
corect, dar, mai mult decât atât, am văzut în aceste eseuri dorința de a găsi 
adevărul, de a cultiva corectitudinea, de a promova prietenia și de a produce o 
schimbare în beneficiul tuturor. 
 Fiecare participant ne-a impresionat, într-un fel sau altul, dar regulile 
concursului ne-au obligat să alegem, din păcate, doar 3 dintre ei pentru etapa 
următoare. În acest context, miercuri, 2 mai, au fost  prezentate cele mai bune 10 
eseuri. Doar cei prezenti au putut sa înțeleagă cât de greu ne-a fost să alegem și 
totodată, ce potențial au toți cei care au participat la acest concurs. Am premiat 
doar 10 (3 premii și 7 mențiuni), dar i-am felicitat pe toți în aceeași măsură. 
 Într-o atmosferă minunată si cu organizare perfectă am petrecut o zi 
frumoasă, cu multe emoții, discursuri interesante si foarte frumos prezentate. 
Da, bineînțeles, ne-am întors si cu premii: 
Locul I: Pătru Ștefan cu eseul “ Orele de educație antreprenorială trebuie să fie 
predate de specialiști?“
Mențiunea I: Stoica Ștefan -Lucian “Ar trebui ca profesorii să fie înlocuiți de 
tehnologie?“

RC Slobozia
I. “Testul celor 4 întrebări”

 In etapa locală au participat 23 de elevi cu 
eseuri bune și foarte bune. Toate au fost muncite, 
toate au fost argumentate și acest lucru cu siguranță 
contează în experiența pe care fiecare participant a 
acumulat-o după concursul nostru. 

Faza națională a 
concursului a avut 
loc pe 5 mai 2018 la 
Brăila
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 În cadrul petrecerii aniversare în care am sărbătorit 2 ani de activitate 
Interact, Rotary Club Slobozia a dedicat un moment special prietenului nostru, 
Eugen Dubalaru. Acestuia i-a fost înmânată distincția Paul Harris, cea mai 
însemnată distincție Rotary. 
 Îi mulțumim pentru implicarea deosebită în fondarea Clubului Interact 
Slobozia si în activitatea desfasurata in cadrul Rotary Club Slobozia.

Mențiunea a-IV -a : Angan Lavinia cu eseul “Ar trebui ca profesorii să fie 
înlocuiți de tehnologie?“

II. Acordarea celei mai înalte distincții Rotary, Paul Harris

Multumim tuturor celor care cred in educație 
si fac posibile asemenea experiențe de viață. 
Viitorul nostru depinde de toți cei 23 și, acum, 
arată bine. Noi avem nevoie de tinerii noștri 
în viitor, ei au nevoie de noi acum.
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 Clubul Rotary din Targu Jiu a derulat în acest an competiția pentru 
Bursele de Excelentă Rotary 2018.

 In finala competiției au intrat 7 propuneri: Cioplean Marian-Colegiu 
National Virgil Madgearu, Firoiu Andrei-Liceul de Arte din Targu Jiu, Luca 
Oana- Colegiul National Spiru Haret, Popeanga Mihnea- Colegiul National 
Tudor Vladimirescu, Popescu Ioan- Colegiul National Tudor Vladimirescu, 
Rosca Raluca- Colegiul Gheorghe Tătărescu din Rovinari, Toloarga Ioana- 
Colegiul National Spiru Haret

RC Târgu Jiu
I. Bursele de Excelență Rotary 2018

 În urma înscrierilor desfășurate în perioada: 
19 martie-20 aprilie 2018 au intrat în competiție 
17 propuneri de tineri cu performanțe deosebite ce 
studiază în școlile din Județul Gorj.
 Competitia a avut două etape: o prima etapă 
în care au fost analizate candidaturile tinerilor 
înscriși în competiție și o etapa finala constând în 
prezentarea unui eseu motivational si susținerea 
unui interviu.

În urma înscrierilor 
din perioada: 
19 martie - 20 aprilie 
au intrat în competiție 
17 propuneri
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 În urma desfășurării Finalei Concursului pentru Bursele de Excelență 
Rotary 2018 au fost declarați câștigători:

1.Popescu Ioan, elev la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Targu 
Jiu in clasa a IX , Selectat în lotul national de informatică, Castigator al 
Olimpiadei nationale de Informatica, Premiant la Olimpiadele nationale 
de Informatica si Matematica. Un elev pentru care matematica dă valoare 
informatici dar care nu uita să se bucure si de viata de zi cu zi.
2.Rosca Ruxandra Raluca, elevă in clasa a X-a a Colegiului Gheorghe 
Tatarascu din Rovinari, Premianta la Olimpiada Nationala de Chimie dar si 
castigatoare a Olimpiadelor judetene de Stiinte Socio-Umane, Lingvistica, 
Matematica, Fizica. O eleva de nota 10, avand media 10 din clasa a V pana 
acum. Implicata în activitati de voluntariat dar si o excelenta comunicatoare.
3.Cioplean Marian Ionut,  elev la Colegiul Virgil Madgearu din Targu 
Jiu în clasa a XI, Premiul III la Olimpiada Nationala de Servicii, premii 
la Olimpiadele Judetene din Aria Tehnologie, implicat in activitățiile 
extracurriculare din Colegiul Economic Virgil Madgearu din Targu Jiu, 
redactor la revista scolara ECOU

Toți participanții la aceasta competiție au fost tineri cu performanțe deosebite 
în activitatea școlară și nu numai meritând fiecare dintre ei să obțină o Bursă 
de excelență.
Bursele au fost decernate în cadrul Balului Rotary 2018.
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 Clubul Rotary din Targu Jiu a organizat Vineri 4 mai 2018, Balul Rotary 
Targu Jiu. 
 În cadrul acestui eveniment au fost acordate Bursele Rotary Targu Jiu 
pentru trei tineri din Gorj cu rezultate deosebite în activitatea școlară și nu 
numai.

 În cadrul Balului Rotary Targu Jiu 2018 a avut loc o licitație de opere 
de artă, prilej cu care au fost strânse fondurile necesare pentru continuarea 
proiectului Bursele de excelență dar si pentru alte proiecte derulate pentru 
societate.

II. Balul Rotary Targu Jiu 2018

 Au fost premiati: Popescu Ioan, elev la 
Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Targu 
Jiu in clasa a IX, Rosca Ruxandra Raluca, elevă in 
clasa a X-a la Colegiului Gheorghe Tatarascu din 
Rovinari, Cioplean Marian Ionut,  elev la Colegiul 
Virgil Madgearu din Targu Jiu în clasa a XI. Fiecare 
câștigător a primit o bursa în valoare de 1000 de 
Euro

În cadrul Balului a 
avut loc o licitație de 
opere de artă, prilej 
cu care au fost strânse 
fondurile necesare 
pentru continuarea 
proiectului Bursele de 
excelență 
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 Artiști participanți cu lucrări în licitație au fost: Mihai Topescu, Romana 
Topescu, Aurel Vlad, Ile Ștefi, Stefan Pelmus, Vasile Fuiorea, Vlad Ciobanu, 
Marius Barb-Barbone, Iliana Gheorghiu, Florin Gheorghiu, Corneliu Ionescu, 
Gheorghe Pogan, Eugen Raportoru, Elena Graure-Manta, Armand Landh, 
Cristina Cioplea, Cătălin Negrea, Daniel Șerban,Lucica Popescu, Andreea 
Medar, Stefan Strâmtu, Bogdan Epure
 Seara a fost completată de un Concert extraordinar susținut de artistul 
Nicu Alifantis și de o atmosfera de sarbătoare asigurată de Formația Bacio
Evenimentul a celebrat prietenia, excelența și bucuria de a dărui!
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 Clubul Rotary din Târgu Jiu, împreună cu Consiliul Județean Gorj, Muzeul 
Județean Gorj “Alexandru Stefulescu“, Liceul de Arte “Constantin Brailoiu“ 
din Târgu Jiu și Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni, a 
organizat vineri 18 mai 2018 ora 17  vernisajul Expoziției Fotografică: Conacele 
Motrișorenilor - Gospodării tradiționale de pe cursul superior al Văii Motrului, 
autor: Victor Troacă.

III. Expoziție Fotografică: Conacele Motrișorenilor - Gospodării 
tradiționale de pe cursul superior al Văii Motrului

 Conacele sunt construcții sau gospodării 
temporare sau uneori permanente folosite de 
locuitorii satelor de munte din zona Padeș-Cloșani, 
aflate la o distanță mai mare sau mai mică de vatra 
satului. 
 Localnicii din Motru Sec au ca și caracteristică 
a modului de viață faptul că dețin terenuri-locuri 
de muncit-în afara satului, astfel că aceste conace 
erau necesare.

“Clubul Rotary din 
Târgu Jiu continuă să 
susțină evenimentele 
ce promovează 
tradițiile și pun în 
valoare frumuseța 
locurilor din Gorj”
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  „Conacul este o construcție din bârne de lemn așezate pe un rând de 
bolovani sau pe un zid de protecție (…) a cărei destinație este aceea de a fi locuită 
și utilizată deopotrivă pentru depozitarea hranei și a produselor obținute în 
cadrul gospodăriei, dar și ca adăpost pentru animale. (…) În fața conacului e 
o tindă acoperită. (…) Șoprurile sunt folosite pentru adăpostul animalelor etc. 
(…) Aceste conace reprezintă un tezaur etnografic de mare valoare care trebuie 
protejat” spune Victor Troacă în lucrarea “Conacele motrișorenilor”aparută la 
Editura “Maiastra” in anul 2016.

 Victor Troacă a imortalizat universul secular al lumii de la sat, frumusețea 
conacelor consătenilor săi, oameni vrednici și iubitori ai tradițiilor.
  “Clubul Rotary din Târgu Jiu continuă să susțină evenimentele ce 
promovează tradițiile și pun în valoare frumuseța locurilor din Gorj”- Stefan 
Ghimiși, președinte Rotary Club Targu Jiu.
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 Clubul Rotary din Târgu Jiu  împreună cu Societatea Română de 
Cardiologie a participat la campania “Săptămâna Insuficienței Cardiace” ce 
are ca obiectiv informarea corectă asupra simptomelor și cauzelor insuficienței 
cardiace, dar și conștientizarea riscului de îmbolnăvire.

 Conform estimărilor, peste o jumătate de milion de români au insuficiență 
cardiacă. Probabilitatea medie de supraviețuire peste zece ani a unui pacient cu 
insuficiență cardiacă este de 20%. 

IV. Saptămâna Insuficienței Cardiacelui

 În cadrul campaniei “Săptămâna Insuficienței 
Cardiace” Clubul Rotary din Târgu Jiu  împreună 
cu Clubul Interact Târgu Jiu au distribuii flyere 
cu informații destinate publicului larg despre 
insuficiența cardiacă în zilele de 10 si 11 mai 2018 
în Amfiteatrul din Centrul Orașului Târgu Jiu.

Conform estimărilor, 
peste o jumătate de 
milion de români au 
insuficiență cardiacă
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 Clubul Rotary din Târgu a sprijinit organizarea Festivalului Internațional 
Orpheus organizat de Liceul de Arte Constantin Brailoiu din Targu Jiu
 In perioada 25-27 mai 2018 la Târgu Jiu s-a desfășurat cea de a XVI-a 
ediție a Festivalului Internațional Orpheus la care au participat 250 de copii 
din Serbia, Belarus, Moldova și România. Secțiunile anului 2018 au fost: pian, 
suflători, percuție, instrumente de coarde, canto clasic și arta actorului. 

 “Supravietuirea pacientilor cu forme severe de insuficienta cardiacă este 
mai scăzută decât a majorității formelor de cancer - cu un tratament care cel 
puțin deocamdată este limitat și care presupune costuri imense din partea 
societății” spune Prof. Dr. Dragoş Vinereanu, medic primar cardiolog la Spitalul 
Universitar de Urgenţă din București, Prorector al Universităţii de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila“ şi preşedinte al Societăţii Române de Cardiologie.
  „Este foarte important să cunoaștem care sunt cauzele și tratamentul unei 
afecțiuni. Un om informat poate fi un om salvat! ” Stefan Ghimisi, Președinte 
Club Rotary Targu Jiu

V. Trofeul Orpheus
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 De-a lungul vremii, printre cei care au participat la acest concurs s-au 
numărat violonistul Alexandru Tomescu și interpretul Cezar Oatu.
  Clubul Rotary din Târgu Jiu continuă parteneriatul cu Liceul de Arte 
pentru promovarea valorilor autentice din lumea artei- Stefan Ghimisi, 
presedinte Rotary Club din Targu Jiu.

 Festivalul a fost organizat de Liceul de Arte 
Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu și Consiliul local 
Târgu Jiu. Marele premiu  al festivalului a fost 
adjudecat de  Logojan Vasile de la Liceul de Artă 
din Deva.

Au participat 250 
de copii din Serbia, 
Belarus, Moldova și 
România
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 Clubul Rotary din Târgu Jiu a organizat in colaborare cu Primăria 
Municipiului Târgu Jiu, Școala Populară de Artă Târgu Jiu și Liceul de Arte 
din Targu Jiu în 29 mai 2018 un concert de excepție susținut de violonistul 
Alexandru Tomescu și pianista Angela Drăghicescu în Parcul Coloanei Fără 
Sfârșit. 

 Centenarul Marii Uniri este o oportunitate de a ne aminti și celebra 
cele mai importante și valoroase momente ale națiunii noastre, iar Turneul 
Internațional Stradivarius 2018, ca brand cultural național, își dorește să 
prezinte cele mai valoroase și inspirate creații ale muzicii clasice românești, 
creații care trăiesc peste timp și inspiră generații de muzicieni la nivel mondial.
 Încântarea a fost sentimentul care s-a citit pe chipul tuturor celor care au 
ascultat acordurile de vioară. 

VI. Turneul Stradivarius

 Ediția cu numărul XI a Turneului Internațional 
Stradivarius este dedicată Centenarului Marii Uniri 
și poartă numele „Balada – un secol de muzică!“.  

Peste 1500 de 
persoane au venit să 
asculte concertul de 
muzică clasică. 
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 Piesele interpretate de violonistul Alexandru Tomescu au fost susținute 
muzical de clapele pianului mânuit de Angela Drăghicescu. Cei doi au oferit 
un spectacol memorabil. „A fost o primire extrem de călduroasă, am fost foarte 
fericiți să avem un public atât de larg și, mai ales, plin de copii. A  fost absolut 
superb!”, a precizat pianista Angela Drăghicescu.

 Muzicianul Alexandru Tomescu a fost prezent la Târgu Jiu cu sufletul 
deschis, acesta susținând că revine cu drag în Orașul lui Brâncuși. „Revin cu 
cea mai mare bucurie aici, în orașul lui Constantin Brâncuși, și să nu credeți 
că de ieri, de alaltăieri, ci chiar de când eram pe băncile școlii veneam aici 
la festivalul de tinere talente. Mă bucur foarte mult că aici la Târgu Jiu este 
acea deschidere pentru evenimente de calitate și este un loc cu totul special. 
Poate așa peluze îngrijite se mai găsesc și-n alte orașe, dar un astfel de parc cu 
o coloană nesfârșită a lui Brâncuși nu este.”, a precizat violonistul Alexandru 
Tomescu.
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 În fiecare an unul dintre scopurile principale unde direcționăm fondurile 
strânse în cadrul Balului nostru de Caritate este susținerea elevilor talentați din 
cadrul Liceului Vocațional de Artă Târgu Mureș, cu premii în valoare totală de 
4000 de lei. În 2 categorii, Muzică și Arte Plastice, 3-3 elevi primesc susținere 
financiară în funcție de locul obținut (I-II-III).
 Selecția câștigătorilor de către juriul specializat și premierea au avut loc 
în data de 17 Aprilie de la orele 18:00 în Sala Mică a Palatului Culturii din 
Târgu Mureș.
 A fost un eveniment extraordinar cu o calitate a spectacolului 
nemaiîntâmnită din rândul tinerilor cu potențial. A fost un spectacol de muzică 
demn de Filarmonică.

ROTART TÉKA  
Premiile de excelență Rotarart TÉKA 

Selecție și Festivitate de Premiere



www.rotary2241.ro

e-newsletter   district 2241
MAI  2018

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

www.rotary2241.org

an rotarian
2017 - 2018

 O nouă ediţie a Crosului Rotary Zalau s-a desfăşurat in data de 21 Mai 
2018 pe Bulevardul “Mihai Viteazul”din Municipiul Zalau , eveniment organizat 
de Clubul Rotary Zalau, în parteneriat cu Primăria Zalău, Biroul Rutier din 
cadrul Poliţiei Municipale şi Serviciul de Ambulanţă Sălaj.

 Primii trei clasaţi la fiecare categorie au primit din partea organizatorilor 
câte un trening marca Adidas, iar celorlalţi elevi care au trecut linia de sosire li 
s-au acordat tricouri inscriptionate.

RC Zalău
Crosului Rotary Zalau

 Aproximativ 900 de elevi din clasele III – XI 
au luat startul la acest cros annual.
 Până la ediţia din acest an, recordul a fost 
înregistrat la crosul din 2017, unde au fost prezenţi 
1240 de elevi participanţi.

Primii trei clasaţi la 
fiecare categorie au 
primit din partea 
organizatorilor câte un 
trening marca Adidas
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“A fost din nou o frumoasa reusita acest Cros anual organizat de RC Zalau ( prima 
editie a fost in 2005), o zi de miscare si sanatate pentru tinerii elevi participanti. 
Numărul mare de elevi participant nu ni se datorează numai nouă, membrilor 
Clubului Rotary, ci şi profesorilor de sport şi mass-mediei locale. A fost o ediţie 
reuşită, cred că este unul dintre cele mai importante evenimente sportive de masă 
din judeţ. În 2005 am început proiectul acestui cros şi având în vedere numărul 
mare de participanţi, vom organiza acest eveniment şi în anii următori. Acesta 
este şi scopul nostru, de a-i face pe elevi să înţeleagă importanţa şi beneficiile 
mişcării”, a declarat Ionica Abrudan, preşedintele din acest an al Clubului 
Rotary Zalau.
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 La inceputul lunii mai, Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a aniversat 
primii 10 ani de existență și dedicare  în folosul comunității. Tema balului 
aniversar a fost Rotary susține inteligența viitorului, iar  fondurile strânse 
cu această ocazie  au fost donate echipei XEO RO001 a Colegiului Național 
”Horea, Cloșca și Crișan”  - câștigătoarea celei mai mari competiții de robotică 
din România – Inspire Award FTC România 2018  în vederea deplasării  și 
participării în Statele Unite ale Americii la finala internațională a competiției ce 
s-a desfășurat la Detroit și Echipei Coder Dojo din Alba Iulia pentru participarea 
la competiția globală a tinerilor IT-iști de la Dublin, Coolest Projects. 

RC Alba Iulia Civitas Solis
Aniversarea primilor 10 ani de activitate 

 Ambasada României din Irlanda a fost 
prezentă la ”IT Coolest Projects 2018” pentru a-i 
încuraja pe tinerii concurenți.
 Echipa “XEO” a elevilor de la Colegiul Naţional 
“Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia s-a întors  
acasă  cu un loc în semifinala Campionatului 
Mondial de Robotică „First Championship USA 
Detroit”. 

Primii trei clasaţi la 
fiecare categorie au 
primit din partea 
organizatorilor câte un 
trening marca Adidas
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 Rezultatele obținute de tineri au fost remarcabile și suntem bucuroși că 
ne-au dat prilejul să-i sprijinim.
 Tot în luna aniversării, Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis i-a sprijiti 
pe tinerii de la Rotaract Alba Iulia să organizeze evenimentul Stand up for 
education , iar pentru  conferința  dedicată centenarului Marii Uniri din 9 mai, 
ce a avut loc la Castrul Roman Apulum , dedicată Războiului de Independență 
– Dobrogea, a fost organizator.
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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


