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Luna martie a fost, din punctul de vedere al evenimentelor, una foarte generoasă. În 
toată țara cluburile Rotary s-au mobilizat exemplar și, prin acțiunile și proiectele lor, încep să 
fie tot mai vizibile în comunitățile din care fac parte, ajutând, aduncând în atenția celorlalți, 
semeni ai noștri pentru care Rotary poate fi un pas spre o viață mai bună, mai sănătoasă. 

Mai mult decât atât, “ieșim”, ca să zic așa, din granițele districtului. Conferința internațională 
“Ladies leadership Lights Up Rotary”, organizată la inițiativa și cu eforturi foarte mari din 
toate punctele de vedere PDG Martha Maria Mocanu a fost un mare succes. Pe lângă 
invitați străini (atât din partea Rotary International, cât și din diferite țări) și România a fost 
bine reprezentată, atât de acele femei rotariene care se implică major în viețile cluburilor din 
care fac parte, cât de DG Petre Diculescu, cât și de PDG Ivan Bloch. A fost un eveniment 
extrem de apreciat de către Rotary International (chiar ar putea fi extins ca proiect și 
în alte districte), ceea ce înseamnă că districtul nostru este deja bine conturat pe harta 
RI. Prezentările au fost remarcabile: proiecte excepționale, femei rotariene (unele dintre 
acestea erau chiar PDG) implicate, conștiente de ceea ce pot face în plus pentru cei care 
au nevoie de ajutor si un numitor comun: oriunde s-ar afla, femeile rotariene pun suflet, sunt 
perseverente, fac ca lucrurile să se întâmple oricâte piedici ar întâmpina. 

Și, în aceeași ordine de idei, vom mai avea un eveniment excepțional la București - 
EUCO, Convenția Europeană a colegilor noștri mai tineri și foarte dinamici din Rotaract, dar 
despre care vom vorbi în enewsletterul următor.

Încheiem acest material cu un eveniment tradițional deja, și anume Balul Anual al 
cluburilor din București dedicat proiectului “Salvați inima unui copil”. Și după acest bal, la 
care au participat rotarieni din tot districtul, dar și distinși rotarieni din diferite țări și districte, 
multe inimi de copii vor bate din nou sau vor “bate” normal. Blocul operator de la Spitalul 
Grigore Alexandrescu așteaptă și deja funcționeazp. Și, cu fiecare inimă salvată atât cu 
aportul Rotary, cât și al sponsorilor acestui proiect, simțim tot mai mult că ne onorăm 
misiunea de bază, adică “Service above self” sau, după cum spune și motto-ul președintelui 
Rotary International 2015-2016, “Be a gift to the world”. 

Mai multe detalii în revista Rotary a districtului (în care veți putea citi, între altele, un 
interviu ilustrat cu imagini de arhivă de excepție cu Agripa Peter Popescu, nepotul unuia 
dintre guvernatorii primului district Rotary în România în perioada interbelică, Agripa 
Popescu, fost Director Rotary Intenational), pe site-ul www.rotary2241.org/ și, evident, pe 
pagina de FB www.facebook.com/rotarydistrict2241.

Cu prietenie, Echipa de Comunicare și PR a Districtului 2241
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Dragi prieteni în Rotary,
În lumea Rotary International, luna martie este luna alfabetizării. UNESCO 

i-a numărat: 774 milioane de analfabeţi pe tot globul. Când spunem analfabeţi, 
ne gândim, desigur, la Africa Subsahariană, la unele ţări arabe sau asiatice, la 
cine știe ce locuri uitate de lume. În general, să recunoaștem, privim cu relaxare 
și cu o oarecare detașare către aceste drame. Ele se întâmplă altora, undeva, 
departe de noi. Ne putem aduna la câte un bal și colecta fonduri pentru bieții 
copii necăjiți de peste mări și țări. Surpriză, însă! Uneori, realitatea ne poate lovi 
direct în tâmplă și atunci aflăm că noi suntem Africa Europei!

Unul din doi adolescenţi români, cu vârsta de 15 ani, are dificultăţi de citire 
şi înţelegere a unui text! Adică, 53% dintre adolescenţii români sunt analfabeţi 
funcţional, procent de peste două ori mai mare decât media UE (24%).

Unul din cinci tineri români are doar opt clase. Rata tinerilor care îşi întrerup 
studiile după terminarea gimnaziului plasează România între primele cinci state 
europene ce se confruntă cu abandonul şcolar timpuriu.

În România, rata abandonului şcolar s-a triplat în 2007, faţă de 2.000, iar peste 70.000 de co-
pii sunt nevoiţi, în prezent, să muncească în loc să înveţe, potrivit unui studiu realizat de organizaţiile 
neguvernamentală. Muncile în care sunt implicaţi copiii îi transformă într-o categorie socială extrem de 
vulnerabilă. Ei sunt obligaţi, pentru a supravieţui, să cerşească, să distribuie droguri, să spele parbrize 
sau să întreţină relaţii sexuale şi riscă zilnic să fie abuzaţi fizic şi psihic. O treime dintre copiii obligaţi să 
muncească sunt analfabeţi, 40% au un nivel redus al abilităţilor de scris şi citit, unul din cinci astfel de copii 
nu a fost niciodată la şcoală, iar opt din zece copii care nu merg la şcoală sunt rommi.

În 2010, PDG Daniel Condurache spunea: “Particularizând, România şi Republica Moldova oferă din ce 
în ce mai multe exemple legate de lipsa accesului la educație, iar lucrul acesta se întâmplă, cu precădere, 
în mediul rural. Zeci de kilometri străbătuți pe jos cu ghiozdanul în spate, familii sărace pentru care fiecare 
zi este o luptă pentru supraviețuire, lipsa veniturilor, copii care muncesc de la vârste fragede pentru a 
aduce bani în casă – acestea reprezintă imgini ale unei situații îngrijorătoare din România profundă.”

Dacă ar fi să creăm un tablou al formării sociale, educația, școala și profesorii sunt principalii factori 
care pot influența în mod pozitiv viața unui copil. Conștientizând importanța educației și rolul său în in-
tegrarea socială, Francis Bacon spunea că „învățătura îl face pe om întreg, discuțiile pregătit, scrierea 
exact.”

Cât de actual a rămas și cât de important este pentru noi, rotarienii, să încercăm să ameliorăm această 
stare de fapt. Ne place să credem că aparținem, prin tot ceea ce suntem și prin tot ceea ce facem, acelei 
elite responsabile a Luminătorilor patriei și norodului său. Să fim sinceri: câți dintre noi am mai fi fost ceea 
ce suntem astăzi dacă nu am fi trecut prin școala românească, așa cum a fost ea, din ultimii 50 de ani?! 
Câți dintre noi s-ar mai fi recunoscut astăzi într-o oglindă dacă, cu ani în urmă, nu s-ar fi căznit mai întâi 
cu Abecedarul pe genunchi?!

Nimeni nu și-ar fi imaginat că țara care dă continentului cei mai mulți olimpici, are și cei mai mulți 
neștiutori de carte. Să o spunem deschis: această stare de lucruri este intolerabilă! Nu putem accepta și, 
mai ales, nu putem asista nepăsători la transformarea României în fruntașa analfabetismului din Europa. 
Putem organiza chiar și un bal pentru a combate acest fenomen îngrozitor! Sau nu. Sau, poate, suntem 
în stare de mai mult.

Depinde numai de noi. De fiecare dintre noi. Vă chem dragi prieteni în Rotary să ne unim încă o dată 
pentru a aprinde flacăra Luminii de carte. Aștept de la voi idei și inițiative din care să se nască un nou 
proiect districtual. Undeva, în întunericul necuvintelor, un  copil așteaptă ajutorul nostru.

Al vostru în Serviciul Rotary
Petre Diculescu, Guvernator 2014-2015 Rotary District 2241
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Și tu poți salva inima unui copil născut cu malformații de cord!
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” și Rotary International 

District 2241 România & Republica Moldova au lansat pe 19 martie o nouă ediție a campaniei 

umanitare „Salvați inima unui copil!”.

La conferința de presă organizată la sediul spitalului au participat: prof. dr. Dan Mircea 

Enescu, directorul unității medicale, Dorel Săndesc, secretar de stat în Ministerul Sănățății, 

Petre Diculescu, guvernator Rotary International District 2241 Romania & Republica 

Moldova, precum și echipa de medici pediatri care au fost specializați în chirurgie cardiacă 

în cadrul edițiilor anterioare ale campaniei.

Campania „Salvați inima unui copil” are ca obiectiv major pregătirea de specialiști români 

– cinci medici și patru asistente – la Clinica Wolfson din Israel. După terminarea stagiului, 

aceștia vor face parte din echipa medicală a Centrului de Excelență în Tratarea Copiilor 

cu probleme cardice, ce va fi inaugurat cel mai târziu în luna iunie a acestui an, în cadrul 

Spitalului „Grigore Alexandrescu”. Aceștia se vor alătura echipei de patru cadre medicale 

care au fost deja specializate la Spitalul Wolfson, începând cu 2013, din fonduri asigurate, în 

totalitate, de către Rotary International District 2241: un chirurg, un cardiolog, un anestezist 

și un perfuzionist. Donează 2 euro pentru inima unui copil! Campania de strângere de 

fonduri are alocat numărul unic 8837, apelabil din orice rețea de telefonie fixă și mobilă și 

va fi derulată la nivel național, în perioada 16 martie - 10 mai. Anual se nasc peste 1.000 

de copii cu malformații de cord.
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Rotary nu se dezminte
A servi mai presus de noi înşine, 

cum spunem noi, rotarienii, este 

motto-ul şi idealul ce stau la baza 

iniţiativelor oricărui membru sau club 

Rotary. Izvorul şi motivaţia acestui 

slogan vin din vremuri şi mentalităţi 

trecute, însă ele devin actuale şi de 

înţeles pentru noi, ori de câte ori vibrăm la câte o idee provocatoare, acţiune, proiect sau 

campanie rotariană. 

De curând, cu ocazia DTTS şi PETS de la Bucureşti, s-a întâmplat, printr-o conjunctură 

firească ca aceste noţiuni să se îmbine, fiind stimulate tocmai de nefirescul, dar şi de puterea 

exemplului, pe care ni-l transmite un personaj binecuvântat, prin lecţia sa de viaţă, nimeni 

altul decât pictorul reşiţean Vasile Popovici. Omul care, prin artă şi voinţă, a reuşit să lupte 

şi să subordoneze boala, care la ţintuit într-un cărucior, încă de la vârsta de 3 ani, când a 

fost diagnosticat cu poliomielită infantilă. Din mâna şi sufletul acestuia s-au născut lucrări, 

care prin mesajul lor artistic şi emoţional, reuşesc să transmită putere şi motivaţie celor care 

luptă pentru eradicarea acestei boli. Contribuţia sa a fost remarcată şi de Rotary Fundation, 

care i-a conferit distincţia “Paul Harris Fellow”.

Din iniţiativa şi generozitatea unor foşti preşedinţi ai Clubului Rotary Suceava Bucovina, 

a fost reeditată cartea lui B.C. Dogaru “Clubul Rotary în România”. Această ediţie limitată, 
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dedicată artistului Vasile Popovici, a fost dăruită prin intermediul DGE Daniel Tănase, 

Preşedinţilor Aleşi 2015-2016.

Prin generozitatea şi altruismul de care dau dovadă, necondiţionat, în orice situaţie, 

aceştia din urmă au colectat suma de 4.000 lei, pe care au donat-o pictorului Vasile Popovici, 

în scopul achiziţiei consumabilelor de care are nevoie (culori, rame, pânză etc.).Colegii de 

la Clubul Rotary Reşiţa, al cărui membru de onoare este, i-au făcut o mare surpriză chiar 

de ziua lui, atunci când au sosit la locuinţa sa înmânându-i acest frumos cadou din partea 

districtului, câteva cărţi şi bineînţeles tradiţionalul tort. După ce i-au trecut emoţiile, Vasilică 

aşa cum î-l răsfaţă prietenii, a ţinut să mulţumească tuturor rotarienilor din Districtul 2241, 

pentru nobleţea şi generozitatea gestului lor.

Gala Altfel: demonstrație de talent a elevilor speciali
Tineri cu diverse dizabilităţi, elevi ai Centrelor Şcolare de Educaţie Incluzivă din judeţul 

Sibiu au fost protagoniştii celei de-a patra ediţii a Galei Altfel, eveniment care s-a desfăşurat 

în 27 martie, la Sala Thalia. Tinerii, „bântuiţi” de tot felul de emoţii, au ieşit pe scenă, în 

nenumărate rânduri, şi au convins o sală întreagă de abilităţile lor artistice. Pentru ei, 

participarea la acest eveniment a fost un pas înainte, un progres care le oferă încredere în 

forţele proprii.

Christel Ungar a prezentat ediţia din acest an a Galei Altfel, eveniment care, încă o dată, 

a ales să aducă bucurii în sufletele elevilor speciali din Sibiu. Elevii de la Centrele Şcolare 

de Educaţie Incluzivă din Sibiu, Mediaş, Dumbrăveni şi Turnu Roşu au prezentat mai multe 

momente artistice şi au smuls ropote de aplauze de la o sală plină, emoţionată până la 
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lacrimi. Pe scenă, tinerii 

au demonstrat că sunt 

capabili să depăşească 

problemele de sănătate 

cu care se confruntă şi au 

dat viaţă unei alte faţete 

a lor: cea artistică. Printre 

cei care au participat la 

eveniment s-au numărat cunoscutul comentator sportiv Cristian Ţopescu, Marjorie Stern, 

ataşatul cultural al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, dar şi rotarieni din 

ţară sau de peste hotare. „Sala a fost plină şi acesta este un motiv de bucurie. Ne bucurăm, 

totodată, că au fost prezenţi şi rotarieri din alte ţări”, a spus AnaMaria Gîndilă, asistent 

guvernator al Clubului Rotary International District România şi Republica Moldova.

Pentru ca gala să fie cunoscută şi pe alte meleaguri, la Sibiu s-a organizat „International 

ICC Team Training Seminar”, un eveniment rotarian important în viaţa districtului, la care 

au participat invitaţi din Austria, Germania, Israel şi SUA. PDG Herbert Ederer de la District 

1910 Austria East/BiH, care începând cu anul rotarian 2015/2016 va fi Rotary Foundation 

Chair pentru Zona 19 din care face parte şi România, PDG Guenther Ertler de la District 

1910 Austria East/BiH care, începând cu acelaşi an, va fi Rotary Coordinator pentru Zona 19, 

Ephraim Prihar şi Laura Netzer din Israel, Dana Moldovan, ICC National Coordinator SUA, şi 

Marianne Lehmann din Germania sunt participanţii seminarului care au ales să fie prezenţi şi 

seara, la gală, rămânând impresionaţi de reprezentaţiile artistice ale tinerilor sibieni.
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Tot vineri, în foaierul Sălii Thalia a fost vernisată Expoziţia de Artă Fotografică „Sibiu 

trough my eyes”, un proiect realizat de către elevii Centrului de Educaţie Incluzivă nr. 2 

din Sibiu împreună cu elevii Liceului de Artă şi ai Colegiului Naţional „Octavian Goga”, sub 

coordonarea fotografului american Scott Eastman. Totodată, au fost vernisate lucrările 

grafice executate de Gabriel Popa, elev al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 1 din 

Sibiu. 

Proiectul „Sibiu trough my eyes” a fost posibil cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti, 

care a furnizat camere de fotografiat pentru elevi, materiale necesare pentru expoziţie şi, la 

final, premii. Mai mult, camerele folosite de-a lungul proiectului au fost donate şcolilor.

La final, toţi elevii au fost premiaţi de către ataşatul cultural al SUA la Bucureşti, Marjorie 

Stern. Câştigătorii Şcolii Incluzive nr. 2 din Sibiu sunt tinerii Grozav, care au arătat cât de 

talentaţi sunt şi s-au clasat pe primele două locuri: Florin Grozav (locul 1) şi Geta Grozav 

(locul 2), iar pe poziţia a treia s-a aflat Laura Cornea. Tânărul clasat pe primul loc a primit 

un aparat foto digital, iar restul participanţilor s-au ales cu premii care au constat în cărţi de 

fotografie. Câştigătorii de la ciclul liceal au fost Nicu Neghină şi Nadina Stroia, ambii elevi ai 

Colegiului Naţional „Octavian Goga” din Sibiu.

Seminarul s-a încheiat cu „Hermannstadter Ball”. La finalul celei de-a IV-a ediţii a „Galei 

Altfel”, Anamaria Gîndilă, asistent guvernator al Clubului Rotary International District 2241 

România şi Republica Moldova şi coordonator al celor două evenimente desfăşurate 

săptămâna trecută, a ţinut să le mulţumească în mod special tuturor participanţilor şi 

sponsorilor.

Gala Altfel s-a aflat la cea de-a IV-a ediţie şi este organizată de Clubul Rotary Sibiu 
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Cibinium şi Clubul Lions Millenium, în parteneriat cu cluburile Rotary, Rotaract, Interact, Lions 

şi Leo din judeţul Sibiu cu sprijinul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sibiu, al Consiliului 

Judeţean Sibiu şi al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu. 

Spiritul rotarian face casă bună cu francofonia
Ziua Internațională a 

Francofoniei a fost celebrată 

pe data de 20 martie, în 

municipiul Reșița, prin 

deschiderea unei secții 

franceze, în cadrul Bibliotecii 

Județene “Paul Iorgovici”. 

Alături de francofonii care 

au sărbătorit prietenia, 

solidaritatea, libertatea și diversitatea culturală au participat și membrii Clubului și Corpului 

Comunitar Rotary Reșița. 

Președintele acestei organi-zații, Constantin Dinculeasa a menționat: “Clubul nostru 

s-a implicat în amenajarea și dotarea acestui spațiu, care va găzdui Biblioteca Franceză. Pe 

lângă aceste investiții, donăm prin intermediul prietenilor noștrii din Franța, respectiv Clubul 

Rotary Hazebrouck-Merville, aproximativ 5.000 de volume, destinate în special elevilor din 

învățământul cărășean”. În acest context a fost montată și o plachetă, care atestă prietenia 

și colaborarea culturală rezultată din înfrățirea celor două cluburi.
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Trei obiective propuse și realizate de Clubul Rotary Oradea
Colaborarea Clubului Rotary Oradea cu Spitalul Municipal Oradea și cu Spitalul Județean 

de Urgență datează încă de la înființarea clubului în anul 2000.

Ca urmare a bunei colaborări, pe parcursul celor 15 ani, s-au inițiat și finalizat mai multe 

proiecte, cum ar fi:

❚ Dotarea cu aparatură a secției de cardiologie a Spitalului Județean;

❚ Amenajarea și dotarea bazei de pregătire SMURD cu mobilier și containere pentru 

antrenament;

❚ Dotarea secției de neonatologie a Maternității Oradea cu un incubator nou și performant;

❚ Dotarea blocului operator al Spitalului Municipal cu un aparat de anestezie Gregar.

În acest an rotarian , 2014 - 2015 , Clubul Rotary Oradea și-a propus și a realizat 3 proiecte   

pentru a sprijini munca medicilor ce lucrează în cadrul Spitalului Municipal Oradea.

❶ Astfel, în colaborare cu Filarmonica din Oradea s-a organizat un concert de caritate în 

data de 02.09.2014, în urma căruia s-a strâns suma de 11.000 lei, sumă cu ajutorul căreia 

s-a renovat, modernizat și dotat spațiul destinat școlarizării și recreării copiilor internați pe o 

perioadă mai îndelungată în secția de neuropsihiatrie infantilă a Spitalului Municipal Oradea.

❷ În urma balului de caritate organizat de Clubul Rotary Oradea în data de 13.12.2014  

o parte din fondurile strânse au fost destinate achiziționării unui Microscop Leica având 

în dotare un set de obiective, o cameră foto digitală, precum și softul aferent, pe care l-

am instalat într-un calculator achiziționat cu această ocazie, totul în valoare de 45.000 lei, 

microscop care a fost instalat în cadrul laboratorului de analize al Spitalului Municipal. 
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❸ Ca urmare a sponsorizării făcute de firma Benvenuti, clubul nostru a achiziționat și 

donat secției de pneumologie un aparat ultraperformant de ventilație asistată, de ultimă 

generație, în valoare de 30.000 lei.

În concluzie, putem spune că în urma acțiunilor desfășurate de Clubul Rotary, Spitalul 

Municipal Oradea a primit aparatură în valoare de 86.000 lei, urmând ca în perioada 

următoare să încercăm să mai venim în sprijinul secției de pneumologie cu încă un aparat  

de ventilație asistată din aceeași categorie.

Expoziție caritabilă pentru prima clinică de recuperare 
oncologică din România

Timișorenii vin în sprijinul primei clinici de recuperare oncologică din România. Clinica 

Nera se construiește în Caraș Severin și este un proiect care are nevoie de finanțare. 

Agenţia Ofensiv Promo, Asociaţia Pro Philarmonia, Filarmonica Banatul şi Galeria Calpe 

au anunțat expoziţia cu titlul “Fotoreportajul între cronică şi… tandreţe”, semnată de Marius 

T. Morariu. Expoziţia face parte din campania Asociaţiei Pro Philarmonia de strângere de 

fonduri pentru finalizarea Clinicii Nera, prima clinică de recuperare oncologică din România. 

Vor fi mai exact două vernisaje şi o surpriză pentru participanţi.

Marius T. Morariu a fotografiat de plăcere, iar acum imaginile surprinse în sala 

Filarmonicii Banatul sunt gata să sprijine unul dintre cele mai interesante proiecte sociale 

de la noi. Cunoscut ziarist şi fotograf de presă, Marius T. Morariu a debutat într-o publicaţie 

studenţească (Forumul studenţesc) în anul 1979. După numai trei ani s-a făcut remarcat, 
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un juriu din care făceau parte Livius Ciocârlie şi Cornel Ungureanu decernându-i titlul de 

“Cel mai bun jurnalist-student din Centrul Universitar Timişoara”. “Nu am regretat niciodată 

că m-am apucat de fotografie. Din contră. Deseori, înseamnă enorm să ai posibilitatea să 

surprinzi imaginea potrivită”, ne-a spus realizatorul expoziţiei.

Prima clinică din România pentru recuperare oncologică, Clinica NERA, e în construcţie. 

Stadiul lucrărilor e avansat, dar e nevoie de mult sprijin din partea populaţiei, pentru ca totul 

să fie finalizat. 

“În condiţiile în care România are cei mai deterioraţi indicatori de cancer în rândul ţărilor 

europene, în Valea Nerei se naşte prima Clinică de Recuperare Oncologică din România. 

Clinica NERA se construieşte într-o zonă curată, fără poluare şi este destinată bolnavilor 

cu cancer în stadiu iniţial. Clinica va avea departamente specifice cercetării oncologice şi 

tehnicilor de recuperare aplicate în oncologia modernă. Stadiul lucrărilor e avansat, dar mai 
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avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Vă exprimăm recunoştinţa noastră, în numele 

bolnavilor ce vor beneficia de îngrijiri în aceasta Clinică”, după cum arată prof.univ.dr. 

Pavel Chirilă, directorul Fundaţiei Sfânta Irina.

Eveniment caritabil de succes al Clubului Rotary Maris
Apelul Clubului Rotary Maris la solidaritate nu a rămas fără ecou la Tîrgu Mureș. Astfel, 

în data de 6 martie 2015, Sala Mare a Teatrului Național din Tîrgu Mureș a fost arhiplină, 

în scenă fiind pus spectacolul în regia lui Cristi Juncu, ”Școala nevestelor” de Moliere. Sute 

de mureșeni mărinimoși au spus DA proiectului Clublui Rotary Maris, proiect care vizează 

dotarea cu echipament de specialitate a Centrului Regional de Excelență de Terapie Intensivă 

Neonatală din Tîrgu Mureș. ”Doresc să mulțumesc tuturor celor care au venit alături de noi, 

tuturor mureșenilor care ne-au demonstrat că împreună putem fi o forță și că dacă fiecare 

își rupe din puținul său, putem realiza lucruri mărețe, care în acest caz fac diferența între 

viață și moarte. Mulțumesc 

actorilor, conducerii 

Teatrului, și nu în ultimul 

rând celor care ne-au 

mediatizat. În perioada 

următoare incubatorul 

pentru transport urmează 

a fi achiziționat și donat 

Centrului de Neonatologie”, 
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a declarat Violeta Oltean, președinte al Clubului Rotary Maris din Tîrgu Mureș.

A XXV-a ediție a Concursului Național de Fizică “Evrika”
În perioada 20 - 22 martie 2015, la Colegiul Național „Gh. M. Murgoci”, Brăila, s-a desfășurat 

cea de-a XXV-a ediţie a Concursului Naţional de Fizică „Evrika!”, concurs ce a intrat în tradiția 

şcolii românești de fizică. 

Primul număr al revistei „Evrika!”, a apărut în septembrie 1990, sub coordonarea profesorului 

Emilian Micu. Ȋn noiembrie 1990 s-a desfășurat prima ediție a concursului de fizică cu acelaşi 

nume, ce avea să antreneze elevii pasionați de studiul acestei importante discipline. Înscris în 

calendarul olimpiadelor şi concursurilor naţionale aprobate de Ministerul Educaţiei, concursul a 

reunit, în acest an, la Brăila, 195 de elevi şi profesori din 37 de judeţe. 

Ȋn Comisia Centrală regăsim în fiecare an 25 de profesori din sistemul de ȋnvăṭămȃnt 

preuniversitar, dar şi profesori universitari renumiţi, autori de manuale şcolare şi de culegeri 

de fizică. Printre elevii 

participanți îi regăsim pe 

cei care au reprezentat 

în ultimii ani România la 

Olimpiadele Internaționale 

de Fizică, de Astronomie şi 

Astrofizică. 

Concursul  este 

recunoscut la nivel național 
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ca pol de interes pentru 

cadrele didactice, 

sprijinind procesul de 

perfecționare al acestora, 

precum ṣi diversificarea 

domeniilor de lucru ȋn 

plan extrașcolar.

Concursul nu este 

însă nici al profesorilor, al 

județelor sau al inspectorilor, ci este al elevilor, cu reușitele sau nereușitele acestora, dar mai ales 

cu bucuria de a afla tainele universului şi de a privi cu mare interes la ceea ce ȋi înconjoară. 

Premianṭii din acest an au primit din partea Clubului Rotary Brăila pe lângă “Diploma de 

Excelenṭă Rotary” o sumă de bani menită să le sprijine performanțele în viitor și arată recunoașterea 

pe care rotarienii o acordă eforturilor copiilor, dar și respectul pentru performanțele obținute de 

aceștia. 

Primăvara înfloresc campioanele
Evenimentul „Primăvara înfloresc campioanele!” desfășurat în data de 1 martie 2015  

de Clubul Rotary Deva în partneriat cu Fundația „For Gym” s-a dovedit a fi unul de succes. 

Aceasta deoarce, din banii strânși în urma donațiilor venite din partea unor oameni de bine 

s-a reușit achiziționarea unui aparat de fizioterapie necesar în procedurile de recuperare a 

tinerelor gimnaste din Lotul Național de Junioare care se antrenează la Deva.
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Școala de gimnastică de la Deva a scos de-a lungul anilor numeroase campioane. 

Astăzi la Deva se antrenează lotul de junioare al gimnasticii format din 18 tinere sportive 

care visează să ajungă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la olimpiade și campionate 

mondiale. Pentru a atinge aceste performanțe este nevoie de mai mult decât muncă, dăruire 

și talent atât din partea antrenorilor, cât și a sportivilor. Pentru a deveni viitoare campioane 

au nevoie de condiții moderne de pregătire și recuperare. 

Sprijiniţi performanţa în gimnastică! Este îndemnul adresat comunităţii de afaceri de 

cei de la lotul olimpic de junioare de la Deva, Clubul Rotary Deva împreună cu Fundaţia 

ForGym şi colegiul Sportiv Cetate Deva.

Să amintim că la eveniment a fost alături de noi și Mihai Leu, campion mondial la box, 

care a încurajat sprijinirea sportului de performanța. “Am fost prezent la multe evenimente 

organizate de Rotary Deva și apreciez încăpățânarea de care dați dovadă pentru a sprijini 

valorile. Gimnastele sunt adevărate valori pentru ca ele încep să muncească pentru 

performanța de la vârste foarte mici, 3, 4 ani”, a declarat Mihai Leu.

Evenimentele importante la care sunteți invitați să participați:

❚ EUCO Rotaract, București:

  • 29 aprilie - 3 mai 2015

❚ Conferința District 2241 București:

	 	 • 21 mai 2015, ora 17:00 p.m.


