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  Aprilie:
Luna Sănătății mamei
    și a copilului

       
Dragi prieteni, 
 

 Rotary Internațional propune ca temă a 

lunii aprilie una din direcțiile sale prioritare de 

acțiune: „Sănătatea mamei și a copilului”.  Este 

un domeniu în care s-au înregistrat rezultate 

pozitive importante în ultimele decenii și în 

care intensitatea mare a efortului de a progresa 

este încă justificată. Rapoartele Organizației 

Mondiale a Sănătății arată că mortalitatea în 

cazul copiilor cu vârste de până la cinci ani a scăzut, la nivel mondial, cu 53% față de anul 1990.

 În aceeași perioadă numărul deceselor mamelor, la naștere, a scăzut cu 44%. Aceleași 

rapoarte estimează că aproximativ șase milioane de copii cu vârste sub cinci ani s-au pierdut 

în 2015, iar numărul deceselor mamelor la naștere a depășit 300.000. Decaljele între țările 

dezvoltate și celelalte sugerează că situația globală ar putea fi mult îmbunătățită. Astfel, este de 

menționat că mortalitatea la naștere este de 19 ori mai mare în țările în curs de dezvoltare față de 

cele dezvoltate, și probabilitatea ca un copil să își piardă viața înainte de cinci ani este de opt ori 

mai mare, considerând aceiași termeni de comparație. Cauzele acestor decese țin cel mai adesea 

de lipsa asistenței medicale în perioada sarcinii, malnutriție și consumul de apă contaminată cu 

agenți patogeni. La nivelul întregii populații a globului, unul din patru copii suferă de înfometare, 
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iar 45% din totalul deceselor copiilor de sub cinci ani sunt datorate subnutriției. Este o realitate 

resimțită în special de India și continentul african. 

 Problemele mamelor tinere, cu vârste între 15 și 19 ani, merită o atenție specială. Statistic 

s-a constatat că adolescentele care devin mame timpuriu sunt adesea victime ale violenței, sunt 

private de libertate și de dreptul la educație. Sunt mai expuse depresiei după naștere și riscurilor 

de a-și face rău sau de a-și abandona copii. Și în această privință decalajele economice par să fie 

corelate cu frecvența nașterilor de timpuriu. Dacă în țările sărace se înregistrează în jur de 130 

de astfel de nașteri la 1.000 de locuitori, în țările dezvoltate numărul este de doar 20. 

 Ca rotarieni, avem oportunități să fim parte a frontului de acțiune în favoarea sănătății 

mamei și a copilului. Am putea-o face, în comunitatea noastră, prin inițierea unor proiecte în 

favoarea mamelor tinere, a copiilor abandonați sau a celor care nu își pot permite tratamente 

scumpe. Ne putem alătura, printr-o contribuție cât de mică, unor Granturi Globale de pe 

contintul african sau din India. Putem sprijini în continuare programul Polio Plus și contribui 

la eradicarea acestei afecțiuni care în urmă cu trei decenii era una din cauzele principale ale 

mortalității infantile și paraliziei în rândul copiilor.

 Un exemplu de bună practică, asociat acestei direcții prioritare de acțiune în districtul 

nostru, îl reprezintă proiectul „Salvați inima unui copil”. Amintesc că în 2009 a început 

colaborarea dintre Districtul 2241 și Fundația Save a Child Heart, la inițiativa Clubului Rotary 

Pitești, beneficiind de entuziasmul Anei Stan, a colegilor săi și rașpunzând ideii și încurajărilor 

lui Victor Steinberg. Zece copii au fost selectați și sponsorizați pentru intervențiile pe cord la 

Spitalul Wolfson din Tel Aviv. Eforturile au fost reluate ulterior, în special, prin implicarea Magdei 

Iorga, a colegilor din Iași, dar și prin suportul și donațiile unui număr mare de colegi rotarieni. 

În total 50 de copii au fost salvați până în prezent. Am avut bucuria să văd câțiva astfel de copii 

jucându-se și alergând fericiți. Un drept la viață recâștigat, un surâs din nou cald și liniștit pe 

chipul unor mame altădată lipsite de speranță.       

 O componentă nouă a acestui proiect, devenit districtual, este suportul pentru crearea 

unui centru medical de excelență în România, unde vor putea fi operați copii cu probleme 
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cardiace severe. Prin suportul Fundației Save a Child Heart, al Rotary D2241 România & 

Republica Moldova, Rotary D2490 Israel și al Gift of Life (USA), se fac eforturi pentru ca primele 

intervenții ale unor echipe mixte, formate din medici români și israelieni, să se facă la centrul ce 

va funcționa în cadrul Spitalului clinic de urgență pentru copii  Grigore Alexandrescu, până la 

sfârșitul acestui an. Alături de alte centre de excelență în chirurgia cardiacă pedriatică, cum ar fi 

cele din Târgu Mureș și Cluj, noul centru din București va face ca mai mulți copii să aibă șansa 

unei intervenții medicale salvatoare în România.  

 Să rămânem fideli scopului de a fi o forță a binelui și să avem în atenție cauzele 

umanitare ale comunităților noastre. Să avem puterea să manifestăm compasiune și solidaritate 

pentru cauzele colegilor noștri de pretutindeni devenind mai activi și mai prezenți în proiecte 

internaționale.  

 Cu aleasă prietenie, 

Daniel Tănase,
District Governor 2015 - 2016 D2241

România și Republica Moldova

CUPRINS:
Festivalul de Teatru Contemporan pentru Tineret  ACTING
 Unde-s multi, puterea creste: global grant in valoare de 44000 de dolari al 

Cluburilor Rotary.
RC Deva: Dezbate România
Simulare ONU din Baia Mare la Londra, Belgrad si New York
Proiect al RC Focșani VARANA ”Sunete pentru Suflet”
RC Iași: Festivalul Baloanelor
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 Timp de trei zile, Clubul Rotary Baia Mare 
a organizat Festivalul de Teatru Contemporan 
pentru Tineret ACTING, aflat la a treia ediţie. 
Scopul acestui festival este acela de a oferi publicului 
tânăr posibilitatea de a savura realizările teatrale 
ale adolescenţilor băimăreni dar şi ale celor veniţi 
din diverse colţuri ale ţării. 
 Festivalul este o sărbătoare a unor energii 
artistice nebănuite ale tinerilor liceeni şi este 
sprijinit financiar si de alte  cluburi rotariene din 
ţară: RC Sighet, RC Focşani “Varana”, RC Arad 
Cetate, RC Huedin, RC Satu Mare, RC Cluj-
Napoca SAMVS şi RC Bucureşti Triumph. 
 Un sprijin important al festivalului este cel 
venit din partea cadrelor universitare şi studenţilor 
de la Facultatea de Teatru şi Televiziune de la Cluj 
Napoca care au facut parte din juriul festivalului, 
au susţinut o serie de ateliere de lucru precum şi o 
conferinţă-dezbatere despre cariera artistică. 

 Cele 10 trupe venite din ţară pentru cea de-a treia ediţie a festivalului, respectiv din Panciu, 
Huedin, Cluj, Satu Mare, Sighetu Marmaţiei, București, Arad, Cluj Napoca si Baia Mare, au plecat 
spre casă cu numeroase premii.
 Este o reală mândrie pentru organizatorii acestui festival, Clubul Rotary Baia Mare, faptul 
că patru dintre tinerii care au evoluat pe scenă au fost admişi în ultimii ani la Facultatea de Teatru şi 
Televiziune din Cluj Napoca, acest lucru fiind un indicator real al calităţii actului teatral prezentat în 
cadrul festivalului.

Festivalul de Teatru Contemporan pentru Tineret  ACTING



eNewsletter martie 2016

www.rotary2241.org

 Clubul gazdă, Rotary Club Alba Iulia 
Civitas Solis, împreună cu Rotary Club Vichy din 
Franța și cluburile partenere Rotary Club Aiud, 
Rotary Club Alba Iulia și Rotary Club Teiuș și-au 
însumat dorința de a sprijini comunitatea, reușind, 
încă o dată, să-și respecte motto-ul “Servește mai 
presus de tine însuți “, legănd și concretizând  o 
minuntă colaborare prieteneasca a voluntarilor 
rotarieni. 
 Prin efortul conjugat al cluburilor Rotary 
din România și Franța s-a resușit dotarea Spitalului de pneumoftiziologie din Aiud cu un serviciu 
complet de brohoscopie, vital pentru corecta diagnosticare și tratare a afecțiunilor specifice.
 Cu acest aparat se pot diagnostica tumorile pulmonare, prin efectuarea biopsiei, precum și 
multe alte tratamente. Se pot diagnostica pneumoniile bacteriene prin aspirat bronşic şi prelevare de 
floră bacteriană. Se poate institui şi tratamentul acestor afecţiuni în conformitate cu antibiograma. 
Bronhoscopul poate fi folosit şi în diagnosticarea tuberculozei pulmonare când se realizează aspirat 
bronşic BK. 
 În abcesele pulmonare bronhoscopul poate fi utilizat pentru diagnostic şi tratament prin 
efectuarea drenajului secreţiilor bronşice purulente.

Unde-s multi, puterea creste:
global grant in valoare de 44000 de dolari al Cluburilor Rotary.
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 Sub acest generic s-a desfasurat primul 
concurs de dezbateri organizat de Rotaract Club 
Deva in parteneriat cu Colegiul National Decebal si 
sustinut de Rotary Club Deva Castrum si Directia 
Judeteana pentru Sport si Tineret Hunedoara. 
 Pentru a da o nota de tinerete, amuzament 
si inedit concursului, fiecare echipa a trebuit sa-si 
aleaga un  nume sub care a concurat. 
 Primele trei echipaje au fost premiate astfel: 
Premiul I (o tabara la Costesti in  Muntii Orastiei ) castigat de Echipa SDB formata din Robert 
Crasmaru,  Maria Trifon,  Sergiu Oprescu; Premiul II (carti) castigat de Echipa Lalescu formata din  
Mihai Pera,  Lucian Stroia si Cristian Iacob; Premiul III (carti) Echipa Printesele Dianei formata din 
Bianca Amzoiu, Catalin Crisan, Cosmina Sas.  
 Castigatorii sunt elevi la Colegiul National Decebal din Deva si  la Colegiul National de 
Informatica Traian Lalescu din Hunedoara. 

RC Deva: Dezbate România

 Editia Rotaract Global Model United 
Nations 2016 a ajuns la sediul ONU din New 
York unde membrul clubului Rotary Baia Mare 
2005, in calitate de Coordonator, alaturi de 9 
tineri membri ai clubului Rotaract Baia Mare 
TEAM au reprezentat atat Romania ca initiatori 
al proiectului dar si diferite tari de pe intreg globul 
simuland lucrarile Comisiei pentru Refugiati din 
cadrul Natiunilor Unite.
 MUN-urile sunt simulari in care delegatii 
(tineri profesionisti din toate tarile) isi asuma 

Simulare ONU din Baia Mare la Londra, Belgrad si New York
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rolul reprezentantilor externi ai diferitelor tari si dezbat probleme din actualitatea internationala. In 
functie de organul ONU in care delegatii aleg sa activeze, temele dezbatute pot varia de la abuzuri ale 
drepturilor omului pana la crize economice, militare sau de mediu.
 Practic Rotaract MUN este o conferinta ce da posibilitatea tinerilor profesionisti de a se intalni 
an de an intr-o alta locatie pentru a discuta cele mai importante subiecte de interes international.
 La simularea din New York din perioada 18 - 20 Martie 2015 au participat 144 tineri 
rotaractieni din peste 48 de tari, totul fiind organizat de la Baia Mare de Adrian Dan Pop(membru 
Rotary Baia Mare 2005) si Dan Ungureanu(Past President Rotaract Baia Mare TEAM) coordonandu-
se cu colegii lor din Rotaract Italia (Valentina Battista), Rotaract New Delhi, India (Saraf Joshika), 
Marea Britanie (Ralph Scothland) si Rotaract Beirut, Liban(Natalia Hermida).
 Toti ceilalti participanti au jucat rolul de Reprezentanti ai misiunilor diplomatice la ONU iar 
tinerii baimareni sustinuti de clubul nostru au avut dificila misiune de a se documenta si reprezenta 
Somalia(Daniel Orza si Iulia Ciolte), Libia(Paula Sopoian si Andra Dascalu), Irlanda(Evelyne 
Cusner), Zimbabue(Codrin Pircalab si Giorgiana Balaj), Suedia(Tudor Rus).
 Proiectul a captat atentia Rotary International avand suportul Secretarului General Rotary 
Foundation, John Hewko dar mai ales pe cel al reprezentantilor Rotary la Natiunile Unite care ne-
au sustinut evenimentul prin prezenta la deschiderea lucrarilor din New York si vorbind tinerilor 
participanti despre lunga relatie pe care Rotary International o are cu Organizatia Natiunilor Unite si 
mai ales contributia rotarienilor pentru infiintarea ONU.
 Reprezentanta Rotary la ONU, rotarian Helen Reisler si reprezentanta Rotaract la ONU, 
Zineb Touzani continua dezvoltarea proiectului Rotaract MUN si a invitat echipa din Baia Mare sa 
revina la sediul ONU in luna Noiembrie la Ziua Rotary la Natiunile Unite pentru a prezenta proiectul 
si concluziile dezbaterilor din New York din luna Martie si cele ce urmeaza in luna iulie in Sofia, 
Bulgaria la a 4-a editie anuala Rotaract MUN organizata de clubul Rotaract Sofia Serdika.
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 ”Sunete pentru Suflet” a fost un nou proiect 
al Clubului Rotary VARANA Focșani care a vizat 
sprijinirea manifestărilor educaționale și culturale 
din județul Vrancea. 
 Această inițiativă a venit în sprijinul 
tinerilor talentați din comunitatea noastră, 
fondurile strânse în urma Balului de Caritate 
”Sunete pentru Suflet” organizat pe data de 26 
martie 2016 fiind folosite pentru achiziționarea 
unui set de instrumente muzicale noi și performante 
pentru elevii muzicieni ai Liceului de Artă ”Ghe. Tattarescu” din Focșani. 
 Proiectul a fost și este unul deosebit de important pentru talentații elevi muzicieni din județul 
Vrancea, pentru viitorul lor, deoarece educația și condițiile de studiu sunt foarte importante în această 
etapă a carierei lor.
 Pentru că arta muzicală a fost tema proiectului, alături de noi au fost muzicieni adevărați, 
artiști deosebiți ca Ștefan Bănică, trupele Provincialii și Hypnotique sau Aurelian Temișan, oameni 
pasionați de muzică care pot fi o motivație pentru elevii Liceului de Artă din Focșani.

Proiect al RC Focșani VARANA ”Sunete pentru Suflet” 
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Upcoming Events
 Conferința districtuală 18 - 26 mai 2016

 Clubul Rotary Iasi va participa la primul 
festival al baloanelor cu aer cald din regiunea 
Moldovei ‘Magia Baloanelor’, ce va avea loc in 
perioada 6-8 mai 2016 in satul Razboieni, comuna 
Ion Neculce din judetul Iasi. 
 Festivalul ‘Magia Baloanelor’ aduce 
pentru prima dată în zona Moldovei un spectacol 
de culoare al baloanelor cu aer cald și promovează 
zborul cu balonul, atât în văzduh, cât și ancorat. 
 Festivalul este un eveniment adresat 
comunitatii iesene, avand un caracter unic si neconventional, atractiv din punct de vedere turistic.
 Evenimentul este orientat catre familii si tineri, oferind o serie de activitati de divertisment 
conexe lansarii baloanelor: standuri comerciale, activitati pentru copii, activitati sportive si multe alte 
surprize.  Clubul Rotary Iasi va participa la festivalul baloanelor in scop caritabil. Bratari de hartie 
cerata vor fi oferite participantilor, in special familiilor cu copii, in schimbul unei donatii. Pe bratarile 
care se vor atasa la mana copiilor se va putea scrie numarul de telefon al parintilor in cazul in care 
cel mic se va indeparta prea tare in cautare de noi atractii la standuri sau daca  turul ales cu balonul 
il va duce mai departe de locul stabilit.
 Donatiile vor fi folosite pentru  ajuta o cauza sociala aleasa de primaria din satul Razboieni. 

RC Iași: Festivalul Baloanelor
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Echipa de imagine și PR a Districtului 2241
România și Republica Moldova:

 Ștefan CioChinaru - coordonator comisie 
      stciochinaru@gmail.com

 Cristiana ChionCel - realizator Revista 2241
     cristiana.chioncel@allmediafactory.ro

 Mihaela GorodCov - realizator eNewsletter District(lunar)
     mihaela.goro@gmail.com
     mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro

 Ducu Bertzi - realizator evenimente
     albertducu@yahoo.com

 Mihai totpal - pagina de Facebook a Districtului 
     mihai@mervani.ro

 Vlad virBan – fotografie 
      vlad@virban.ro

  Catalina BalaCeanu - relatii publice 
     catalina.balaceanu@gmail.com

Dragi prieteni rotarieni,

 Tot ceea ce faceți în cluburile dvs este important și, în egală măsură, este 
bine să fie comunicat și împărtășit tuturor celor peste 3000 de prieteni din tot 
districtul.
 Așa încât, vă rugăm mult să ne trimiteți materialele dvs (1 pagina de 
text însoțită de cîteva fotografii ale evenimentului) pîna pe data de 10 ale lunii 
următoare pentru inserarea în enewsletter și în revista districtului. 

Vă mulțumim și așteptăm știrile de la voi.
Echipa de comunicare și PR


