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• 112 ani de Rotary  

• Conferinţă în “Ţara 
Fericirii” - Bhutan 

• Cărţi pentru R. 
Moldova 

Din cuprins… 

Dragi prieteni,  
 
 Luna martie reprezintă un nou restart în activităţile 
noastre zilnice, fie că ne referim la activităţile profesionale 
sau cele vocaţionale, din interiorul organizaţiei Rotary 
District 2241 România și Republica Moldova. Lăsăm 
deoparte temperaturile scăzute și ne uităm cu încredere la 
primăvara anului 2017 și la proiectele pe care le avem de 
pus în practică pentru a sprijini comunităţile locale. Rotary 
International dedică luna martie prevenţiei, sănătăţii, în 
special la copii, care nu au acces la sisteme de apă potabilă 
și canalizare. Dincolo de orice statistici care arată că la 
nivel mondial sunt milioane de copii cu probleme și care își 
pierd viaţa din cauza acestor lipsuri, trebuie să ne uităm 
atent la ce se întâmplă și aproape de noi. De regulă, 
principalele probleme de acest gen apar în ţări catalogate 
drept “din lumea a treia”, dar trebuie să recunoaștem că și 
în cele două ţări ale District 2241 sunt situaţii 
asemănătoare care pot fi rezolvate, în primul rând, prin 
mai multă bunăvoinţă din partea factorilor de decizie. 
Putem, noi rotarienii, să întindem o mână de ajutor și să 
punem la dispoziţia comunităţilor locale expertiza noastră 
profesională pentru a face lumea mai bună. Pași concreţi în 
această direcţie pot fi făcuţi și prin susţinerea unor 
proiecte în educaţia ecologică. Trebuie să îi învăţăm pe 
tineri, dar deopotrivă și pe adulţi, cât de importantă este 
această resursă, apa, și să conștientizeze că acţiunile lor au 
efect asupra vieţii pe care o vor avea moștenitorii lor. De 
aceea vă încurajez să acordaţi o atenţie deosebită acestui 
subiect în perioada următoare.  
 Vă doresc să aveţi o primăvară frumoasă! 
 
Cu prietenie, 
  
Mircea Ștefan Solovăstru 
Guvernator 2016-2017 
District 2241 România și Republica Moldova 

 www.rotary2241.org 
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112 ANI DE ROTARY ANIVERSAȚI LA ALBA IULIA 
 Cluburile  Rotary  Club  Alba și Rotary  Club  Alba  Iulia Iulia  Civitas Solis au  sărbătorit  în  

acest an împreună,  în  data  de  23  februarie,  Ziua  Rotary International.  Și  anul acesta  
Piaţa  Cetăţii  din  Alba  Iulia  a  fost  locul  de  unde  au  fost  lansate  cele  112 lampioane,  

reprezentând  
anii  de  când  
Paul P. Harris, 
împreună cu alţi 
4 prieteni, a pus 
bazele primului 
Club Rotary. 
Regula a fost 
simplă: membrii 
organizaţiei să 
respecte unele 
principii şi să 
facă din slujirea 
comunităţii o 
misiune căreia să 
îi dedice toată 

energia, 
creativitatea şi 
pasiunea de a-i 
sluji pe ceilalţi, 

chiar şi mai 
presus de sine. 
Pe întreaga 
durată a  
evenimentului de 
la Alba Iulia, pe 
faţada 
Universităţii  „1 
Decembrie 1918” 
a fost proiectată, 
cu ajutorul unui 
videoproiector 
special, sigla 
Rotary 
International. La 
reușita 
evenimentului a 
contribuit și 
faptul că de la 
editie la editie, 
tot mai mulţi 
simpatizanţi care 
apreciază acţiunile ce poartă sigla Rotary International ni se alătură. 
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Din cuprins… 

 
Clubul Interact Târgu Jiu a organizat joi, 2 februarie 2017, la Biblioteca Judeţeană Christian Tel, 
evenimentul “Blind date with a book”.  

“Blind date with a book” a constat în 
vânzarea unor cărţi împachetate având 
drept unic indiciu câte o scurtă descriere a 
cărţii, un cuvânt cheie sau un desen 
reprezentativ astfel încât cititorul să nu 
poată fi influenţat de copertă, autor sau 
titlul cărţii. Clubul Interact Târgu Jiu a 
organizat aceste eveniment pentru a doua 
oară cu scopul de a încuraja cititul în 
rândul tinerilor. 

RC TÂRGU JIU – BLIND DATE WITH A BOOK 

RC BRĂILA – DONEAZĂ O CARTE PENTRU MOLDOVA 
 Proiectul Districtului „Susține educația - Donează o carte”, lansat la Brăila în luna decembrie, 

2016 și sustinut de Clubul  Rotary Brăila, în parteneriat cu 
Colegiul Naţional Gh. M. Murgoci s-a finalizat în luna 
martie, 2017, colectându-se 800 de volume, care au fost 
inventariate și ordonate pe domenii de referinţă: literatură 
română, universală, știinţe, arte, educaţie și pedagogie și 
care urmează a fi trimise bibliotecilor din Moldova, în 
perioada imediat următoare. Fondul de carte astfel 
constituit provine, în primul rând, din donaţiile elevilor și 
ale profesorilor Colegiului care au înţeles că a oferi o carte 
înseamnă a aduce lumină și bucurie celor care-și doresc să 
cunoască.  Spiritul acţiunilor Proiectului „Susține educația 
- Donează o carte”, a fost unul al respectului faţă de carte, 
ca  bun al tuturor copiilor, al modestiei, al gestului 
dezinteresat de  a da și altora din plinul valorilor tale, al 
generozităţii totale.   
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Din cuprins… 

CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ ROTARY - BHUTAN 
Bhutan - Ţara Fericirii! 
 
Între  14 – 28.02.2017 o delegaţie de rotarieni și anturajul lor, a efectuat – la invitaţia Clubului 
Rotary din Thimpu – o deplasare în Buthan și Nepal. Deplasarea în Buthan a avut loc cu ocazia 
Conferinţei:  
 
 
 

Conferinţa a fost organizată de singurul club existent deocamdata în Bhutan, care numără 17 
membri. Au fost aproximativ 200 de participanţi din Bhutan, Malayesia, Singapore, Brunei, 

India, Polonia, România – 
pentru a enumera doar câteva 
din ţările prezente. 
Evenimentul a fost deschis de 
Primul-Ministru al Regatului 
Bhutan – Excelenţa Sa, 
Tshering Tobgay – cu un 
discurs extrem de interesant 
despre Testul celor 4 Căi în 
Rotary și aplicabilitatea sa 
aproape oriunde și în orice 
situaţie. Prezent la conferinţă a 
fost și Excelenţa Sa, Tshering 
Wangchuk – Ministrul de 
Justiţie și Excelenţa Sa, Dawa 
Gyeltshen – Ministrul de 
Interne și Afaceri Culturale ale 
Regatului Buthan. Conferinţa 
s-a desfășurat pe parcursul a 

trei zile, având numeroase 
prezentări – susţinute în 
special de gazdele 
bhutaneze  - în care au 
fost prezentate atât 
proiectele realizate de 
către clubul din Thimpu 
în cei 3 ani de existenţă 
(peste 10 proiecte cu o 
valoare totală de aproape 
100.000 dolari SUA) dar 
și proiectele viitoare pe 
următorii ani - în valoare 
de aproape 500.000 
dolari SUA – la care au 
fost invitate cât mai multe 
cluburi prezente să 
participe. 
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Din cuprins… 

CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ ROTARY - BHUTAN 
Programul realizat de 
gazde a fost unul de 
excepţie, atât locurile 
vizitate cât și maniera 
în care s-a bucurat de 
atenţie delegaţia 
românească a fost 
deosebită. 
Am reușit să aflăm mai 
multe despre această 
ţară aflată la poalele 
munţilor Himalaya, 
despre  Gross National 
Happiness – un 
indicator unic pe care 
l-a lansat Bhutanul, 
fiind interesat mai 
mult să măsoare 
fericirea populaţiei 
decât simpla sa valoare 
în bani. Am avut ocazia 
să vedem viaţa tihnită 
și frumoasă a bhutanezilor, grija lor pentru natură dar și maniera foarte echilibrată cu care se 
apropie de lumea modernă.  

 
Participarea delegaţiei 
noastre a avut loc în 
costume populare 
tradiţionale, specifice 
mai multor regiuni din 
România – ceea ce a 
atras o atenţie 
deosebită din partea 
presei, dar și din 
partea celorlalţi 
oaspeţi și oficialităţi 
prezente. 
La plecare, am avut 
încă odată ocazia să 
admirăm majestuosul 
lanţ Himalayan, cu 
puritatea și strălucirea 
cu care ne obișnuise 
Bhutan-ul în ultimele 
zile. 
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Din cuprins… 

CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ ROTARY - BHUTAN 
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Din cuprins… 

Tânărul violonist brașovean, Ioan-Octavian Pârlea și-a văzut visul împlinit. A obţinut un loc de 
studiu și o bursă integrală, în valoare de peste 30 de mii de 
lire anual, la prestigiosul Colegiu de Muzică Purcell din 
Londra. Performanţa sa este extrem de rară, în condiţiile în 
care, de 
regulă, statul 

britanic 
asigură pentru 
studenţii din 

afara 
granitelor, 

aproximativ două-treimi din bursă. Profesorii de la 
Londra au văzut în Octavian un talent care merită 
educat și promovat, lucru confirmat chiar de 
directorul Colegiului Purcell, Stephen Yeo. Acesta 
preciza în scrisoarea oficială adresată părinţilor lui 
Octavian: „Membrii comisiei au fost extrem de impresionaţi de prestaţia lui Ioan-Octavian și, la 

recomandarea lor, sunt încântat să îi ofer un loc 
la Colegiul Purcell, combinat cu o bursă.” 
Rotarienii de la Clubul Brașov Kronstadt 
împreună cu Interact Kronstadt și Rotaract 
Brașov sunt mândri că tânărul susţinut și 
apreciat de ei a primit recunoașterea oficială a 
talentului său. În onoarea lui Octavian, a fost 
organizat în 5 februarie, la Opera din Brașov, un 
concert pentru strîngere de fonduri. În urma 
evenimentului, au fost colectaţi 6061 de lei. 
Această sumă a acoperit biletele de avion dus-
întors București- Londra pentru Octavian și 

părinţii săi, dar și costurile unui arcuș 
profesionist. Arcușul este  marca Stefan 
Kuhlan, inscripţionat cu o serie unică. El este 
garantat pe viaţă, iar atunci când Octavian va 
concerta pe marile scene ale lumii, gândurile 
comunităţii noastre îl vor susţine în tot ceea ce 
va face. Octavian Pârlea este un licean care a 
împlinit 16 ani luna trecută. Cântă la vioară de 
la 7 ani. A studiat primele clase de vioară la 
Liceul “Tudor Ciortea” din Brașov, iar din clasa 
a V-a s-a transferat la Colegiul „Dinu Lipatti” 
din București. Este premiant al mai multor 
olimpiade naţionale de vioară și câștigător al mai multor competiţii naţionale și internaţionale. În 
2016, a fost remarcat de doi maeștri internaţionali de vioară în timpul unui master organizat la 
Sinaia. Aceștia l-au invitat să susţină  admiterea la prestigiosul Colegiu Purcell din Londra. 
Examenul a avut loc pe 26 ianuarie, anul acesta. Acum, după anunţarea rezultatelor, Ioan-
Octavian Pîrlea este al doilea român din istoria Colegiului Purcell din Londra care a obţinut o 
bursă de studiu. 
 

RC BRAȘOV KRONSTADT – SUSȚINE PERFORMANȚA 
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RC BUCUREȘTI – PUNTEA ÎNTRE GENERAȚII 
În data de 26 februarie 2017, rotarienii din Rotary Club București s-au alăturat cu bucurie 
unui proiect frumos iniţiat de tinerii colegi din Rotaract, proiectul "Puntea între generaţii", 
aflat anul acesta la a doua ediţie. La nivelul societăţii românești se observă o lipsă de dialog între 
generaţii. Comunicarea contribuie la dezvoltarea simţului identităţii naţionale, înţelegerea și 
asumarea trecutului în perspectiva 
construirii viitorului. Rotaract 
București a invitat membrii 
Rotary București să construiască 
împreună. Unul din scopurile 
proiectului a fost acela ca membrii 
Rotary/Rotaract București să se 
cunoască mai bine astfel încât să 
poată desfășura împreună mai 
multe proiecte în serviciul 
comunităţii, ca reprezentanţi ai 
unei societăţi civile active. Prin 
acest proiect, tinerii din Rotaract 
și-au propus să creeze contextul 
de a interacţiona mai des într-o atmosferă placută și un cadru prietenos. Ediţia de anul acesta al 
proiectul a avut ca temă: Industria Bumbacului, spaţiu de inovare socială. Obiectivul 

prezentărilor susţinute în cadrul 
evenimentului a fost acela de a cunoaște 
iniţiativele care au un impact pozitiv în 
comunitate și de a extinde comunitatea 
creată în jurul proiectului Social 
Innovators Programme, implementat de 
Rotaract București. În urma 
evenimentului, cei prezenţi au acumulat 
și au avut ocazia să aprofundeze mai 
bine noţiuni legate de inovare sociala, 
antreprenoriat social și de asemenea au 
avut oportunitatea de a cunoaște 
exemple de succes cu impact pozitiv în 

comunitate în ceea ce privește inovarea socială și antreprenoriat social . 
 

RC DROBETA T.S. CONTINENTAL – SPRIJIN COMUNITAR 
În cadrul unei acţiuni caritabile, Rotary 
Club Drobeta Turnu Severin Continental 
a donat miercuri, 8 februarie 2017 o 
mașină de spălat performantă, cu o 
capacitate 10 kg, Căminului pentru 
persoane vârstnice Cuviosul Iov de la 
Vinjuleţ - Mehedinţi.  Fondurile necesare 
aceastei acţiuni caritabile au fost strânse 
în cadrul Balului de caritate al Rotary 
Club Drobeta din luna decembrie, la care 
au participat și contribuit rotarieni, 
precum și prietenii lor!  
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TABĂRĂ DE OLĂRIT ÎN MOLDOVA 

RC CRAIOVA – CARAVANA INTEGRITĂȚII PENTRU  PROSPERITATE 
 
Transparency International România, Cluburile Rotary din Craiova și Griffiths School of 
Management, în parteneriat cu Camera de Comerţ și Industrie Dolj și Universitatea din 
Craiova, au organizat pe 8 februarie 2017, în Aula Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, 
Caravana Integrităţii pentru Prosperitate, un eveniment dedicat promovarii eticii și integrităţii 
ca elemente cheie ale succesului în dezvoltarea mediului de afaceri și societăţii. Evenimentul a 
reunit 146 persoane din sectorul antreprenorial, drept, academic, masteranzi și doctoranzi, 

formării elevilor, bancar și din societatea civilă și sfera publică pentru a împărtăși modele de 
succes în dezvoltarea unei afaceri integre, oneste și profitabile. Prin Caravana Integrităţii s-a 
susţinut un mediu de afaceri transparent, demn și integru care să contribuie decisiv la 
dezvoltarea economică a ţării și la bunăstarea comunităţilor locale - pentru o Românie onestă, 
fără corupţie. Summitul de Integritate pentru Prosperitate aduce împreună persoane care 
împărtășesc această viziune și oferă o oportunitate excelentă pentru interconectare și schimb de 
experienţe. Au fost acordate diplome de participare pentru 20 profesori din învăţâmântul pre-
universitar. Lectorii au fost apreciaţi de participanţi drept foarte deschiși și apropiaţi, cu o 
expertiză deosebită și abilităţi practice, aplicabile, materialele dezbătute consistente, 
organizarea adecvată. Deschiderea evenimentului  a aparţinut lui Gabriel Vlăduţ, Președinte 
Camera de Comert și Industrie Dolj. Victor Alistar, Director Executiv Transparency 
International România, “Integritatea în afaceri: cum încurajăm & protejăm persoanele care 
semnalează neregulile?”. Dan Aurelian Botică, Universitatea Emanuel din Oradea, “Definiţia 
Integrităţii; Integritatea ca fundament al prosperităţii ţărilor dezvoltate”. Marian V. Popa, 
Director Deutsche Bank Global Technology Center România “Motivaţie @ RO”. Lucian Bernd 
Săuleanu, Decan Baroul Do lj , “Integritatea şi conformitatea ca soluţii pentru dezvoltarea unui 
antreprenoriat sănătos”. Mihai Ioana, Prodecan Facultatea de Medicină din cadrul UMF 
Craiova, “Transparenţă și comunicare în activităţile medicale”. Evenimentul, dupa 2 ore si 30 
min de prezentări și discuţii intense, a fost închis de Ioan Simion, președintele Clubului Rotary 
Craiova. Un mare sprijin în organizare a fost acordat de Cluburile Rotary Craiova și Probitas, 
Interact și Rotaract.  
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COLABORARE DISTRICT 2241 – BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
 Rotary International District 2241 România și Republica Moldova împreună cu Bursa de Valori 

București au semnat un acord de parteneriat în virtutea căruia cele două instituţii vor contribui 
la dezvoltarea educaţiei în arii precum economia, investiţiile financiare și antreprenoriatul prin 
programe de mentorat destinate tinerilor și nu numai. Parteneriatul a fost semnat marţi, 28 
februarie 2017, de către Mircea Solovăstru, Guvernatorul Rotary International District 2241 
România și Republica Moldova, și Ludwik Sobolewski, directorul general al Bursei de Valori 
București. 
“Mandatul de 
Guvernator Rotary 2016 
- 2017 stă sub semnul 
educaţiei. Încă de la 
preluarea mandatului, 
din iulie 2016, am 
încurajat cluburile din 
cadrul District 2241 să 
pună accentul pe 
educaţie, indiferent de 
vârstă sau de pregătirea 
celor care beneficiază de 
programele noastre. În 
această linie se înscrie și 
colaborarea pe care o 
avem acum cu Bursa de 
Valori București prin 
care îi incurajăm pe tineri, dar și pe rotarienii din alte domenii de activitate decât cel al pieţei 
de capital, să descopere un subiect poate prea puţin promovat în societatea românească. Prin 
implementarea proiectului vom avea ocazia să punem la dispoziţia pieţei de capital oameni noi, 
ce își pot aprofunda cunoștinţele și care pot deveni viitori profesionisti din ringul bursei”, a 
declarat Mircea Solovăstru, Guvernator, Rotary International District 2241. 

“Suntem foarte bucuroși 
pentru că am semnat acest 
parteneriat cu Rotary 
International District 
2241, deoarece acesta 
continuă eforturile noastre 
pentru îmbunătăţirea 
educaţiei financiare și 
pentru încurajarea 

iniţiativelor 
antreprenoriale în 
România. Încurajăm și 
alte organizaţii, asociaţii și 
chiar companii să urmeze 
pașii Clubului Rotary și să 
își susţină membrii și 
angajaţii prin participarea 
la cursuri gratuite de 

educaţie financiară și piaţă de capital. Împreună, avem o șansă mai mare de reușită”, a declarat 
Lucian Anghel, președintele consiliului de administratie al BVB. 
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COLABORARE DISTRICT 2241 – BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
 Proiectul Invest Quest va consta în 5 întâlniri, fiecare de aproximativ 2 ore, în care vor fi 

dezbătute subiecte legate de educaţie antreprenorială și investiţii financiare. Printre speakerii 
proiectului se regăsesc: Cristian Logofătu (Director Financiar, Bittnet Systems), Cosmin 
Mălureanu (Director general, 
Ascendia), Adrian Mitroi (CFA, 
MBA, Lector universitar), Sergiu 
Negut (Business Angel) și Dan Rusu 
(Analist financiar senior, Banca 
Transilvania). 
Seminariile Invest Quest sunt 
gratuite și se adresează tuturor 
persoanelor, conform motto-ului 
Rotary „A servi mai presus de sine 
însuși” prin care rotarienii susţin și 
oferă societăţii iniţiative culturale, 
sociale și medicale. Numărul de 
locuri la fiecare modul, ora de 
începere 19.00, este limitat la 50. 
Persoanele interesate își pot rezerva 
deja un loc pentru modulele individuale: 
Modulul 1: Banii fac lumea să se învârtă, 29 martie 
Modulul 2: Când antreprenoriatul și investițiile se întâlnesc, 5 aprilie 
Modulul 3: Lumea investitiilor, 12 aprilie 
Modulul 4: Cum se scrie o poveste de succes la Bursa de Valori București? 19 aprilie 
Modulul 5: Cum să-ți vinzi ideea și cum să-ți planifici viitorul? 26 aprilie 

  
Adiţional modulelor educaţionale, o competiţie 
de tranzacţionare virtuală demonstrativă se va 
derula în perioada 5 aprilie – 31 mai (8 
săptămâni), cu scopul de a oferi participanţilor 
o experienţă similară celei de a tranzacţiona 
real pe platforma de tranzacţionare Arena-XT a 
BVB. Înscrierea la seminar este condiţionată de 
participarea la minimum 2 module 
educaţionale. Câștigător va fi concurentul care 
obţine cel mai bun randament pentru un 
portofoliu virtual de 20.000 de lei, iar premiul 
de 5.000 de lei va fi oferit de Clubul Rotary. 
“Programul pe care l-am elaborat a fost 
proiectat pentru cooperarea în cadrul reţelei 
rafinate a membrilor Clubului Rotary România. 
Se bazează pe iniţiativele strategice derulate de 
BVB pentru investitori, intermediari financiari 
profesioniști și antreprenori și serveste 
obiectivului nostru de a crea grupuri de 
competenţe, abilităţi și cunoștinţe. Suntem 

mândri că această nouă linie originală a serviciilor BVB va fi implementată în parteneriat cu 
una dintre cele mai renumite organizaţii internaţionale non-guvernamentale”, a declarat 
Ludwik Sobolewski, Directorul general al BVB. 
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SHOE BOX – PROGRAM AL ROTARY CLUB TÎRGU MUREȘ TEKA 
 Peste 6300 de copii din judeţul Mureș au beneficiat de un sprijin consistent din partea 

partenerilor RC Tîrgu Mureș Teka din Anglia. Preșcolari din 89 de localităţi ale 

judeţului Mureș au beneficiat de acest sprijin venit din partea rotarienilor de la RC 
Boscombe și Southborne. Conţinutul unui pachet a cuprins articole de îmbrăcăminte 
pentru iarnă, rechizite, articole de igienă, jucării. Au fost identificate zone ceva mai 

izolate ale judeţului unde astfel de acţiuni sunt mai rare.  
Copiii au primit pachetele cu mare bucurie. Între noi și 
clubul din Anglia există un parteneriat solid. Facem 
acţiuni de genul acesta de 5 ani de zile și ne bucurăm să 
vedem că avem și rezultate.  
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RC BRĂILA – CONCURS NAȚIONAL “TESTUL CELOR 4 ÎNTREBĂRI” 
Între  proiectele Rotary Club Brăila  Concursul Testul celor patru întrebări constituie un 
reper în relaţia cu tinerii, facilitând implicarea lor prin  această formulă în problematica 
societăţii contemporane pentru identificarea unor disfuncţii ale  mecanismelor de funcţionare 
a acesteia și pentru imaginarea de soluţii, teoretic, valide. Un asemenea  tip de antrenament 

discursiv dezvoltă abilităţi, 
competenţe absolut necesare 
integrării în realitate. În dorinţa 
ca acest concurs să fie cunoscut 
de cât mai mulţi tineri din ţară 
ne propunem să-l  prezentăm 
Cluburilor Rotary din ţară, 
evidenţiindu-i elementele care-l 
profilează drept o competiţie 
autentică cu deschideri   
interdisciplinare. Iniţiat în urmă 
cu cinci ani de către Ovidiu 
Dimofte, Rotary Club Brăila, 
Concursul Testul celor patru 
întrebări se desfășoară în 
parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Judeţean Brăila și Colegiul Naţional Gh. M. Murgoci, Brăila, fiind adresat elevilor din 
clasele IX-XII.  Testul celor 4 întrebări  își propune să  evalueze  competenţele de 
exprimare scrisă  și orală ale tinerilor prin  construirea logică a unui discurs,  prin exersarea 
tehnicilor de argumentare și prin propunerea de soluţii proprii, el  fiind  bazat pe cunoscutele 
întrebări formulate de  Herbert J. Taylor :  - Este adevărat?;   Este corect faţă de toţi cei 
implicaţi?; Va crea bunăvoinţă şi prietenii mai bune?;   Va fi benefic faţă de toţi?.  
Regulamentul concursului poate fi citit pe site-ul www.rotary4waycontest.ro. Concursul  este 
proiectat să se organizeze la nivelul fiecărei unităţi școlare partenere în perioada                      
30 martie, 2017,  la faza regională calificându-se  5 elevi din fiecare liceu/ colegiu. Etapa I   
fazei regionale,  desfășurate online,  
vizează  elaborarea unui eseu de tip 
argumentative care va fi expediat   pe  
adresa www.rotary4waycontest.ro  
până la data de 24 aprilie 2017.  
Lucrările vor fi jurizate, comunicându-
se rezultatele în perioada 25-27 aprilie, 
2017. Etapa a II-a – ce va avea loc în 
data de 5 mai, 2017, la  Colegiul 
Naţional Gh. M. Murgoci,  Brăila,  
constă în susţinerea unui discurs pe 
baza eseului trimis, în faţa  juriului. Se 
vor acorda premii în bani și diplome. 
Precizăm că nu se percepe taxă de 
participare. Informaţii suplimentare se găsesc  pe site-ul:   www.rotary4waycontest.ro ,  
persoanele  de contact fiind: Ovidiu Dimofte,  Asistent Guvernator Rotary Romania și 
Republica Moldova District 2241, nr. tel. 0748606010, e-mail:  ovidiu@dimofte.ro  și  prof. dr. 
Ana Coman, nr. tel. 0723420345, e-mail: annakomann@gmail.com ( coordonatorii 
concursului) .  



 

 

 

RC KRONSTADT BRAȘOV – EDUCAȚIE 

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

   Echipa de comunicare 

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

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

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

Aplauze, multe aplauze pentru concertul festiv 
„Poveste de iarnă“  susţinut de Orchestra Operei 
Naţionale Române Cluj-Napoca, ieri, 17 ianuarie, 
cu sala plină, la Zalău. Evenimentul a fost 

organizat de Rotary Club Zalău, Primăria 
Municipiului Zalău, Casa Municipală de Cultură 
Zalău și Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău.  
Invitaţii de onoare ai spectacolului, care au ocupat 
locurile din lojă, au fost olimpicii judeţului, reuşita 
acestora fiind răsplătită din plin de aplauzele celor 
din sală. S-a strâns suma de 6000 de lei pentru 
premierea a 15 elevi cu rezultate foarte bune la 
învăţătură din judeţul Sălaj.  
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