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Rotary plantează în toată țara

Imaginea de mai sus este de la Clubul Rotary Arad Cetate care, împreună cu
Cluburile Rotaract, Interact Cetate Arad şi Cercetaşii României – CL Arad „Phoenix” au
plantat 500 de puieți forestieri pe un teren din jurul Depozitului de Armăsari, în Zona
Industrială de Vest Arad.
Acțiunea s-a desfășurat cu ajutorul Direcției Silvice Arad și a Depozitului de
Armăsari Arad.
Rotary platează deja în toată țara într-o acțiune concertată de a reîmpăduri
România.
www.rotary2241.ro

www.rotary2241.org

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

an rotarian
2017 - 2018

e-newsletter district 2214
MARTIE 2018

Cuprins:
Scrisoarea Guvernatorului - Aprilie 2018
Proiect Dorin Dumitru Prunariu - Service Above Sky
RC Deva Castrum Reuniune comuna a cluburilor ROTAKIDS si RC DEVA
CASTRUM
RC Marghita “Educaţie privind apa şi igiena sanitară”
RC Oradea 1113 I.“Mâini curate, copii sănătoși”
II. Ziua Mondială a Apei
III.Proiectul “Mâini curate, copii sănătoși” se mută la oraș
RC Slobozia I.“Dinți frumoși, copii sănătoși”
II.Balul Primăverii
RC Târgu Jiu I. Burse de excelenta Rotary
II. Blind date with a book
III. Sprijin pentru Technogods Robotics Team
RC Vișeu de Sus I.“Educație privind apa și igiena sanitară”
II.Reprezentare internațională pentru Rotary Vișeu de Sus și ICC
România-Franța RC Zalău I.Turneu Fotbal - editia XIII - 2018
RC Alba Iulia Civitas Solis
I.“Cariera ta în Fintech” Prima caravană IT din România adresată
tinerilor de liceu este susținută de cluburile Rotary din Alba Iulia.
II.Conferința “Romania 100 ani – Partea a II-a”
III. Conferinta Mind The Gap
www.rotary2241.ro

www.rotary2241.org

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

an rotarian
2017 - 2018

e-newsletter district 2214
MARTIE 2018

RC Rarău Bucovina Cimpulung Moldovenesc
I.“Dragobete pentru fete”
II.“Dragobete pentru fete”
RYLA Cluj-Napoca Leadership Antreprenorial
RYLA Iași Copou - RYLA „Empowering tomorrow’s leaders”
RC București Ziua mondiala a apei
RC Pitești O nouă donație a Clubului Rotary Pitești
pentru Secția de Neonatologie a Spitalului Județean Argeș
RC Petroșani-Valea Jiului ȘTAFETA SUCCESULUI – 2018 - ediția a II-a
PROEICT DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI ANTREPRENORIALĂ
RC Ploiești
I.Guvernatorul Districtului 2241, la Ploiești
II. „Dialog public”inițiat de compania LUKOIL
III. Rotarienii ploieșteni, bucuroși de oaspeți

www.rotary2241.ro

www.rotary2241.org

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

an rotarian
2017 - 2018

e-newsletter district 2214
MARTIE 2018

Scrisoarea Guvernatorului
Aprilie
Dragi prieteni rotarieni,
În luna Aprilie Rotary îşi concentrează
atenţia asupra sănătăţii mamei şi a
copilului. Chiar şi la ora actuală, din
păcate, în lume zilnic se înregistrează în
jur de 800 de decese ale unor femei care
mor datorită unor complicaţii legate de
sarcină sau la naştere.
Ce este însă şi mai trist, majoritatea dintre aceste decese (aproximativ
80%, conform unor estimări) ar putea fi prevenite.
Rotary Internaţional şi-a propus să se implice activ în atingerea
Obiectivului 5 de Dezvoltare al Mileniului: „Îmbunătăţirea sănătăţii
maternale”. Cred că este un prilej bun să vă supun atenţiei activitatea
organizaţiei noastre în acest domeniu. Grupul de Acţiunea Rotarian
pentru Populaţie şi Dezvoltare (RFPD) şi-a unit forţele cu Federaţia
Internaţională de Obstetrică şi Ginecologie (FIGO) şi pe baza unui
protocol de colaborare desfăşoară acţiuni comune care vizează reducerea
sustenabilă a mortalităţii infantile şi ale femeilor care mor la naştere.
Vă încurajez să urmăriţi activitatea celor două organisme la
următoarele adrese www.rifod.org şi www.figo.org.
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Pe măsură ce veţi citi, veţi vedea că activitatea lor contribuie direct
la reducerea incidentelor de moarte la naştere. Veţi descoperi programele
de educaţie maternă şi acţiunile punctuale de susţinere a sănătăţii.
Pentru că, dacă mamele sunt sănătoase şi beneficiază de oportunităţi,
atunci şi stabilitatea familiei creşte.
Personal sunt încântat de modul în care, şi prin acest program,
Rotary datorită parteneriatelor pe care le are şi datorită oamenilor
minunaţi care compun organizaţia noastră, reuşeşte să realizeze atât
de multe. Luaţi-vă un moment şi reflectaţi la cum pot cluburile noastre
să producă o schimbare pentru sănătatea mamelor şi a copiilor din
România.
După ce aţi identificat modalităţile concrete de implicare, acţionaţi!
Încurajaţi-vă rudele, prietenii, pe vecini voştri să se alăture eforturilor
Rotary de a crea o lumea mai bună.
		
Cu prietenie,
Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România și Republica Moldova
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“Dragi prieteni rotarieni,
Proiectul

Dorin Dumitru Prunariu - Service
Above Sky - Episodul Unu
este la start. Districtul 2241 Romania si
Republica Moldova va participa pentru
acest prim episod cu suma de 1.500 Euro,
din costul total de 2.500 Euro.
Colegul nostru rotarian Dorin Dumitru Prunariu este o
personalitate marcanta atat la nivel national cat si mondial si suntem
mandrii ca face parte din organizatia noastra.
Este datoria noastra sa ajutam la realizarea acestui film si
va incurajez sa completam restul de 1.000 Euro pentru realizarea
primului episod descris mai jos de Alexandru Condurache, regizorul
acestui film: Am discutat cu Dorin Prunariu și am convenit asupra
primului episod al seriei de filme documentare. Subiectul va fi legat de
pasiunea lui Dorin pentru fotografie. Care datează dinainte de a zbura
în Cosmos. Are salvate în arhiva personală zeci de mii de fotografii, din
trecut până în prezent. Ultima sa experiență fotografică a fost la eclipsa
totală de soare din America. Iar în călătoria sa în jurul Pământului,
Dorin a avut cu el și aparatul foto personal. Este un subiect bogat și
foarte spectaculos din viața singurului cosmonaut român.
Cred ca este un bun prilej sa ne dovedim inca o data spiritul
rotarian. “

Pentru mai multe informatii si sponsorizari, va rog sa va adresati direct lui
Alexandru Condurache, mail: alexandru.condurache@rotarycopou.ro,
tel:0728-052852
www.rotary2241.ro
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RC Deva Castrum

Reuniune comuna a cluburilor ROTAKIDS si RC DEVA CASTRUM
In Sala ProArte a Colegiului National Decebal din Deva a fost finalizat
Proiectul LUNA MARTIE, LUNA APEI SI IGIENIZARII! La initiativa
RotaKids-ilor am organizat un concurs si o expozitie de desene in care copiii isi
exprima dorinta de a proteja apa si de a ingriji natura din ce in ce mai neglijata
prin nepasare ! Cele mai reusite desene au fost premiate, iar micutilor pictori li
s-au inmanat Certificate de voluntar.
Peste 500 de fluturasi continand desenele
premiate si mesaje de pretuire a naturii vor fi
impartite in oras. A urmat ceremonia de primire
a 17 noi membri RotaKids carora Robert Szolosi,
Presedintele RC Deva Castrum le-a inmanat
Certificatul de membru si Pinul Rotakids. La
eveniment au participat directorul CND, prof.dr.
Marin Florin Ilies -Presedinte in exercitiu Lions
Club Deva Sarmizegetuza precum si o delegatie
Leo condusa de presedintele Andrei Rotaru.
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Multumim
doamnelor profesor
Lili Parvu, Daciana
Vonu, Iudith Katona
si Elena Indrei pentru
tot sprijinul acordat!
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RC Marghita

“Educaţie privind apa şi igiena sanitară”

Rotary Club Marghita a derulat în luna
martie, timp de o săptămână, în mai multe şcoli
Peste 700 de elevi
gimnaziale cu clasele V-VIII din mediul rural din
jurul oraşului Marghita, jud. Bihor, mai multe de gimnaziu au
activităţi de educaţie privind apa şi igiena sanitară
participat la activități
în rândul şcolarilor.
Importanţa apei potabile, a apei curate din de educație privind
mediul natural înconjurător, a ecologizării, a
apa și igiena sanitară
economisirii apei, precum şi folosirea eficientă
a apei în igiena sanitară personală au fost câteva
dintre subiectele abordate.
Rotary Club Marghita a iniţiat activităţi educative pentru şcolari, în
colaborare cu cadrele didactice, la şcoli din localităţile Abrămuţ, Petreu,
Abram, Tăuteu, Bogei, Ciutelec, Chiribiş şi Popeşti. Au fost organizate lecţii
teoretice educative, la care elevii au primit şi diverse materiale de informare,
www.rotary2241.ro

www.rotary2241.org

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

an rotarian
2017 - 2018

e-newsletter district 2214
MARTIE 2018

dar şi activităţi interactive (de exemplu concursuri de desene şi fotografii având
ca temă apa, cunoştinţe de cultură generală referitoare la apă, etc).
Cu acest prilej a fost marcată şi Ziua Mondială a Apei - 22 martie. Peste 700
de elevi din clasele V-VIII din mediul rural din jurul oraşului Marghita (Bihor)
au fost implicaţi în aceste activităţi. Elevii participanţi şi dascălii implicaţi
au fost recompensaţi cu diplome. Afişele, pliantele şi broşurile distribuite la
aceste activităţi educative au fost furnizate de Rotary Club Oradea, în cadrul
Proiectului Districtual “Educaţie privind apa şi igiena sanitară”.
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RC Oradea 1113

I.“Mâini curate, copii sănătoși”
Rotary Club Oradea 1113 a lansat proiectul Rotary Club Oradea 1113 a
lansat recent un nou proiect în domeniul educației și sanitației: “Mâini curate,
copii sănătoși”.
Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea stării de sănătate și a nivelului de
educație igienico-sanitară a elevilor din mediul rural din județul Bihor.
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Proiectul presupune:
Derularea de ateliere educative în școli și grădinițe privind igiena
personală și utilizarea rațională a apei - atelierele vor fi adaptate pentru
copii de diferite vârste cu cântece, videoclipuri, exerciții, întrebări, exercițiu
interactiv de spălare a mâinilor;
Derularea de workshop-uri de conștientizare a cadrelor didactice privind
importanța spălării corecte pe mâini cu săpun și a utilizării raționale a apei;
Oferirea gratuită a Săpunului Rotary elevilor preșcolari și școlari Săpunul Rotary este împachetat într-o poveste personalizată care va
conține mesajul campaniei Rotary referitor la importanța igienei corecte a
mâinilor. În plus, săpunul este ambalat în carton 100% reciclat.
Așadar, pe lângă educația privind spălatul corect pe mâini, elevii și
cadrele didactice vor beneficia de informații de conștientizare publică privind
utilizarea rațională a apei și importanța reciclării pentru o viață sustenabilă și
în armonie cu mediul înconjurător.
Rotary Club Oradea 1113 își propune să implementeze acest proiect în
toate școlile primare și grădinițele din mediul rural al județului Bihor, având ca
și grup țintă un număr aproximativ de 45.000 de copii.
Primii beneficiari ai acestui proiect sunt 100 de copii din ciclul preșcolar
și primar din comuna Aștileu, județul Bihor. Implementarea proiectului “Mâini
curate, copii sănătoși” în comuna Aștileu a început în data de 13 martie, cu
spijinul și în parteneriat cu Holcim România SA, companie care are o tradiție
în derularea de proiecte comunitare în zonă. Nu întâmplator a fost aleasă luna
Martie, aceasta fiind „Luna Apei și a Igienei” în calendarul anual al activităților
cluburilor rotariene.
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II. Ziua Mondială a Apei
Pentru a marca această zi, Rotary Club Oradea 1113 a derulat ateliere
educative privind spălatul corect pe mâini și utilizarea raţională a apei, parte
a proiectului “Mâini curate, copii sănătoși”, pentru 30 de copii din ciclul preșcolar și 47 de copii din ciclul primar și gimnazial de la Grădinița și Școala
Internațională Agora.
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III. Proiectul “Mâini curate, copii sănătoși” se mută la oraș
Datorită numărului mare de cereri din rândul școlilor și grădinițelor din
municipiul Oradea pentru desfășurarea atelierelor educative “Mâini curate,
copii sănătoși”, proiectul a fost adaptat astfel încât și micuții din mediul urban
să beneficieze de acestea și să poată dărui săpunuri copiilor din mediul rural
care vor beneficia și ei de atelierele educative.
Așadar, pe lângă educația privind spălatul corect pe mâini, utilizarea
rațională a apei și importanța reciclării pentru o viață sustenabilă și în armonie
cu mediul înconjurător, elevii din mediul urban au fost învățați să fie empatici
și să dăruiască în spiritul Rotary. Astfel, 60 de elevi din ciclul primar ai Școlii
Generale “Oltea Doamna” din Oradea, au avut parte de ateliere de educație
igienico-sanitară privind spălatul corect al mâinilor oferit de Rotary Club 1113
Oradea, în cadrul săptămânii Școala Altfel.
Proiectul face parte dintr-un program amplu al Rotary Club Oradea 1113
numit “Școala de nota 10”. Acesta este un program catalizator, menit să atragă și
să stimuleze acțiuni comunitare integrate ale diverșilor actori locali în vederea
îmbunătățirii condițiilor și nivelului de educație a elevilor preșcolari și școlari
din județul Bihor.
“Școala de nota 10” presupune următoarele domenii de intervenție:
Educație sanitară – Proiectul “Mâini curate, copii sănătoși”;
Infrastructură sanitară – Proiectul “Toalete ca la carte”;
Infrastructură educațională – modernizări, dotări și materiale didactice –
finanțate prin Proiectul “Rotary Golf Charity Cup”, care a primit distincția de
“Proiectul anului 2017” în cadrul Galei Comunității Bihorene, organizată de
Fundația Comunitară Oradea;
Educație practică privind mediul înconjurător – Proiectul “Rotary plantează
în școli”;
Grădinița de vară – Proiectul „Vacanța mea e un curcubeu” (ROGVAIV).
www.rotary2241.ro
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RC Slobozia

I.“Dinți frumoși, copii sănătoși”

Proiectului districtual “Dinți frumoși, copii
sănătoși”, a continuat în comuna Gheorghe Doja
din județul Ialomița, unde copiii clasei pregătitoare
au fost instruiți privind îngrijirea orală corectă, au
fost consultați de medicul stomatolog Dr. Andreea
Badea și au primit cadou un pliant informativ
despre periajul dentar, o periuță și o pasta de
dinți. Proiectul se desfășoară începând cu luna
aprilie 2014, în fiecare primăvară și toamnă atât în
Municipiul Slobozia cât și în localitățile din mediul
rural, peste 1700 de copilași cu vârste cuprinse intre
6-9 ani fiind consultați de colega noastră.

www.rotary2241.ro
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desfășoară începând
cu luna aprilie 2014,
în fiecare primăvară
și toamnă
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II. Balul Primăverii
Primăvara a vrut să se bucure împreună cu noi de balul organizat în
anul în care Rotary Club Slobozia a împlinit 10 ani de existență, așa că a venit
la momentul potrivit, ca prin vrajă. Să mai spună cineva că primăvara nu e
magică…Balul Primăverii, organizat de Rotary Club Slobozia, a adus împreună
oameni uniți de dorința de a își ajuta aproapele și de a răspândi binele în jur
- membri ai Rotary Club Slobozia, rotarieni din toate colțurile țării, dar și
membrii ai comunității locale.
Mai mult, Balul Primăverii l-a adus la Slobozia și pe Milian Sopoian guvernatorul Rotary -, prezența acestuia întregind tabloul unei seri de neprețuit,
într-o atmosferă unică, asigurată de Cabaret RisingSun, Vibe Production și
Costel Pătrășcanu. Adolescenti - membri ai Interact Slobozia, și nu numai
-, tineri și adulți au transformat Balul Primăverii într-un eveniment tipic
rotarian, din care nu au lipsit strângerea de fonduri pentru comunitatea locală
sau premiile speciale pentru oameni la fel de speciali.
Împreună, am demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, că sprijinul
pe care îl oferim comunității locale poate reprezenta fundația pe care să se
clădească o zi de mâine altfel - o zi de mâine mai bună pentru cei din jur.
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RC Târgu Jiu

I. Burse de excelenta Rotary

În anul 2018 vor fi acordate 3 BURSE DE EXCELENȚĂ fiecare în valoare
de 1000 de EURO. Bursele de excelentă acordate urmăresc identificarea,
susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, elevi sau studenți, cetățeni
români.
Pentru BURSA DE EXCELENȚĂ ROTARY se pot înscrie elevii, studenții
sau masteranzii care urmează cursurile la învățământul de zi în școlile/liceele/
Universitățile din Județul Gorj și care îndeplinesc următoarele condiții:
au domiciliul în Județul Gorj;
sunt integraliști, adică nu au obligații profesionale nerezolvate din anii
anteriori de curs;
s-au remarcat într-un domeniu de activitate profesionala și sociala, sau/
și au media generală a anilor de studiu peste 9,50.
nu au nici un grad de rudenie cu membrii Clubul Rotary din Târgu Jiu.
Bursele se vor acorda prin concurs, în baza unui contract semnat între
BENEFICIARUL bursei și Clubul Rotary din Târgu Jiu.
www.rotary2241.ro
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Înscrierile pentru acest concurs se vor realiza prin transmiterea unui
set de documente în intervalul 19 martie–20 aprilie 2018 către Clubul Rotary
din Târgu Jiu, recepția Hotelului Brâncuși sau pe e-mail pe adresa: ssghimisi@
gmail.com.
Evaluarea candidaților în privința acordării BURSEI DE EXCELENTA
ROTARY se va face de către Comisia de Acordare a Bursei de Excelenţă Rotary
și se va desfășura în două etape:
1. Etapa preliminară – în care se va analiza fiecare candidatură în parte și se
vor acorda punctaje candidaților, rezultând astfel o ierarhizare a acestora.
2. Etapa finală – în care primii 6 candidați, în funcție de punctajul obținut,
își vor susține eseul precum și un interviu în fața Comisiei.
Mai multe informații privind desfășurarea acestui Concurs se găsesc pe site-ul
clubului http://www.rotarytargujiu.ro/
Așteptăm cât mai multe propuneri și ne bucurăm să putem sprijinii copiii
talentați din Județul Gorj
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II. Blind date with a book
Clubul INTERACT Târgu Jiu a organizat sambata, 31 martie 2018,
începând cu orele 10:00, la Shopping City Targu Jiu, evenimentului “Blind date
with a book”.
“Blind date with a book” constă în vânzarea unor cărți împachetate care
au ca unic indiciu câte o scurtă descriere a cărții, un cuvânt cheie sau un desen
reprezentativ astfel încât cititorul să nu poate fi influențat de copertă, autor
sau titlul cărții. Clubul Interact Târgu-Jiu a organizat acest eveniment pentru
a treia oară cu scopul de a încuraja cititul în rândul tinerilor. De asemenea,
Clubul Interact a dorit să le transmită tuturor că o carte nu trebuie judecată
după copertă, titlu sau autor.
In urma acestei acțiuni au fost obținute fondurile necesare pentru ca
voluntarii de la Interact să petreaca o zi deosebita împreuna cu copiii de la
Centrul pentru copii cu nevoi speciale din Târgu Jiu.
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III. Sprijin pentru Technogods Robotics Team
Clubul Rotary din Târgu Jiu a oferit un sprijin in valoare de 1000 de
EURO pentru echipa de robotică a Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu”
(CNET) din Târgu Jiu, care a reuşit performanţa să se califice la Campionatul
Mondial FIRST USA, care va avea loc în perioada 25-28 aprilie la Detroit,
Statele Unite ale Americii.
Echipa de la Târgu Jiu a participat la a doua ediție a BRD FIRST Tech
Challenge, în care 90 de echipe totalizând 1200 de liceeni s-au întrecut în cea
mai mare competiție de robotică din România. După luni de muncă, timp în
care și-au proiectat și construit roboții, cele patru echipe câștigătoare, XEO de
la Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, QuantumRobotics,
de la Liceul Internațional de Informatică din București, Qube de la Colegiul
Național Mihai Viteazul din București și Technogods de la Colegiul Național
Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu s-au calificat pentru finala Campionatului
Mondial de Robotică din Statele Unite ale Americii, de la Detroit.
Clubul Rotary din Târgu Jiu continua să sprijine excelenta și să investească
în educația tinerilor.
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RC Vișeu de Sus

I.“Educație privind apa și igiena sanitară”

Apa – resursă naturală indispensabilă pentru
viața oamenilor și a naturii – este una dintre temele
Pentru a atrage
de interes major pentru Rotary la nivel internațional,
dar și pentru Districtul 2241 România și Republica interesul copiilor,
Moldova.
clubul vișeuan a
Clubul Rotary Vișeu de Sus s-a alăturat
cluburilor din district care au organizat, cu ocazia organizat și un mic
Zilei Mondiale a Apei, evenimente speciale dedicate
concurs
educației privind apa, folosirea rațională a acesteia
și igiena.
Ziua Mondială a Apei se celebrează începând cu 1993 în fiecare 22 martie,
în vederea conştientizării măsurilor privind problematica apei, ca resursă
naturală crucială pentru viaţă şi sănătate. Anul acesta, Ziua Mondială a Apei
s-a derulat sub sloganul “Să protejăm Natura & Apa – indispensabile vieţii pe
Terra!” și a avut ca temă “Natură nepoluată pentru apă de calitate”.
www.rotary2241.ro
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Pornind de la tema anului, Clubul Rotary Vișeu de Sus a organizat o acțiune
de informare și constientizare a elevilor vișeuani asupra importanței apei, în
cadrul proiectului districtual “Educație privind apa și igiena sanitară”. Actualul
și viitorul secretar al clubului (Maria-Ioana Coman și Cristian Cornea) au avut
întâlniri cu elevii de la Școala Gimnazială nr. 7 (prof. Adriana Melniciuc) și de
la Liceul Tehnologic (prof.înv.primar Monica Muller).
Alături de pliantele și flyer-ele puse la dispoziție de district, un moment
deosebit a fost prezentarea și discuțiile pe baza unui material video pe această
temă realizat de Parcul Natural Munții Maramureșului (la realizarea căruia
a contribuit activ viitorul secretar Cristian Cornea). Materialul a prezentat
imagini din zona Vișeului de Sus, a Văii Vaserului, dar și din întregul perimetru
al Parcului Natural Munții Maramureșului, cu mărturii și exemple de bune și
mai puțin bune practici, arătând elevilor impactul pe care acțiunile lor pot să-l
aibă asupra apei și, în final, a vieții.
Pentru a atrage interesul copiilor, clubul vișeuan a organizat și un mic
concurs, iar câștigătorii au primit cărți-album cu Valea Vaserului, o zonă ce
trăiește și se dezvoltă tocmai din respectul pentru natură, pentru apă, pentru
mediul înconjurător.
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II. Reprezentare internațională pentru Rotary Vișeu de Sus și ICC
România-Franța
În perioada 24-25 martie, la Paris au avut
loc două evenimente rotariene importante. Primul
dintre acestea a fost Conferința Internațională
Rotary de la UNESCO, având ca temă ”Rolul Rotary
și al UNESCO în dezvoltarea durabilă a Națiunilor
Unite”. La eveniment au participat, alături de
președintele Rotary International Ian Riseley, peste
850 de rotarieni din întreaga lume, în rândul cărora
s-au numărat și reprezentanții Districtului 2241.

Tema Conferinței
Internaționale Rotary
de la UNESCO a
fost ”Rolul Rotary
și al UNESCO în
dezvoltarea durabilă
a Națiunilor Unite”

Clubul Rotary Vișeu de Sus a fost reprezentat la Conferința Internațională
de Anuța Pop, președinte 2018-2019 și președinte al Comitetului Inter-Țări
România-Franța. Cu ocazia acestui eveniment s-au pus bazele cooperării
între comitetele România-Franța și Franța-România, în urma discuțiilor cu
președintele ICC Franța-România, Guy Cahané.
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De asemenea, a fost un bun prilej de a cunoaște prieteni rotarieni
din diferite cluburi franceze interesate de proiecte cu cluburi din România.
Următoarea fază importantă în dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări pe
palierul Rotary se va desfășura chiar la Vișeu de Sus, în perioada Conferinței
Districtuale din iunie 2018, la care vor participa reprezentanții comitetului
francez în relația cu Districtul 2241.
Al doilea eveniment important a fost Soli’run, un eveniment sportiv
organizat în colaborare cu mai multe cluburi Rotary, fondurile fiind destinate
asociației umanitare Habitat et Humanisme Ile-de-France. Este cel mai mare
proiect al clubului Rotary Paris Concorde și cel mai mare eveniment, ca număr
de participanți, din Districtul 1660.
Alături de Joachim Bitterlich, unul dintre cei mai mari specialiști în
geopolitică din lume (fost consilier al cancelarului Helmut Kohl) și Vasile
Tomoiagă (campion mondial la canotaj, inițiatorul clubului vișeuan), membri
ai clubului Paris Concorde, reprezentantul Rotary Vișeu de Sus a facut parte,
ca voluntar, din staff-ul Soli’run.
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RC Zalău

I.Turneu Fotbal - editia XIII - 2018
In zilele de 23, 24 si 25 februarie anul curent, a avut loc in municipiul
de sub poala Mesesului un eveniment rotarian, organizat de R.C. Zalau care a
reunit doua competitii: Cea de a XIII-a editie a Turneului de fotbal - Rotary
Zalau si prima editie a Concursului de proiecte educationale ,,Sprijinim
performanta in educatie”.

Primele locuri s-au
clasat in ordine
echipele cluburilor
rotariene din :
Oradea, Zalau si
Timisoara.
Evenimentul s-a bucurat de participarea Cluburilor Rotary din : Cluj
Napoca, Oradea, Dej, Huedin, Resita, Alba Iulia, Buzias, Timisoara si Zalau.
In competitia sportivă pe primele locuri s-au clasat in ordine echipele
cluburilor rotariene din : Oradea, Zalau si Timisoara.
In cadrul Concursului de proiecte locurile de pe podium au fost ocupate
de R.C. Zalau cu proiectul ,,Fa-ti vocea auzita!”, Rotary Club Dej cu proiectul
,,Scoala de vara” si Rotary Club Timisoara Cosmopolitan, cu proiectul
,,Schimbam destine”.
Seara de gala, în care au fost inmânate premiile si diplomele câstigatorilor,
a oferit si un bun prilej de manifestare a prieteniei si frumosului spirit Rotarian.
www.rotary2241.ro
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II.“Educatie privind apa si igiena sanitara”
Joi, 1 Februarie 2018, la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Mirsid si Scoala
Gimnaziala “Marcus Aurelius” Creaca, in prezenta a peste 250 de elevi, a unui
numar insemnat de cadre didactice si a unor autoritati locale cu responsabilitati
in educatie a fost lansat proiectul “Educatie privind apa si igiena sanitara”,
proiect Distinctual Rotary, avand ca partenerii pe Rotary Club Zalau si
Inspectoratul Scolar Judetean Salaj.

Scopul proiectului este acela de a-i educa pe tineri inca de la cele mai
fragede varste, in sensul constientizarii asupra importantei apei ca element
al mediului inconjurator, ca accesul la apa curata asigura oamenilor o viata
mai sanatoasa si mult mai sigura, deasemenea in cadrul proiectului s-a avut in
vedere educatia privind spalatul pe maini, cu apa curata si sapun, ca singura si
cea mai eficienta tehnica pentru protejarea sanatatii publice si individuale, prin
asigurarea igienei sanitare de baza, putand astfel fi prevenita raspandirea unor
boli cum ar fi gripa, diareea, hepatita A, holcea, etc.
In cadrul lansarii, proiectul a fost apreciat in egala masura de beneficiar,
parteneri si participanti ca unul cu valente educative importante in domeniile
ecologice, protectiei mediului si respectarii igienei personale pentru prevenirea
unor boli.
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RC Alba Iulia Civitas Solis

I. “Cariera ta în Fintech”
Prima caravană IT din România adresată tinerilor de liceu este
susținută de cluburile Rotary din Alba Iulia.
“Cariera ta în Fintech” este prima
caravană IT din România adresată
tinerilor de liceu. Pe 28 martie, Caravana
a ajuns la Alba Iulia. Tinerii au fost
invitati să afle ce înseamnă un proiect IT,
schimbările pe care le aduce digitalizarea
în lumea de azi și de ce să fii ‘disruptive’
e mai mult decat cool.

Caravana IT se va
opri în fiecare lună în
alt oraș al României
pentru a promova
oportunitatea
dezvoltării unei
cariere în #FINTECH

Le-a fost prezentata lumea tehnologiei
dintr-o cu totul altă perspectivă, împreună cu
toate schimbările generate de această industrie
în continuă evoluție. Evenimentul de la Alba
Iulia continuă Caravana Informaticii, organizată
de Districtul Rotaract Romania & Republic of
Moldova în parteneriat cu DB Global Technology,
centrul de dezvoltare software din Europa de Est al
Deutsche Bank.

Caravana se va opri în fiecare lună în alt oraș al României pentru a
promova oportunitatea dezvoltării unei cariere în #FINTECH și pentru a
răspunde tuturor întrebărilor tinerilor.
În Alba Iulia, proiectul este organizat prin implicarea Clubului Rotaract
Alba, împreună cu Interact Alba Iulia și susținerea cluburilor Rotary Club
Alba Iulia Civitas Solis și Rotary Club Alba Iulia.
www.rotary2241.ro
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II. Conferința “Romania 100 ani – Partea a II-a”
În seria conferinţelor ``100 de ani
România `` organizate de Clubul Linos
Alba Iulia, Clubul Rotary Alba Iulia şi
Clubul Rotary Alba Iulia Civitas Solis,
marţi 27.03.2018, la Muzeul Principia
s-a desfăşurat cea de-a doua întâlnire,
dedicată Unirii Basarabiei cu România.
Conferinţa a fost una inedită prin legătura de simţire românească realizată
on-line de invitaţii care au conferenţiat pe tema propusă: conf. univ dr.Valeriu
Moga şi conf. univ dr. Laura Stanciu din Alba Iulia şi domnul Paul Vargan –
preşedintele Clubului Rotary Suceava – Bucovina.
Dialogul a adus în atenţia auditoriului tema
Unirii Bucovinei și Basarabiei cu România și
Conferinţa s-a bucurat
contextul internațional din anul 1918, cu referire la
de un public numeros, contextul social – politic premergător anului 1918,
la personalităţi ardelene, bucovinene şi basarabene
în special tineri –
implicate în realizarea dezideratului unionist şi la
eforturile şi acţiunile din provinciile române în
liceeni şi studenţi
realizarea idealului naţional.
Un moment emoţionant l-a reprezentat participarea la eveniment a
echipei „XEO RO001” a Colegiului Horia, Cloşca şi Crişan din Alba Iulia care
recent a câştigat premiul I la cea mai mare competiţie de robotică din România
şi va merge la finala internaţională a competiţiei ce se va desfăşura în Statele
Unite ale Americii.
Conferinţele dedicate Marii Uniri, organizate de cluburile Lions şi
Rotary, vor continua în perioada 9-10 mai 2018, cu tema dedicată Războiului
de Independenţă. Dobrogea şi Regatul României şi în 18 septembrie 2018 –
Unirea Transilvaniei.
www.rotary2241.ro
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III. Conferinta Mind The Gap
Pentru evenimentul din 24 martie 2018 de la Alba Iulia, TEDx – Mind The
Gap a avut ca partener clubul Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis. Materiale
ample despre participanți, despre derularea activităților precum și interviurile
speakerilor sunt pe pagina de facebook, la urmatoarea adresa: https://www.
facebook.com/TEDxAlbaIulia/ Știință și artă. Tradiție și inovație.

Noile tehnologii și adaptarea la ele. Vise și împliniri, iar lista poate
continua. Toate aceste lucruri au în comun un spațiu, numit THE GAP, care
îngreunează evoluția, creează rupturi sau împiedică atingerea adevăratului
potențial al fiecăruia dintre noi.
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RC Rarău Bucovina Cimpulung Moldovenesc
I.“Dragobete pentru fete”

In luna martie 2018, membrii
clubului Rotary Rarău Bucovina
Cimpulung Moldovenesc, de ,,Dragobete
pentru fete,, ,au distribuit in cadrul
rastaurantului Bucovina la clienti, 300 de
inimioare de turta dulce.
O contribuitie deosebita avind
rotaryenii Cosmin Giosan si Luana
Zbranca.
Initiativa a avut un efect placut si
implicit de promovare a clubului rotaryan.

II. Martisor rotaryan
In luna martie membrii clubului Rotary Rarău Bucovina Cimpulung
Moldovenesc au organizat evenimente pentru comunitate.
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La inceput de martie presedinte clubului,Vasile Vargan a organizat
evenimentul “Martisorul rotaryan”, ocazie cu care membrii clubului au licitat
obiecte si bunuri proprii strangind suma de 2000 lei ,in vederea cumpararii a
doua instrumente muzicale,pentru copiii talentati de la Clubul Copiilor din
mun.Cimpulung Moldovenesc.
Pe 24 martie ,colega noastra Anca Laza medic ORL,s-a deplasat in com.
Fundu Moldovei,si a efectuat consulatii orl si audiometrie gratuita la un numar
de 20 oameni cu nevoi materiale modeste.Aceasta actiune va continua si in
lunile urmatoarele la copii si oameni cu venituri mici.
Actiunea a fost bine primita de cetateni si au apreciat ca membrii clubului
se implica in nevoiile comunitatii.
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RYLA Cluj-Napoca

Leadership Antreprenorial

În perioada 16.02.2018 – 18.02.2018 s-a
desfășurat RYLA Cluj Napoca – Leadership
Antreprenorial, eveniment desfășurat cu sprijinul
Tabăra s-a adresat
Rotary District 2241 – România și Republica
Moldova, Rotaract District 2241 – România și tinerilor lideri cu
Republica Moldova, Rotary Club Cluj-Napoca vârste cuprinse între
SAMVS și Rotaract Club Cluj Napoca SAMVS,
unde timp de trei zile, experţi creativi, lideri locali 18 și 30 de ani
şi antreprenori de succes ne-au împărtășit ideile şi
experienţa lor.
Mulțumim speaker-ilor Alexandru Galos, Mircea Baciu, Mihai e. Serban,
Cristian Avram și Darius Popirtac.
Tabăra s-a adresat tinerilor lideri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani
și și-a propus prezentarea, exersarea si dezvoltarea abilitătilor de Leadership și
Antreprenoriat într-o manieră inedită.
www.rotary2241.ro
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Obiectivele atinse au fost:
- prezentarea unor modele de business, strategii şi tehnici de succes în
afaceri
- dezvoltarea abilităților necesare pentru a fi un mai bun lider atât în
comunitate, cât şi în mediul profesional sau viaţa de zi cu zi
- importanța alocării resurselor şi planificarea activităţilor
- dezvoltarea abilităților de Leadership și Antreprenoriat, prin prezentarea
și conceperea unor planuri de afaceri, concepute alături de un grup de
oameni proaspăt cunoscuți, într-un timp limitat

RYLA Iași Copou - RYLA

„Empowering tomorrow’s leaders”
Rotary Club Iași Copou, cu sprijinul
Districtului Rotary 2241 România și Republica
Moldova și în colaborare cu Rotaract Club Iași
Copou a organizat, în perioada 30 martie – 1 aprilie
2018 primul eveniment RYLA (Rotary Youth
Leadership Awards) din „capitala” Moldovei.
Sub sloganul „Empowering tomorrow’s
leaders”, proiectul a constat într-un seminar intensiv
de training, dedicat tinerilor cu vârsta cuprinsă
între 18 și 30 de ani, cu potențial de leadership și
interesați de antreprenoriat.

Formularul de
feedback aplicat posteveniment a relevat
faptul că participanții
au acordat
evenimentului nota
9.7 din 10

Lucrările seminarului au avut loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași și au fost deschise de asistentul guvernator Adrian Sachelarie, care a
prezentat pe scurt misiunea și activitatea Rotary în România și în lume.
www.rotary2241.ro
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Cei 33 de participanți au beneficiat pe parcursul celor 3 zile atât de
incursiuni teoretice în sfera management-ului antreprenorial sau a comunicării
în leadership, cât și de aplicații practice sau dialoguri cu antreprenori de succes.
Majoritatea tinerilor care au participat la eveniment sunt membri Rotaract
(70%), în timp ce toți trainerii și vorbitorii la eveniment sunt membri Rotary
activi la nivelul comunității în care își desfășoară activitatea: Adriana Maria
Robu (Rotary Club Roman), Doina Cepalis (Rotary Club Iași 2000), Daniel
Zaharia și Daniel Schipor (Rotary Club Iași Curtea Domnească), PDG Daniel
Tănase (Rotary Club Suceava Bucovina) și Sorin Crăciunescu (Rotary Club
Iași Copou).

Formularul de feedback aplicat post-eveniment a relevat faptul că
participanții au acordat evenimentului nota 9.7 din 10. Componenta de
leadership a fost apreciată cu un scor de 9.5 din 10, în timp ce componenta de
antreprenoriat cu 9.6 din 10.
„A fost un eveniment în urma căruia am rămas cu foarte multe informații
utile. Atmosfera a fost plăcuta și relaxantă. Invitații/speakerii au fost sinceri și
deschisi, ne-au stimulat din punct de vedere intelectual, ne-au inspirat și ne-au
insuflat dorința de autodepășire. Pot afirma că mi-au fost depășite așteptările cu
mult și că a fost un eveniment reușit din toate punctele de vedere.” (Bogdan Ursu,
participant RYLA Iași 2018)
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RC Varana Focșani
Ziua mondiala a apei

Proiectul districtual privind “Apa
si igena sanitara” a fost implementat
astazi de catre RC “Varana” Focsani, la
scolile gimnaziale din comunele Pufesti
si Domnesti , judetul Vrancea, marcand
astfel “Ziua Mondiala a Apei”- 22 martie.
Au fost alaturi de noi membrii
clubului Rotaract “Varana” Focsani.

RC București

Noi pasi in proiectul “Salvati inima unui copil”
In cadrul proiectului “Salvati inima unui copil”, in luna martie s-a
desfasurat la Spitalul Grigore Alexandrescu a 2-a misiune chirurgicala cu
personal exclusiv romanesc, in colaborare cu “Institutul Inimii“ din Cluj.
Interventiile au fost realizate de dr. Manuel Chira, impreuna cu Dr. Andrei
Barsan si Dr. Olivia Vasile, chirurgi cardiovasculari. Echipa de anestezie si
terapie intensiva a fost formata de Dr. Adrian Stef si dr. Ovidiu Lazar, iar echipa
de cardiologie a fost formata de Dr. Cristina Olteanu si Dr. Ioana Bejan.
Vineri, 2 martie, dna Sorina Pintea, Ministrul Sanatatii, a vizitat Sectia
de Chirurgie Cardiovasculara de la Spitalul Grigore Alexandrescu si a fost
impresionata de dotarile tehnice si dedicarea personalului medical. Dna
ministru a apreciat eforturile extraordinare ale membrilor Rotary si fundatilor
partenere in sustinerea proiectului “Salvati inima unui copil”, de tratament
www.rotary2241.ro
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local, in Romania, al copiilor cu malformatii cardiace. A luat cunostinta de
necesitatea implicarii institutiilor statului in vederea asigurarii cu personal
medical si a finantarii acestui program.

Dl Radu Popescu si dl Victor Martin, pentru care acest proiect este unul
de suflet, in care depun eforturi permanente de mai multi ani, au fost implicati
si au asigurat suportul logistic. Au fost prezenti si membrii fundatiei “Save a
Child’s Heart” din Israel : Dr Lior Sasson (chirurg cardiovascular) si Simon
Fisher (director SACH I), in vederea organizarii misiune viitoare care se va
desfasura in perioada 21 -30 aprilie. Fundatia Gift of Life a fost reprezentata de
Rob Raylman, director GOL.
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RC Pitești

O nouă donație a Clubului Rotary Pitești
pentru Secția de Neonatologie a Spitalului Județean Argeș
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RC Petroșani-Valea Jiului

Ștafeta succesului – 2018 - ediția a II-a
Proiect de dezvoltare personală și antreprenorială
Rotary Club Petroșani-Valea Jiului continuă și anul acesta proiectul de
dezvoltare personală și antreprenorială - STAFETA SUCCESULUI, dedicat
elevior din clasele a X-a de la cele 9 colegii din întreaga Vale a Jiului.
Proiectul urmărește ca prin implicarea membrilor clubului să se
realizeze transferul informațional teoretic și practic din domeniile dezvoltării
personale și antreprenoriatului, către grupul țintă, în scopul susținerii acestuia
în formarea și dezvoltarea pentru viață.
Abordarea noastră are o direcție
clară și simplă: căutarea răspunsului
la întrebarea CE FAC EU CU VIAȚA
MEA? Pentru fiecare dintre noi această
întrebare este fundamentală. La vârsta
lor, a tinerilor noștri cursanți, intensitatea
și frecvența repetării acestei întrebări
trebuie să fie din ce în ce mai mari... până
la găsirea răspunsului.
Noi le-am oferit câteva repere ajutătoare în
Proiectul se derulează acest sens.
în două sesiuni de
Urmează să aflăm împreună câți dintre
cursuri și dialog
participanți sunt atrași și de latura antreprenorială a
cu tinerii, prima
vieții. Noi îi invităm pe toți să participe la concursul
derulată deja în
MICUL ANTREPRENOR - 2018.
Până la sfârșitul anului școlar vom cunoaște
partea de vest a
cine sunt Cei Mai Buni Mici Antreprenori în 2018.
Văii Jiului.
Pe care bineînțeles, îi vom premia.
www.rotary2241.ro
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RC Ploiești

I. Guvernatorul Districtului 2241, la Ploiești
Guvernatorul Districtului 2241 România și Republica Moldova, Emil
Sopoian, a fost săptămâna aceasta oaspetele de onoare al rotarienilor ploieșteni,
cele două cluburi din oraș, Rotary Club și Rotary 2000, reunindu-se special
pentru a-l întâmpina.
Invitatul special, Guvernatorul
Emil Sopoian, a ținut cu această
ocazie să amintească de Institutul
Rotary, organizat în premieră în
România, anul trecut, cu contribuția
remarcabilă a colegei noastre, Martha
Mocanu, precum și de semnarea tot
atunci a protocolului dintre Rotary
și Romsilva, vizând plantarea unui
milion de puieți, la parafarea căruia
a contribuit semnificativ un alt coleg,
Octavian Anghel.
Totodată, Guvernatorul Districtului 2241 a putut afla de la Raluca
Anghelache, președintele Rotary Club Ploiești, și Carmela Dragomir,
președintele Rotary 2000 Ploiești, despre realizările rotarienilor din municipiul
nostru, dar și despre viitoarele proiecte ale acestora, printre care se numără
împădurirea în anii viitori a încă cinci hectare, după modelul „brevetat” pe
Centura de est a Ploieștiului, și organizarea în luna iunie a unui bal caritabil
pentru susținerea copiilor cu performanțe deosebite.
După cina festivă, vizita Guvernatorului a prevăzut și o escală la
Filarmonica „Paul Constantinescu” (condusă de dirijorul Vlad Mateescu,
membru al Rotary 2000 Ploiești), la un concert vocal-simfonic extraordinar
dedicat sărbătorilor pascale.
www.rotary2241.ro
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II. „Dialog public”inițiat de compania LUKOIL
Clubul Rotary Ploiești s-a numărat printre organizațiile invitate de
compania LUKOIL la „Dialogul public” inițiat cu administrația locală și
reprezentanții comunității ploieștene pentru a identifica solutiile cele mai
potrivite de realizare a proiectelor menite să contribuie la dezvoltarea locală.
De altfel, proiectul comun al Rotary Ploiești și Lukoil, de împădurire a
cinci hectare din zona centurii de est a orașului, a fost menționat și de prefectul
județului, Mădălina Lupea, prezentă de asemenea la evenimentul găzduit de
Camera de Comerț și Industrie Prahova.
”Salut implicarea
Rotarienii ploieșteni le-au mulțumit și ei
conducerii rafinăriei
reprezentanților companiei pentru susținerea
în programe ca
necondiționată a probabil celui mai ambițios
împădurirea de pe
proiect de mediu din județ din ultimii ani, în cadrul
Centura de Est a
căruia sute de voluntari din Ploiești au plantat în
Ploieștiului, acolo unde
apropierea fostei gropi de gunoi a orașului mii de
puieți care astăzi au crescut și s-au transformat
oricine poate să vadă
într-o tânără pădure. Totodată, le-au transmis
că puieții plantați acum
reprezentanților companiei LUKOIL speranța
cinci ani au devenit
că vor colabora și pe viitor în astfel de proiecte
o pădure tânără și
menite să contibuie la protejarea mediului, dar și
puternică!” Mădălina
la stimularea voluntariatului în rândul membrilor
Lupea, prefectul
comunității locale.
județului Prahova
La rândul lor, reprezentanții LUKOIL și-au exprimat încă o dată dorința
de a se implica în proiecte de acest fel, care vor constitui subiecte de discuție și
la viitoarele ediții ale Dialogului public, ce vor avea loc, promit organizatorii,
de două ori pe an.
www.rotary2241.ro
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III. Rotarienii ploieșteni, bucuroși de oaspeți
Rotarienii ploieștenii au avut mai
mulți oaspeți dragi la întâlnirile din luna
martie.
Astfel, istoricul Dorin Stănescu,
autorul volumului „Republica de la
Ploiești” și membru marcant al Societății
de Științe Istorice din România (cu care
Clubul Rotary Ploiești a semnat recent
un parteneriat pentru susținerea unor
proiecte comune), le-a vorbit rotarienilor
despre mai multe inițiative menite să
marcheze Centenarul României Mari.
La
rândul
său,
asistentul
Guvernatorului, Dragoș Petrescu, a
prefațat vizita pe care liderul rotarienilor
din România și Republica Moldova,
Emil Sopoian, o va efectua miercuri la
Ploiești, unde va participa la o întâlnire
comună cu membrii celor două cluburi
din oraș.
Nu în ultimul rând, membrii Clubului Rotary Ploiești au avut parte de o
lecție inedită de acordare a primului ajutor, susținută de George Duță, asistent
șef la Serviciul de Ambulanță Prahova, trainer acreditat la nivel european în
instruirea pe tema intervenției în urgențele medicale.
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Upcoming Events
7-10 iunie 2018,Viseu de sus / Maramures
Conferința districtuală

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
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