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Scrisoarea lunii

DECEMBRIE
Dragi prieteni,
Ultimele șase luni mi-au dat posibilitatea
să întâlnesc peste 60 de cluburi, între care 57
în cadrul vizitelor oficiale. Aceste întâlniri,
împreună cu cele prilejuite de evenimentele
districtuale, în care o parte dintre noi ne-am
revăzut și ne-am bucurat să schimbăm idei,
mi-au întărit convingerea că avem un district
puternic și matur, cu colegi extraordinari care
își dăruiesc cu modestie timpul prețios și rodul
aptitudinilor, competențelor ori talentului lor
comunităților din care fac parte.
Vă felicit și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați înfăptuit sub semnul Rotary!
M-am simțit de fiecare dată onorat și am fost copleșit de prietenia pe care mi-ați
arătat-o, de dorința de a împărtăși bucuria succesului fiecăruia dintre proiectele voastre. Vă sunt
recunoscător și pentru deschiderea cu care mi-ați adus în atenție unele aspecte problematice din
viața clubului vostru și pentru cooperarea excelentă pentru a găsi soluții în spiritul prieteniei și
energiei Rotary întotdeauna pozitive.
Clipele anului 2015 încep să ne părăsească una câte una, luând cu ele temerile mari ale
acestui an, descurajările și neîmplinirile mărunte și ne lasă în memorie doar amintirea a ceea

www.rotary2241.org

eNewsletter noiembrie 2015
ce am înfăptuit și realizat mai bun. Poate fețele fericite ale unor copii pe care i-am sprijinit,
poate cuvintele unei mame al cărui copil a fost salvat prin contribuția noastră, poate ceva din
atmosfera specială a întâlnirilor Rotariene. Anul nou se apropie aducând cu sine sentimentul
unor schimbări minunate care, în săptămânile și lunile ce vor urma zilei de 1 ianuarie 2016, ne
vor face viața mai frumoasă, mai rodnică și mai plină în semnificații, iar pe noi mai apți să ne
bucurăm de ceea ce ne oferă în fiecare zi.
În Rotary, tema lunii decembrie era până în acest an „Luna familiei”. Începând din
2015, Rotary International dorește ca această lună să fie dedicată prevenției și atenției pe care
o acordăm sănătății. Fie că privim din una sau alta dintre perspective, această lună este una
pe care o trăim întotdeauna sub semnul speranței și bucuriei depline, este una pe care o trăim
în atmosfera caldă a căminului în sărbătoare și în care bucuria de a fi în mijlocul familiei și
prietenilor este una cu totul aparte.
Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc sărbători minunate, sănătate și împlinirea gândului bun!
Cu aleasă prietenie,

Daniel Tănase,
District Governor 2015 - 2016 D2241
România și Republica Moldova
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Rotarienii contribuie la prevenția diabetului
Clubul Rotary Roman
Clubul Rotary Roman, în parteneriat cu
alte cluburi din țară, a susținut pe parcursul acestei
săptămâni o campanie de informare în scopul prevenției
diabetului. Mai mulți membri ai clubului, alături
de tineri voluntari din cadrul Asociației Mușatinii,
au împărțit materiale informative în restaurante și
în centre comerciale din municipiu. “Campania s-a
desfășurat în perioada 14-21 noiembrie și ne bucurăm
mult că ni s-au alăturat tineri voluntari de la Colegiul
Național Roman-Vodă, care chiar înțeleg ce înseamnă voluntariatul. Reușim prin această campanie
să punem foarte multe persoane pe gânduri în ceea ce privește alimentația sănătoasă și alocarea din
timpul nostru prețios a cel puțin 30 de minute, zilnic, pentru mișcare în aer liber.
Campania de informare care s-a incheiat sâmbătă, 21 noiembrie,marchează Ziua Monidială
a Diabetului.

Interact Club Deva şi Săptămâna Interact
În perioada 2-8 noiembrie 2015, Interact Club Deva
a organizat “Săptămâna Interact“ cu ocazia împlinirii
a 53 de ani de la înfiinţarea primului club Interact din
lume. Programul săptămânii acesteia a fost următorul:
•
Marţi a avut loc acţiunea numită “Selfloving“,
care s-a referit la intervievarea persoanelor doritoare
de a-şi exprima calităţile şi defectele.
•
Miercuri a avut loc un training de public
speaking susţinut de Ovidiu Oltean, un trainer
profesionist din Cluj.
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•

Joi s-a desfăşurat în Shopping City Deva proiectul “53“ în care am amplasat o echipă la intrarea
principală şi i-am rugat pe cei care doresc să se oprească şi să răspundă la câteva întrebări
legate de oraşul Deva.
• Vineri am desfăşurat în sala mare a “Centrul Cultural Drăgan Muntean“ concursul “Talent
Show“.
Ne bucurăm că am reuşit să adunăm mai
mulţi paşi importanţi la drumul pe care îl avem de
parcurs în evoluţia noastră ca şi club. În această
Săptămână Interact ne-am format şi am adus un
aport societăţii prin întregul repertoriu de activităţi
desfăşurate.

Rotary Club Baia Mare - Bursele de Excelență Rotary
De 14 ani, Clubul Rotary Baia Mare răsplătește
rezultatele deosebite ale elevilor de la Liceul de Artă
din oraș. Cei cinci Bursieri Rotary din acest an au
obținut premii importante în competiții naționale
pe parcursul anului școlar 2014-2015 (vioară, flaut,
percuție, proiectare ambientală și tapiserie).
Prin intermediul Diplomelor și Burselor de
Excelentă Rotary dorim să le răsplătim efortul pentru
zecile de ore petrecute la repetiții, efort care a condus
la rezultatele deosebite stabilite de jurii de specialitate din România. Acești tineri talentați au fost
premiați de Președintele Rotary Club Baia Mare, ANGELA DOBRAI, în cadrul festivalului anual
„Bănuț pentru Suflețel”, organizat de Clubul Rotaract Baia Mare, după care ne-au încântat cu un
scurt moment artistic.
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Musique á la carte - editia a 4-a
Sâmbătă 21 noiembrie 2015 a avut loc editia cu numărul 4 a proiectul “Musique à la carte”,
un spectacol caritabil, imaginat de clubul Rotary Visio Cluj-Napoca, de înaltă ținută artistică cu
artiști de mare notorietate internațională:
Silvia Sorina Munteanu – soprană
Silvia Sbarciu – pianistă
Tiberius Simu – tenor
Vlad Răceu- violonist
Fondurile obținute vor fi donate fundației
Noi Orizonturi pentru proiectul IMPACT, o
campanie de încurajare a elevilor din Cluburile
IMPACT de a derula pe perioada „Școlii Altfel”
proiecte de serviciu în folosul comunității.
Proiectul implică peste 50 de școli la nivel național, 1000 de tineri din cluburile IMPACT, 3000
de elevi și 200 de profesori. Mulțumim pe această cale tuturor participanților pentru generozitatea de
care au dat dovadă!
Misiunea Fundației Noi Orizonturi este de a promova modele
de educaţie prin experienţă de calitate, care dezvoltă abilităţi de
viaţă în rândul tinerilori. Cele peste 130 de cluburi IMPACT pe
care Fundația Noi Orizonturi le-a deschis în școli gimnaziale
și licee îi ajută pe elevi să-și răspundă la cele mai importante
întrebări: Cine sunt eu? La ce sunt bun? Ce vreau să devin? Cum
aș putea să ajut? Iar în drumul lor de găsire a răspunsurilor,
tinerii renoveaza școli și saloane de spital; ajută familii nevoiașe;
conving autoritățile să facă treceri de pietoni. Teoretic, fac proiecte.
Practic, se pregătesc de viață în lumea pe care o mută din visele
lor în realitate.

www.rotary2241.org

eNewsletter noiembrie 2015
Proiectul “Musique a la carte” este un concept unic, imaginat de clubul Rotary Cluj-Napoca
VISIO pentru a veni în întâmpinarea unei nevoi comunitare. Astfel, un spectacol de înaltă ținută
artistică, având invitați de mare notorietate internațională, oferă o interacțiune directă cu muzica de
calitate, accesibilă în meniul serii într-o paletă largă de opțiuni a căror selecție aparține invitaților.
Clubul Rotary Cluj-Napoca Visio, înființat în anul 2011, este cel mai tânăr club Rotary
clujean. Cu toate că activează de doar câţiva ani, Clubul Rotary Cluj-Napoca Visio are un portofoliu
bogat de activităţi, implicându-se în acțiuni care vizează sprijinirea unor cauze sociale, dar căutând
cu precădere să promoveze excelența.

Chartarea clubului cu numarul 120 – Rorary Club Deva
Castrum

Clubul cu numărul 120 în Districtul 2241 România și Republica Moldova, a fost chartat în 8
noiembrie într-o atmosferă de sărbatoare. Cei 25 de membri au fost onorați de prezența DG Daniel
Tănase, PDG Martha Maria Mocanu, PDG Ovidiu Valeriu Cos, PDG Marian Mocan, District
Extension Committee Chair Viorel Bunea, Asistenților de Guvernator Simion Mihon și Costinel
Daniel Ristache , delegațiilor a peste 20 de cluburi din district, unui numeros public. Nașii noștri de la
Rotary Club Alba Iulia au venit în număr mare să susțină evenimentul.
Ceremonia s-a distins prin eleganța și solemnitate întărite de pitorescul grup al tulnicareselor
din Avram Iancu, acestea prezentând un ritual arhaic al suflatului din tulnic așa cum se păstrează
acesta din vremuri seculare.
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Rotary Club Deva Castrum și-a început activitatea cu patru luni în urmă premiind excelența
la etapa națională a Concursului Democrație și Toleranță desfășurat la Deva, susținând proiectele
tinerilor de la Interact și continuând proiectul districtual Dinți frumoși, copii sănătoși , imediat după
începerea anului școlar. În aceeași zi a fost chartat și clubul cu numărul 4 RotaKids Deva Castrum.
Seara zilei s-a încheiat cu un eveniment de strângere de fonduri pentru inițierea unui proiect
pilot de educație și alfabetizare Ajută-mă să merg la școală, proiect susținut și îmbrățișat de club la
inițiativa președintelui fondator Iulius Marian Firczak.

“Un colectiv angelic pentru Colectiv” - Rotary Club Levant
București
În data de 17 noiembrie 2015 Clubul Rotary
Levant Bucuresti a organizat un eveniment caritabil
in sprijinul persoanelor afectate de explozia de la
clubul Colectiv.
Membrii clubului si-au dorit ca evenimentul
sa fie o replica a unei secvente din viata noastra
fascinanta unde, de multe ori frumosul si durerea se
imbina halucinant.
Astfel evenimentul a oferit o imbinare a unor intalniri cu oameni deosebiti intr-o splendida
ambianta de seara, cu colectarea de donatii pentru o provocare dura din zilele acestea unde ajutorul
celor in putere este asteptat si pretuit.
Evenimentul s-a desfasurat in ambianta calda data de arhitectura fascinanta a Casei Ion
Mincu din Bucuresti si muzica clasica a cvartetului Capricio, prin amabilitatea dlui Dan Draghicescu
(firma PinkStripe), organizatorul expozitiei fotografice interbelice ‘’Franturi de Istorie”.

www.rotary2241.org

eNewsletter noiembrie 2015

Rotary Club Craiova Probitas - Spitalului Judeţean de
Urgenţă (SJU) Craiova a fost modernizat

Spaţiul destinat urgenţei dentare şi ambulatoriului de chirurgie orală şi maxilo-facială din
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova a fost modernizat, iar in data de 21 octombrie
2015 a fost inaugurat. Banii pentru investiții aproximativ 25.000 euro, au fost strânși în urma unui
bal caritabil organizat de Rotary Club Craiova Probitas. Peste 12.000 de persoane, dintre care 2.000
de copii, vor beneficia anual de noile condiţii, alături de cei peste 500 de studenţi şi medici rezidenţi
care fac practică în fiecare an aici.
„Este o investiție foarte importantă pentru spital pentru că poate să ofere servicii medicale de
înaltă calitate compatibile cu cele din UE. Dar contează foarte mult și pentru partea universitară, și
pentru viitorii specialiști. Le spun pacienților să aleagă să vină aici în număr tot mai mare pentru
că avem condiții foarte bune și totodată pot participa și la formarea viitorilor medici. Îi invităm pe
toți cei care pot să vină să investească în spital pentru că investesc în viitorul nostru“, a precizat Dr.
Adrian Camen, șeful Clinicii de Chirurgie Maxilo-Facială.
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Summitul de Integrare pentru Prosperiate

În data de 23 Noiembrie 2015 a avut loc la Sibiu “Summitul de Integrare pentru Prosperiate”
desfasurat in cadrul Universitatii “Lucian Blaga” sala Aula Magna.
Organizatorii acestui eveniment au fost au fost: Rotary Club Sibiu Cibinium, Transparency
International Romania, Griffiths School of Management, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Camera
de Comert Sibiu. In cadrul acestui eveniment, editia Sibiu 2015 s-a abordat problema coruptiei si a
integritatii in domeniile comercial/economic, bancar, educational, social si antreprenorial.
Summitul a avut ca obiectiv general identificarea si propunerea de solutii practice, inovative
in vederea dezvoltarii unui climat antreprenorial integru, a promovarii unei culturi de integritate,
a unui model de antreprenoriat social care sa garanteze sustenabiliate si o experienta profesinala
bazata pe valori.
Speakeri au fost:
dl. Marian Popa - director Deutsche Bank, Global Technology Center Romania - cu tema “Perspectiva
Globala si impactul coruptiei asupra economiei nationale”;
dl. Samuel Echevarria-Cruz - profesor asociat Austin Community College, Antreprenor - cu tema
“Etica in afaceri si responsabilitatea sociala - atitudini ale liderilor din IMM-urile romanesti”;
dl. Sebastian Vaduva - decan Griffiths School of Management - cu tema “ Creativitatea si diferentierea
-instrumente in folosul integritatii”;
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dl. Viorel Lefter - prorector ASE Bucuresti - cu tema “Importanta eticii in invatamant”
dl. Eugen Iordanescu - director Camera de Comert Sibiu - cu tema “Coruptia : un posibil model de
cercetare si actine”
dl. Dan Botica - lector universitar doctor Universitatea Emanuel din Oradea - cu tema “ Perspectiva
Istorico-culturala asupra integritatii, Lectii evreiesti”
d-na Iulia Cospanaru - director adjunct Transparency International - cu tema “Parghii legislative pe
care societatea civila le poate accesa in combaterea coruptiei/ Modele de bune practici ale Transparency
International Romania”

300 de ani in Cetatea bastionara Vauban Alba Carolina
Actiunile lunii noiembrie au stat sub semnul
parteneriatului si colaborarii intre toti factorii care
reprezinta inr-un fel societatea civila in comunitate.
Conferinta aniversara organizata de Lions Club
Alba Iulia, Rotary Club Alba Iulia , Universitatea
“1Decembrie 1918”din Alba Iulia, Primaria
Municipilui Alba Iulia si Muzeul National al Unirii
din Alba Iulia.
Evenimentul a fost organizat in parteneriat de catre
Clubul Rotary Alba Iulia si Clubul Lions din Alba Iulia.
Scopul pentru care a fost organizat a fost, pe langa
marcarea aniversarii de 300 de ani de la inceperea
constructiei celei mai mari cetatii bastionare de
tip Vauban din partea se SE a Europei, strangerea
de fonduri pentru confectionarea de placute pentru
anumite monumente.
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S-a deschis CĂSUȚA DE CRĂCIUN “OCTO”
Pentru al doilea an consecutiv Clubul Rotary
București Octo organizează un proiect de suflet:
Căsuța Octo din Târgul de Crăciun amenajat în Piața
Universității
Cu ajutorul obiectelor comercializate în
Căsuței de Crăciun, Clubul Rotary Octo strânge
fonduri în beneficiul copiilor de la Centrul de
Plasament Pinochio 3 din București. Și ei sunt ai noștri și împreună le putem face o viață mai bună
Așteptăm cu plăcere pe toți colegii rotarieni cât și pe prietenii și pe familiile lor să ne viziteze
căsuța, de unde vor putea procura o cană de vin fiert de cea mai bună calitate sau produse ale unor
cunoscuți “meșteri” fie ei în arta bculinară sau în cea a cioplitului în lemn. Vă așteptăm cu drag până
în data de 27 Decembrie.
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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
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