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Din cuprins… 

Dragi prieteni,  
 

Cu bucurie mă adresez vouă, celor peste 3000 de 
rotarieni din District 2241, acum când ne apropiem de sfârșitul 
anului 2016, unul care pentru mine personal a avut foarte multe 
provocări. Am speranţa că puteţi să afirmaţi același lucru și 
despre activitatea fiecăruia dintre voi și că prin acţiunile pe care 
le-aţi derulat la nivelul comunităţilor din care faceţi parte aţi 
reușit să schimbaţi mentalităţi, să arătaţi că rotarienii din 
România și Republica Moldova sunt un grup unit și dispus să 
ajute.  

Aţi făcut acest lucru lună de lună, astfel încât proiectele 
pe care le-aţi început la nivelul cluburilor să aibă continuitate, 
aţi reușit să acoperiţi o paletă largă de probleme din domenii 
cheie pentru societatea actuală: educaţie, sănătate, social. Sper 
că sunteţi mulţumiţi de ceea ce aţi reușit să faceţi și vă încurajez 
ca pentru viitor să va fixaţi obiective și mai îndrăzneţe.  

Vă încurajez în același timp, să acordaţi în această lună a 
Familiei în Rotary, puţin mai multă atenţie celor din jurul 
vostru. Atunci când vorbim de familie, putem înţelege la un 
moment dat marea familie în care ne desfășurăm activitatea 
profesională și cea rotariană, dar vreau să mă refer acum la 
familia fiecăruia dintre voi. Să dedicăm această lună în primul 
rând celor foarte apropiaţi: partenerilor de viaţă, copiilor și 
părinţilor, pentru că, din motive întemeiate, au fost poate ușor 
neglijaţi în anumite momente ale anului. Să nu uităm că ei sunt 
suportul nostru pentru ceea ce ne-am angajat să facem atât pe 
plan profesional, cât și în Rotary. Tot în această lunp a Familiei 
în Rotary, să îi aducem aproape pe prietenii adevăraţi și să 
petrecem momente plăcute din care poate se nasc idei pentru 
anul 2017, pentru ceea ce ne dorim să facem atât în plan 
personal, cât și profesional. 

Pentru Rotary District 2241 anul 2017 este unul plin de 
provocări și de responsabilităţi, marcarea a 100 de ani de la 
nașterea Fundaţiei Rotary fiind unul dintre cele mai așteptate 
evenimente.   

 Vă urez să aveţi un an 2017 așa cum vi-l doriţi! 
 
Cu prietenie, 
  
Mircea Ștefan Solovăstru 
Guvernator 2016-2017 
District 2241 România și Republica Moldova 
  

 www.rotary2241.org 



 

 
2 

STARTUL PROGRAMULUI DISTRICTUAL „ROTARY PLANTEAZĂ”  
 
Rotary plantează! Seminarul Fundaţiei Rotary desfășurat la începutul lunii noiembrie la 
Brașov a fost ocazia perfectă pentru a lansa oficial programul “Rotary Plantează”. 
Obiectivul este unul foarte ambiţios, 1 milion de 
copaci, dar împreună putem reuși să îl atingem. 

Depinde de fiecare dintre noi timpul în care vom 
atinge acest obiectiv, mobilizarea tuturor 
cluburilor fiind foarte importantă. Coordonatorul 

programului este Marian Neagoe, de la 
Rotary Club Oradea. Detalii aici: 
http://www.rotaryplanteaza.ro/ro/ 
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Din cuprins… 

"Când toata lumea taie, Rotary Plantează" a fost deviza acţiunii organizate sâmbată 19 
noiembrie de Clubul  Rotary Alba Iulia, însoţit de Rotary  Club Alba Iulia Civitas Solis. 
Acţiunea face parte din seria de evenimente “Rotary Plantează” care se desfăşoară la nivelul 
Districtului 2241 România şi Republica 
Moldova. Pe un teren în apropierea comunei 
Ciugud, judeţul Alba, au fost plantaţi 
aproximativ 2000 de puieţi de gorun. 
Participarea a fost numeroasă, de peste 150 
persoane, pe lângă rotarieni şi cunoscuţi, la 
eveniment participând şi elevi ai Colegiului 
Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba 

Iulia, ai Şcolii Gimnaziale “Avram 
Iancu” din Alba Iulia, ai Şcolii 
Generale din Ciugud, reprezentanţi ai 
Primăriei Ciugud şi cetăţeni din 
comună. 
La încheierea acţiunii participanţii au 
fost felicitaţi, iar reprezentanţii 
fiecărui grup amintit mai sus au 
primit diplome şi distincţii. Efortul 
celor prezenţi a fost răsplătit cu 
plăcinte, cozonac, ceai  cald  și  cafea. 

ZUA MONDIALĂ A PÂINII – RC FOCȘANI 

În luna noiembrie s-a finalizat proiectul  „Pentru un Sibiu curat”, organizat de Rotary Club 
Sibiu, în parteneriat cu Rotaract Sibiu și Interact Sibiu. Prin aceste activitati, desfasurate sub 
motto-ul „Câinele și-a făcut treaba… fă-o și tu pe 
a ta”, organizatorii au informat posesorii de 
animale despre modalităţile de curăţare, 
influenţa negativă asupra mediului şi asupra 
sănătăţii persoanelor din jur. Au fost distribuite 
500 de dispensere care se pot ataşa inclusiv la 
zgardă, dotate cu punguliţe de unică folosinţă și 
seturi de punguliţe de rezervă proprietarilor de 
câini. A fost realizat un film de prezentare al 
proiectului si de instruire a detinatorilor de 
animale, au fost amplasate si 11  dispensere de 
pungi mai mari, la intrările in zonele frecventate 
de posesorii de animale de companie 
aprovizionarea cu astfel de material. Acest 
proiect a făcut parte din Agenda Comunitară, fiind cofinanţat de Primăria Municipiului Sibiu și 
Consiliul Local Sibiu. 

RC ALBA IULIA – ACȚIUNE DIN PROGRAMUL  
„ROTARY PLANTEAZĂ” 

PENTRU UN SIBIU CURAT – RC SIBIU 
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„ROTARY PLANTEAZĂ” – CENTURĂ VERDE PENTRU BUCUREȘTI 
 Rotary plantează a reușit să dea spre viitor 5.000 de frasini plantaţi în comuna Copăceni, 
judeţul Ilfov. Puieţii au fost puși la dispoziţie de către Ocolul Silvic București. Au participat în 
data de 19 noiembrie, peste 170 de colegi din Cluburile Rotary din București, și mai ales din 
Rotaract și Interact. Aceștia au venit în număr mare 
semn că înteleg foarte bine ce așteaptă de la viitor. 
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În cursul anului 2016, Rotary Club Oradea, prin dr. Marian Neagoe, a propus un proiect foarte 
îndrăzneţ, cu ţintă spre generaţiile următoare 
.Plantarea în România si Rep. Moldova a 1 MILION DE COPACI ÎNTR-UN AN este un proiect 
amplu și extrem de ambiţios, dar nu imposibil. 
Sâmbătă, 19 noiembrie, a avut loc cea de-a 14-a ediţie a proiectului „Rotary plantează” în judeţul 
Bihor. Adunarea a fost programată în faţa şcolii din Borod, la ora 10.00, unde s-a dat startul 
unui proiect care, la final, va însemna plantarea a trei hectare de pădure cu 15.000 de arbori noi. 
Aceştia au fost plantaţi pe terenul Asociaţiei Urbariale Borodana, cu participarea  și a eleviilor 
Şcolii Gimnaziale nr. 1 din Borod. 
Pădurea Rotary Piatra Craiului se va realiza prin unirea forţelor tuturor cluburilor din Bihor: 
Rotary Club Oradea,  Rotary Club Oradea 1113, Rotary Club Băile Felix, Rotary Club Marghita şi, 
nu în ultimul rând, cu participarea foarte activă a tinerilor din cluburile Roatakids, Interact şi 
Rotaract din Oradea.  

Beneficiind de susţinerea Guvernatorului Mircea Solovastru, „Rotary Plantează” devine un 
proiect districtual  la care participă tot mai multe cluburi din ţară.  
„Misiunea noastră este să implicăm opinia publică, societatea civilă, autorităţile, mass-media, 
sponsorii şi alte organizaţii de voluntariat în protejarea şi creşterea de păduri”, susţine Neculai 
Manolică, preşedintele Rotary Club Oradea. 
Conform iniţiatorului proiectului, Marian Neagoe, obiectivele urmărite sunt educarea elevilor şi 
a tinerilor, mobilizarea opiniei publice şi reducerea tăierilor, încurajarea tuturor, inclusiv a altor 
organizaţii, în protejarea şi plantarea de păduri şi inducerea unor efecte administrative concrete 
din partea autorităţilor. 
A fost postată pe site-ul Rotary District 2241 si platform “Roatary Plantează”, unde toate  cele 
123 de cluburi din district pot posta anual proiectele de plantare ale cluburilor, pentru o mai 
mare vizibilitate naţională și internaţională și pentru un efect sinergic potenţat districtual, în 
sensul schimbărilor în bine de care România și Republica Moldova are nevoie. 

PĂDUREA ROTARY DIN JUDEȚUL BIHOR 
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RC TÂRGU JIU – IMPLICARE ÎN PROGRAMUL ROTARY PLANTEAZĂ 
Clubul Rotary Târgu Jiu a demarat sâmbătă, 5 noiembrie, proiectul Rotary plantează, 
printr-o acţiune de plantare în cartierul Narciselor din Târgu Jiu. A fost o primă acţiune prin 

care membrii Clubului 
Rotary Târgu Jiu 
alături de Tinerii de la 
Interact Târgu Jiu dar 
și elevi de la Școala 
gimnazială ”Ecaterina 
Teodoroiu” din Târgu-
Jiu au plantat 200 de 
copaci în Cartierul 
Narciselor din Târgu 
Jiu. 
”A fost o acţiune 
reușită și suntem 

extrem de încântaţi de 
participarea masivă a 
tinerilor. Doresc să adresez 
mulţumiri tuturor 
participanţilor, Direcţiei 
Silvice Gorj și Primăriei 
Târgu-Jiu. O menţiune 
specială pentru prietenii 
noștri Nicu Goaţă și Adrian 
Tudor  care  s-au ocupat de 
organizarea acestei acţiuni” a 
declarat Victor Troacă - 
președintele 
Clubului  Rotary  Târgu-Jiu. 

PREGĂTIREA ȘEDINȚEI COMITET DISTRICTUAL IAN. 2017  
 Întălnire de lucru cu rotarienii din 

cluburile tîrgumureșene. Împreună cu 
reprezentanţi ai RC Tîrgu Mureș, RC Tg 
Mures Maris și RC Tg Mures Teka s-au 
stabilit coordonate pentru una dintre cele 
mai importante ședinţe de lucru ale 
Districtului din acest an rotarian: 
Comitetul Districtual în cadrul căruia va fi 
ales Guvernatorul Districtului pentru 
mandatul 2019 - 2020. Întâlnirea CD se va 
desfășura la Tîrgu Mureș, la sfârșitul lunii 
ianuarie 2017.  
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TABĂRĂ DE OLĂRIT ÎN MOLDOVA 

ROTARY CLUB SIBIU – PREMII DE EXCELENȚĂ 
Clubul Rotary Sibiu a susţinut și anul acesta excelenţa în rândul tinerilor sibieni, oferind 
premii în bani și tabere internaţionale. Paul Drăgoiu, Radu Vinţan și Sebastian Lupean sunt 
cei trei tineri care au fost premiaţi pentru 
rezultatele excelente pe care le-au obţinut în 

anul școlar trecut. Elevii au participat la 
concursuri naţionale și olimpiade unde 
au obţinut rezultate deosebite, reușind 
chiar și calificarea în lotul României 
pentru Olimpiada Internaţională de 

Astronomie și Astrofizică din India,  în luna decembrie. În sala festivă a Bibliotecii Astra, în 
prezenţa profesorilor, părinţilor, membrilor Rotary, Rotaract și Interact, cei trei liceeni au 
fost recompensaţi pentru munca depusă și rezultatele obţinute. Claudiu Gavrea, 
președintele Clubului Rotary, le-a înmânat premiile Rotary pentru excelenţă, premii ce au 
depășit suma de 11.500 de lei.  
Premiul III a fost obţinut de Sebastian 
Lupean, elev în clasa a XI-a la Colegiul 
Naţional „Gheorghe Lazăr” din Sibiu. 
Dintre reușitele lui amintim:  menţiune  
la Olimpiada Naţională de Chimie și la 
Olimpiada Interdisciplinară Știinţele 
Pământului, menţiune la un concurs 
naţional de matematică.  
Radu Vinţan, elev al Colegiului Naţional 
„Samuel von Brukenthal” a obţinut 
premiul II.  Tânărul a obţinut locul trei la 
olimpiada naţională de matematică. 
Pe locul I s-a clasat Paul Drăgoiu, tot de la 
Colegiul Naţional „Samuel von 
Brukenthal”. A obţinut argintul la 
olimpiada naţională de fizică dar si la 
Olimpiada naţională de Astrofizică, este 
în lotul  României și va participa, în luna decembrie, la Olimpiada Interaţională de 
Astronomie și Astrofizică, în India. Elevul  a obţinut premiul cel mare acordat de Clubul 
Rotary pentru excelenţă, în valoare de 10.000 de lei. 
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SEMINARUL FUNDAȚIEI ROTARY – 100 DE ANI DE FAPTE BUNE 
La începutul lunii noiembrie s-a desfășurat la Brașov, Seminarul Fundaţiei Rotary și Ședinţa 
Comitetului Districtual. Într-o atmosferă cordială, rotarienii prezenţi au marcat prin diferite 
momente, cei 100 de ani de existenţă ai Fundaţiei Rotary și modul în care rotarienii din cadrul 

District 2241 au ales 
să se implice în 
sprijinirea proiectelor 
la nivel naţional și 

internaţional. 
Guvernatorul Mircea 
Ștefan Solovăstru a 
transmis un gând bun 
celor prezenţi și a 
subliniat importanţa 
proiectelor derulate 
prin intermediul 
Fundaţiei Rotary.  
“Dacă stăm să 
analizam ce înseamna 
100 de ani se poate 
afirma că au trecut 
repede și că 

rezultatele muncii rotarienilor din 
întreaga lume se văd, sunt palpabile și 
lumea e un pic mai bună. Dar sunt 
convins că celor dinaintea noastră nu le-a 
fost deloc ușor. Au fost 100 de ani cu 
provocări imense, răscoale, războaie 
mondiale, crize economice, dezastre 
naturale, și totusi, rotarienii au reușit să 
depașească obstacole și să facă, mai 
simplu spus: FAPTE BUNE. Trebuie sa 
ne simtim astazi mandri ca facem parte 
din aceasta organizatie si ca prin sprijinul 
financiar al fiecaruia dintre noi, am pus 
umarul in a schimba ceva in lume” a spus 
Mircea Ștefan Solovăstru. Rotarienii 
prezenţi au fost încurajaţi să transmită la 
rândul lor, în comunităţile locale, 
acţiunile pe care le desfășoară sub egida 
Fundaţiei. Este important ca astfel de 
mesaje să fie transmise în afara 
organizaţiei, astfel încât și ceilalţi să 
cunoască activitatea Rotary.  
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SEMINARUL FUNDAȚIEI ROTARY – 100 DE ANI DE FAPTE BUNE 
Familia Oltean (RC 
Reghin/RC Tîrgu 
Mureș Maris) a primit 
distincţia pentru cel 
mai generos donator 
către Fundaţia 
Rotary, LEVEL 3, în 
timp ce alte 4 cluburi 
din cadrul Districtului 
– Sighet, Alexandria, 
Deva, Chișinău - au 
primit distincţii 
pentru contribuţiile 
din anul 2015 – 2016.  

Au fost felicitaţi și cei 
care au condus 
organizaţia din poziţia 
de Guvernator, fiindu-
le acordată o 
distincţie specială. Pe 
parcursul celor două 
zile rotarienii cu 
experienţă le-au oferit 
membrilor mai noi 
din organizaţie 

informaţii despre 
programele Rotary la 
nivel naţional și 
internaţional, despre 
cum pot realiza 
proiecte și cum pot 
accesa fonduri. Au 
fost prezentate studii 
de caz cu cele mai 
reușite proiecte din 
ultimii ani.  
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RC SLATINA SUSȚINE EDUCAȚIA 
 Membrii Clubului Rotary Slatina s-au aflat în 
perioada 03-06.11.2016 într-o vizită la cluburile 
Rotary din Chișinău, prilej de cunoaștere 
reciprocă, de identificare de idei noi de proiecte 
comune și de participare la proiectul “Susţine 
educaţia – Donează o carte”. Prin acest proiect, 
membrii Clubului Rotary Slatina au folosit prilejul 
vizitei în Republica Moldova pentru a colecta cărţi 
și a le oferi cluburilor Rotary din Chișinău pentru a 
fi donate ulterior unor școli din mediul rural. 

Membrii Clubului Rotary Slatina, datorită 
implicării cluburilor gazdă, au avut prilejul să 
cunoască rotarieni din cluburi similare de peste 
Prut, să viziteze locuri valoroase istoric, să 
experimenteze mâncarea tradiţională, să cunoască 
tradiţii și obiceiuri specific moldovenești. 
Experienţa moldovenească a fost valoaroasă, fiind 
un punct de plecare pentru viitoare colaborări și 
proiecte pentru comunităţile noastre. 

MATERIALE DE IDENTITATE VIZUALĂ 
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.  

RC ALBA IULIA – LA SEMINARUL FUNDAȚIEI ROTARY  
 În perioada 11-13 noiembrie 2016 a avut loc, într-o 

ambianță deosebită oferită de Hotel Alpin Poiana 
Brașov, Seminarul Fundației Rotary. Din partea 
Rotary Club Alba Iulia au participat: Aurel Crișan 
președintele clubului 2016-2017, Ovidiu Coș PDG 
2007-2008, Cristina Voina Rotary Chair YEP 
District 2241, Amalia Gherman, ofițer proiecte. Sub 
egida  “Doing Good for the World”  și sub 
patronajul Guvernatorului Rotary District 2241, 
Mircea Solovăstru, au fost împărtășite experiențe și 
idei, s-a vorbit despre proiecte și implicare, despre 
necesitățile comunităților în care trăim, despre 
credință și pasiune și a fost lansat oficial proiectul 
"Rotary Plantează".  Au fost seminarii interesante și 
utile care ne vor ajuta în activitatea rotariană pusă în slujba comunității.  
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RC ALBA IULIA CIVITAS SOLIS  - PARTENERIAT CU RC VICHY, FRANȚA  
În această toamnă s-a finalizat proiectul de tip Global Grant nr. 1526505 – Crearea unui 

serviciu de endoscopie bronșică la Aiud, 
reușită ce a fost posibilă prin colaborarea  
Club Rotary Vichy și Club Rotary Vichy – 
Val de Besbre – Districtul 1740, Franța și 
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, Rotary 

Club Aiud, Rotary Club Alba Iulia și 
Rotary Club Teiuș. Cu această ocazie, 
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a 
fost gazda colegilor din Districtul 1740. 
Împreună am petrecut momente 
minunate  și s-au discutat posibile noi 
proiecte.  

Este un proiect cu desfășurare anuală ce se adresează tinerilor cu vârsta mai 
mare de 18 ani, ce au domiciliul pe raza judeţului Neamţ și intenţionează să-și 

înfiinţeze o afacere 
proprie. Programul complex 
presupune informare, 
pregătire teoretică și 
practică în vederea 
înfiinţării și derulării unei 
afaceri, precum și mentorat 
și consiliere pentru o 
perioadă de până la 9 luni. 
Programul este gratuit și s-a 
derulat pe parcursul lunii 
noiembrie 2016 la Piatra 
Neamţ.  
Detalii pe www.start27.ro și 

Facebook Start27 – Școala de Antreprenoriat. 
 

START 27 ȘCOALA DE ANTREPRENORIAT – PIATRA NEAMȚ 
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RC CRAIOVA PLANTEAZĂ – PENTRU UN MEDIU SĂNĂTOS 
Clubul Rotary din Craiova a organizat o nouă ediţie a proiectului “Rotary plantează” pe care l-a 
dorit de anvergură, cu impact. Proiectul a avut o importantă componentă de formare și educaţie a 

tinerilor şi a elevilor 
din şcoli, și o 
componentă de 
implicare majoră a 

cetăţenilor. 
Sâmbătă, 12 
noiembrie, Ziua 

împăduririi 
naţionale, ne-am 
întâlnit, împreună 
cu membrii 
Cluburilor Interact 
și Rotaract, la 
Filiași, la Școala 
Gimnazială, cu 
locuitori ai zonei. 
Colegul nostru Alin 
Modescu, a dovedit 
nu numai 
colegialitate ci și 

spirit managerial în folosul comunităţii. Un liant puternic a fost și președintele RC Craiova, 
Ioan Simion. Misiunea noastră a fost să implicăm opinia publică, societatea civilă, cetăţenii, 
autorităţile, mass-media, sponsorii şi organizaţiile de voluntariat, în respectul, protejarea şi creşterea 
de păduri. S-au 
plantat 5025 puieti 
(achiziţionati de 
Rotary Club 
Craiova, cu 
contribuţia 
Asociaţiei „Fraţii 
Racoţeanu” din 
Filiași), în mai 
multe locaţii din 
Filiași, Brădești, 
Fratostita, Fărcaș și 
Bralostiţa. Au fost 
prezenţi, peste 
1000 persoane, 
elevi, tineri și 
adulţi, cu toţii 
doritori să dea o 
mână de ajutor 
pentru un viitor 
curat și verde. 
Pentru toţi a fost o 
adevarată sărbătoare, o școală a respectului și construcţiei unui viitor sustenabil și durabil cu o 
importantă componentă verde. Mulţi dintre participanţi au spus că plantează pentru viitorul lor, 
pentru o localitate frumoasă, cu verdeaţă.  
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ÎNTÂLNIRE COMUNĂ LA ALBA IULIA 

RC TÎRGU MUREȘ – FESTIVALUL “ÎNTORSUL CAILOR” 
În luna noiembrie a fost organizat în localitatea Idicel Pădure, din judeţul Mureș, festivalul 
“Întorsul cailor”. Rotarieni din cadrul clubului, 
împreună cu Dorel Marc, cercetător știinţific și doctor în 
etnografie au realizat o analiză pertinentă a valorii 
exponatelor din muzeul mătușii Rafila (muzeul din sat). 

Au constatat că între specialiști acest muzeu este 
cunoscut și a avut o evoluţie pozitivă de-a lungul 

timpului. 
După 

evaluarea 
situaţiei de la 
faţa locului s-
au desprins o 
serie de concluzii, iar programul acţiunilor ce 
trebuiesc realizate și evident bugetul vor fi 
creionate în perioada imediat următoare. 

RC ALBA IULIA CIVITAS SOLIS - ȘAH PENTRU COPII 
După succesul primelor două ediţii, Clubul Rotary Alba Iulia Civitas Solis a organizat sâmbătă, 19 
noiembrie 2016, cea de-a treia ediţie a cupei 
omonime la șah, eveniment destinat 
preșcolarilor și elevilor de clasele O -VIII, în 
cadrul căruia și-au disputat trofeele 197 de copii 
din șapte judeţe: Alba (localităţile Alba Iulia, 
Cugir, Ocna-Mureș, Sebeș, Teiuș, Vinerea), 
Bistriţa-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureș, 
Mureș și Sibiu. Totul din dorinţa rotarienilor de 
a promova șahul ca sport al minţii și de a-i 
încuraja pe cei interesaţi să-l practice de la o 
vârstă fragedă. Competiţia a fost organizată în 
parteneriat cu Clubul Municipal de Șah Alba 
Iulia și Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" din 
Alba Iulia, cea care de altfel a găzduit evenimentul.  
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ÎNTÂLNIRE COMUNĂ LA ALBA IULIA 

RC BUCUREȘTI – PROGRAM PENTRU COPII DEFAVORIZAȚI 

RC TÎRGU MUREȘ MARIS – SPRIJIN PENTRU COMUNITATE 
Această iniţiativă a constituit obiectul unui proiect conceput și derulat de Clubul Rotary Maris 
din Tîrgu Mureș, ca implicare directă în ajutorarea unor familii nevoiașe, ale căror gospodării 
au fost distruse de furtuna devastatoare ce a luat forma unui fenomen meteorologic 
nemaiîntâlnit la noi – tornada abătută asupra satului Dătășeni, din comuna Cuci, Jud.Mureș, în 
data de 19.06.2016. Fidel unui principiu care stă la baza activităţii cluburilor Rotary, constând 
în prijinirea dezinteresată a semenior din comunităţile în care activează, un nucleu inimos al 
clubului nostru, condus de colega Natașa Cetănaș, a identificat - cu sprijinul primarului, un 
număr de trei gospodării ale celor mai sărmani săteni, cu locuinţe care necesitau refacerea 
totală ori parţială a acoperișurilor smulse de furtună, sau repararea caselor, precum și alte 
amenajări care să le asigure condiţii de locuit acceptabile. Pentru efectuarea unor lucrări de 
calitate au fost angajate firme de construcţii din judeţ. Clubul a susţinut financiar această 
acţiune, dar totodată a făcut demersuri pentru a obţine și sponsorizări de la diverse societăţi 
comerciale sau de la persoane fizice, pentru finalizarea lucrărilor ce s-au efectuat în intervalul 
iulie – octombrie 2016. 

 

Colegul nostru de la RC Turda, 
Adrian Motorga a fost 
protagonistul unei conferințe 
desfășurate la începutul lunii 
noiembrie la Tîrgu Mureș în care 
le-a vorbit celor prezenți despre 
activitatea sa profesională, cea de 
pilot militar. Prilejul a fost oferit 
de sosirea în țară a primelor 
avioane F 16 și de un reportaj 
realizat de jurnalistul TVR, 
Adelin Petrișor.  

CONFERINȚĂ RC TÎRGU MUREȘ - AERONAVELE ROAF F 16  
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RC FOCȘANI VARANA – BURSELE OPTIMUS PENTRU ELEVI 
În seria proiectelor EDU-Rotary, RC Varana Focșani a lansat concursul Bursele OPTIMUS, 
prin care clubul acordă două burse de merit  de 400 lei/lună, pentru perioada octombrie 2016 
- iunie 2017. Proiectul s-a adresat  elevilor de liceu din clasele X-a, XI-a și a XII-a care au avut, 

în ultimii doi ani școlari, medii generale 
peste 9.30, media 10.00 la purtare,  rezultate 
la olimpiadele școlare naţionale și activităţi 
extrașcolare și de voluntariat. Dosarul a mai 
cuprins scrisori de intenţie și de 
recomandare din partea profesorilor/a 
coordonatorilor de proiecte de voluntariat. 

Din cei 20 de elevi care au aplicat, au fost 
selectate opt dosare, finaliștii susţinând o 
probă de interviu. În urma etapelor 
parcurse, bursierii Rotary OPTIMUS  pe 
anul școlar 2016 -2017 sunt  Rogozanu 
Andreea – Colegiul Naţional “Emil Botta” 
Adjud și Autei Gabriel – Liceul Pedagogic 
“Spiru Haret” Focșani. Îi felicităm cu sinceritate, respect  și admiraţie pe toţi concurenţii, le 
dorim succes în ceea ce și-au propus și puterea de a fi ei înșiși schimbarea pe care o vor în 
lume! 

Colegul nostru, Dumitru Prunariu, a 
fost prezent la sfârșitul lunii noiembrie 
la o conferință desfășurată la Tîrgu 
Mureș, în cadrul căreia a fost lansat 
volumul „100 de fețe ale inovației”. 
Într-un cadru select, cu un auditoriu 
format din oameni de afaceri, oameni 
de cultură, oameni din mediul 
academic și cultural, tineri elevi și 
studenți, Dumitru Prunariu le-a vorbit 
celor prezenți despre cum inovația 
poate ajuta la dezvoltarea societății și 

cum acest subiect a făcut ca omul să ajungă în spațiu. În 2016 s-au împlinit 35 de ani de 
la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu.  

DUMITRU PRUNARIU – 100 DE FEȚE ALE INOVAȚIEI  



 

 

 

RC KRONSTADT BRAȘOV – EDUCAȚIE 

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

   Echipa de comunicare 


