
 
 

 

 
RC Baia Mare 

 
Rotary Baia Mare a deschis prima sală de haloterapie, la grădiniţa Seini 
 
 
Clubul Rotary Baia Mare 2005 a inaugurat, recent, primul spaţiu de recreere şi 
haloterapie în mediu cu ioni de sare, pentru copiii de la Grădiniţa cu orar prelungit 
nr. 4 din oraşul Seini, judeţul Maramureş. 
Prin acest proiect, clubul îţi propune înfiinţarea unui număr total de cinci săli, 
câte una în oraşele Seini, Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Vişeul de Sus şi Târgu 
Lăpuş. 

 
Încadrandu-se în politica de sănătate şi în priorităţile Rotary International şi 
District 2241 Rotary România şi Republica Moldova, proiectul realizat la Seini, 
în prima fază, are beneficii multiple şi cu rezultate sustenabile pe termen lung. 
În spaţiul amenajat la grădiniţa din Seini au acces gratuit copii de la unităţile de 
învăţământ preşcolar din oraş, pe baza unui program realizat de către personalul 
didactic de la aceste unităţi, avizat de personalul medical. 
 



 
 

 

 
RC Brașov Burg Transilvania 

 
 
“Donează sânge, fii erou!”, campanie a Rotary Club Brașov Burg Transilvania 
 
Asociația Studenților Mediciniști Brașoveni (ASSM) în parteneriat cu Rotary și 
Rotaract  Brașov Burg Transilvania au organizat, la începutul lunii decembrie,  
campania “Donează sânge, fii erou!”.   

 
Din dragoste pentru semeni, această acţiune a venit în ajutorul Centrului de 
Transfuzie Brașov, mai ales că în perioada sărbătorilor de iarnă numărul 
donatorilor este mai mic ca de obicei, iar nevoia de sânge este din ce în ce mai 
mare.  

 



 
 

 

Campania a avut şansa de a se bucura de cel mai mare număr de donatori, care au 
participat apoi la o tombolă cu premii.  
Membrii Rotary Club Brașov Burg Transilvania promit că vor fi mereu alături de 
astfel de iniţiative care vin în sprijinul comunității locale. 
 
Diabetul, o problemă de sănătate urmărită de Rotary Club Brașov Burg 
Transilvania 
 
Rotarienii braşoveni ţin la sănătatea semenilor, iar unul dintre cei mai perfizi 
inamici este diabetul zaharat, care fără semne vădite de alarmare, macină tăcut 
organismul, până la distrugerea totală.  
De aceea, populaţia trebuie informată cât mai bine despre prevenţia bolii, dar şi 
despre primele semne care trebuie să ne trimită la medic. 
De Ziua Mondială a Diabetului, rotarienii braşoveni au derulat o amplă campanie 
de informare asupra diabetului zaharat.  

  

 
Dr. Ioana Emilia Ferariu, medic diabetolog, a făcut în cadrul Clubului o 
prezentare a problematicii diabetului în lume, aducând la cunoștința celor prezenți 
date statistice legate de epidemiologia  dizbetului zaharat, complicațiile acestuia, 
dar mai ales măsurile de prevenire ale acestuia.  
Broșuri informative asupra diabetului au fost distribuite în spitale, cabinete 
medicale și în diferite locații în Brașov. 
 
 
 



 
 

 

RC “Curtea Domnească” Iaşi 
 
“Tablouri dintr-un recital”, la Iaşi 
 
Concertul caritabil intitulat „Tablouri dintr-un recital” a fost organizat recent de 
Clubul Rotaract “Curtea Domnească” Iaşi, pentru susținerea burselor, în cadrul 
proiectului educațional “Rotary Academica”. 
 

În evenimentul desfăşurat în Aula 
Bibliotecii Central – Universitară s-au 
implicat şi celelalte cluburi Rotary din Iaşi, 
Rotaract și Interact. 
Sincretismul unui eveniment cultural de 
elită a fost nuanțat de recitalul de pian în 
două părți al pianistului Dragoș Cantea și 
proiecțiile ilustrațiilor vizuale statice și 
mobile ale Adelinei Boroș, absolventă a 
UNAGE Iași. 
Fondurile încasate din vânzarea biletelor 
vor fi direcționate către acest proiect, prin 
care rotarienii susțin educația. 
Recitalul a fost structurat în două părți: 
JANACEK, Leos – “Pe o cale acoperită” şi 
MUSSORGSKY, Modest – Tablouri dintr-
o expoziție. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

RC Iași 
 
„Imagine all the people” – Primul ecograf din comuna Oțeleni 
 
 
În urma fondurilor strânse la începutul anului 2018 de către membrii clubului 
Rotary Iași, la inițiativa colegului Cicerone Murărescu s-a reușit achiziționarea 
primului ecograf din comuna Oțeleni.  

 
Prin acest demers din data de 02.07.2018 peste 4000 de oameni din comuna 
Oțeleni au acces la servicii medicale specializate de imagistică fără să mai fie 
nevoite să meargă în orașele din apropiere. Însă din lipsa unui cadrul medical 
specializat în folosirea eficientă a ecografului și până la specializarea acestora, o 
parte din membrii clubului Rotary Iași ce sunt din domeniul medical vor începe 
să facă vizite constante la Oțeleni, pentru a face ecografii persoanelor ce prezintă 
diferite probleme medicale. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rotaryiasi.ro/wp-content/uploads/2018/12/Oteleni-06525-1024x682.jpg


 
 

 

RC Lugoj 
 
Rotarienii din Lugoj au donat “picătura de viaţă“ 
 
Clubul Rotary din Lugoj a continuat în luna decembrie, la spitalul din municipiu, 
campania “Donează sânge, salvează vieți!”, împreună cu Spitalul Municipal “Dr. 
Teodor Andrei” și Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara.  

 
La rândul lor, persoanele care au donat sânge au beneficiat de o zi liberă de la 
serviciu, în ziua donării, de șapte bonuri valorice, precum și eliberarea, la cerere, 
a analizelor medicale efectuate (grupa sanguină, Rh, hemoleucogramă, hepatita 
B, hepatita C, HIV, HTLV, analize biochimice). 
 
Rotary Lugoj luptă împotriva diabetului 
 
 
Clubul Rotary Lugoj este interesat de starea de sănătatea semenilor. Pentru că 
diabetul zaharat este unul dintre cei mai perfizi inamici ai sănătăţii, a organizat, 
recent, o campanie de educare a populaţiei cu privire la riscurile şi impactul 
asupra organismului. 
Au fost alături cadrele medicale ale Spitalului Municipal "Dr. Teodor Andrei", 
unde s-au efectuat gratuit proceduri de măsurare a glicemiei, măsurarea tensiunii 
arteriale, consiliere medicală de nutriţie privind alimentaţia echilibrată şi stilul de 
viaţă sănătos. 
 
 
 



 
 

 

RC Petroșani Valea Jiului 
 
RC Petroșani Valea Jiului – la ceasul Marii Uniri 
 
La începutul anului, știind cu toții că suntem în anul împlinirii Centenarului 
Unirii, ne-am consultat cu ce anume vrem să reprezinte contribuția noastră 
memorabilă pentru acest moment din istoria neamului nostru românesc.Colegul 
nostru Emil Părău ne-a sugerat că ar fi bine să ridicăm mai către 1 Decembrie un 
catarg cu un drapel MARE… să-l vadă toată lumea, tocmai în intersecția de la 
Iscroni. 

 
De unde mintea omului educat în aspectul istoric al vieții românilor, poate gândi 
la Surduc, la Pasul Vîlcan, la românii de dincolo de graniță,  ca fiind unul și 
același lucru, în contextul marilor bătălii pentru eliberarea Transilvaniei și 
alipirea acesteia la Patria- Mamă în Marele Război din 1916 – 1918.Așa vom 
face, am zis toți. Ne-am făcut și calculele financiare. Ne încadrăm am zis, cu 
sprijin suplimentar față de ceea ce poate clubul. Și ne-am urnit.Lucrările de 
pregătire au durat mult timp. Cam toată vara. Discuțiile tehnice cu firma Adarco 
Invest  și trecerea la realizarea efectivă ne-au cam dat emoții. Eram la mijlocul 
toamnei și încă nu știam exact când o să fie ziua ridicării și sințirii 
catargului.Vremea ne-a ajutat foarte mult. Ca să putem prinde catargul în fundația 
de beton armat pe care n-o poate distruge decât Bunul Dumnezeu, am avut nevoie 
de răbdare.dar UNIREA de la 1 decembrie se apropia. Și noi…așteptam să se 
usuce betonul. 



 
 

 

Toate însă așa s-au rânduit, că la praznicul Sfântului 
Andrei, pe 30 noiembrie 2018, la ora 13,00,  ne-am 
strâns cu toții, cei ce au simțit că este un moment 
frumos din viața noastră, la intersecția de drumuri de 
la Iscroni, întru slava lui Dumnezeu și Recunoștința 
noastră pentru toți cei ce au făurit România Mare. 
Această lucrare nu este a unui singur om. Este 
lucrarea plină de Iubire a noastră a tuturor, dăruită 
Văii Jiului. Românilor. Țării noastre iubite,  
ROMÂNIA.                      
La momentul ridicării drapelului și sfințirii acestuia, 
am consemnat pe pagina noastră de Facebook: 
30.11.2018 
Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să vedem astăzi, în 
ajunul Centenarului Marii Uniri, prin strădania 

tuturor românilor care s-au alăturat proiectului nostru, Drapelul Tricolor al 
României sfințit și ridicat pe catargul amplasat aproape de locul unde cele două 
Jiuri se înfrățesc. 
Intersecția de la Livezeni-Iscroni a devenit începând de astăzi un punct de unde 
istoria acestor meleaguri vibrează și mai puternic. 
Fiecare român care va trece prin dreptul acestui catarg își va aminti că România 
este patria sa. Își va aminti că este român. Își va aminti că înaintea sa au fost 
generații de români care au dat acestor meleaguri o istorie pentru care trebuie să 
fim mândri, demni și plini de respect. 

 
Mulțumim tuturor celor prezenți. Reprezentanților administrației publice 
județene, ai prefecturii, ai primăriilor, preoților care au oficiat slujba de sfințire, 



 
 

 

cadrelor militare în rezervă și retragere, reprezentanților Asociației Naționale 
Cultul Eroilor – Regina Maria ( filiala Hunedoara), fanfarei din Vulcan, 
colaboratorilor, prietenilor, colegilor și membrilor noștri de familie, 
reprezentanților mass-media, pentru osteneala de a suporta frigul de afară în 
această zi memorabilă pentru istoria Văii Jiului: 30 NOIEMBRIE 2018 – 
RIDICAREA TRICOLORULUI UNIRII PE CATARG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
RC Râmnicu Vâlcea şi Râmnicu Vâlcea-Cozia 
 
Excelenţa în educaţie şi copiii cu autism din Vâlcea, ajutaţi de rotarieni 
 
 
Membrii Rotary Club Râmnicu Vâlcea şi Rotary Club Râmnicu Vâlcea-Cozia le-
au adus bucurie, în prag de Moş Crăciun, discipolilor merituoşi, dar şi micuţilor 
cu autism. 
Rotarienii, recunoscuţi ca având suflet mare, au organizat pe 15 decembrie, la 
Restaurantul Restaurantul OK Grand BallRoom din Râmnicu Vâlcea, “Balul 
Caritabil - ajutor şi grijă pentru copiii cu autism. Excelenţă în educaţie”.  
“Sumele rezultate din generozitatea gestului participanţilor au fost alocate pentru 
întrajutorarea copiilor”, spun Diana Maria Ionescu, preşedinte Rotary Club 
Râmnicu Vâlcea, şi Constantin Lăpădat, preşedinte Rotary Club Râmnicu 
Vâlcea-Cozia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
RC Târgu Jiu 

 
Clubul Rotary Târgu Jiu creează perdele ecologice 
 
 
Mottoul “Când toată lumea taie, Rotary plantează”, i-a impulsionat pe rotarienii 
Clubului din Târgu Jiu să-şi continue proiectul de protejare a mediului. 
Astfel, Clubul Rotary Târgu Jiu continuă proiectul “Rotary plantează”, încercând 
că protejeze comunitatea de poluarea gropii de gunoi a municipiului, prin 
plantarea a  200 de copaci în jurul obiectivului de la Bârseşti. 

 
La recenta acțiune, alături de membrii Clubului Rotary Târgu Jiu și tinerii de la 
Interact, au participat voluntari din cadrul Ligii Studenților din Universitatea 
”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, ai Asociației pentru Democrație, Educație, 
Respect, tineri din mai multe școli precum și voluntari din Municipiul Târgu Jiu.   
”A fost o acțiune reușită și suntem extrem de încântați de participarea tinerilor. 
Doresc să adresez mulțumiri tuturor participanților, membri ai Clubului Rotary 
Târgu-Jiu și ai familiilor acestora, tinerilor noștri de la Interact și voluntarilor ce 
au fost prezenți la această acțiune. O mențiune specială pentru prietenii noștri 
Nicolae Goață și Adrian Tudor, care s-au ocupat de organizarea acestei acțiuni” 



 
 

 

spune Cătălin Dăneț, președintele Clubului Rotary Târgu-Jiu. 
Aradul, Capitala Politică a Marii Uniri 
 
La Târgu Jiu, proiectul “Stejarul eroilor” străbate veacurile 
 
Un proiect de suflet, pentru generaţiile viitoare, pentru că este de esenţă puternică. 
Clubul Rotary Târgu-Jiu a continuat, recent, implementarea proiectului „Stejarul 
eroilor”, în cadrul căruia au prins rădăcini stejari roșii americani, în fiecare școală 
din municipiul Târgu Jiu.  

 
 
Clubul Rotary din Targu Jiu a vrut să marcheze și în acest mod Centenarul Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918. Fiecare acțiune a beneficiat de sprijinul și 
implicarea elevilor din școlile cuprinse în proiect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RC Timișoara 
 
Gala Rotary Timişoara, evenimentul caritabil al anului 
 
 
O seară deosebită, dedicată Proiectelor de responsabilitate socială şi implicare în 
comunitate, "Rotary Social Responsability Partener" care şi-au pus amprenta pe 
recenta Gală Rotary Timişoara. 
 

 
 
Au fost invitaţi la evenimentul caritabil "Rotary Gala & Paul Harris Fellow 
Recognition", care s-a desfăşurat la Venue Events Grand Ballroom din Timişoara, 
rotarieni cu suflet mare, pentru că fondurile colectate vor fi folosite integral 
pentru proiectele Rotary Club Timişoara în domeniile social, educaţie şi sănătate.  
Vor fi susţine proiectele: Extinderea Centrului de zi "Orizonturi Noi" pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi intelectuale (Fundaţia Pentru Voi), Sânge pentru 
Viaţă (Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timişoara), O casă pentru 
fiecare (Fundaţia Timişoara '89) şi proiectele tradiţionale ale Rotary Club 
Timişoara - "Performanţa în satul bănăţean" şi "Educaţie pentru viitor" 
(premierea olimpicilor, burse Rotary pentru elevi şi studenţi).  



 
 

 

Rotary Gala&Paul Harris Fellow 
Recognition Timişoara este 
evenimentul caritabil al anului în 
capitala Banatului, beneficiind de 
participarea a peste 350 de 
persoane din Vestul României, 
din Ungaria, Serbia, Austria şi 
Olanda.  
Rotarienii timişoreni au înţeles să 
se implice pe şase mari căi de 

responsabilitate: Dezvoltarea multiculturalităţii, a integrării şi a păcii; Grija 
pentru sănătatea oamenilor; Grija pentru o apă curată, pentru mediu şi planetă; 
Grija pentru copii, mame şi familii; Dezvoltarea educaţiei şi a culturii; 
Dezvoltarea economiilor şi a comunităţilor locale. 

 
Programul artistic al serii a fost oferit de formaţia FreeStay şi solistul Florin 
Ristei, cunoscut interpret şi prezentator de televiziune, câştigător al concursului 
de talente "XFactor" şi al emisiunii "Te cunosc de undeva", completat de 
interpreţii rotarieni şi bursierii Clubului Rotary. 
 
 
 



 
 

 

"My Fair Lady", un moment caritbil inedit  
 
 
Un moment inedit în cadrul Galei Rotary Club Timişoara a fost interpretarea unui 
fragment din fermecătorul musical "My Fair Lady" de către doi talentaţi membri: 
Lia Lucia Epure şi Bogdan Aungurence, care s-au pregătit aproape două luni cu 
profesori de la Facultatea de Muzică a Universităţii de Vest Timişoara, pentru un 
proiect umanitar.   

 
Banii donaţi de rotarieni au avut ca beneficiar proiect al Facultăţii de Muzică din 
Timişoara, pentru că Rotary Club Timişoara a susţinut şi va continua să susţină 
valoarea, talentul, tinerii încrezători, modeşti, şi mai ales, în acest caz, cu mult 
har.  
 
 
Rotary Club Timişoara a rememorat "orele astrale" ale făuririi României Mari 
 
 
Apropierea sfârşitului de an a plasat cluburile Rotary din Timişoara, mai mult 
decât oricând, sub semnul unităţii, Rotary Club Timişoara organizând în acest 
sens evenimentul intitulat "România 100", dedicat aniversării Centenarului Marii 
Uniri. 
A fost o întâlnire de suflet, organizată de Cluburile Rotary Timişoara, Rotaract şi 
Interact Timişoara în parteneriat cu Fundaţia Politehnica, unde au participat şi 
colegii rotarieni de la Buziaş. 



 
 

 

 
A fost o seară minunată, în care trei istorici de marcă ai Timişoarei, prof.dr. 
Miodrag Milin (Filiala Timişoara a Academiei Română), dr. Vasile Dudaş 
(Muzeul Naţional al Banatului Timişoara) şi prof. Sorin Ionescu (directorul 
Colegiului Naţional Bănăţean Timişoara) au poposit asupra acelor "ore astrale" 
care au permis făurirea Romaniei Mari. 
Pentru că nu putem uita greutăţile şi imensele sacrificii cerute de Primul Război 
Mondial, curajul şi dârzenia Reginei Maria, la care se adaugă farmecul şi 
diplomaţia ei, care a făcut miracole la Paris, Londra şi Washington. Fac parte din 
memoria noastră, ca neam şi ţară, devotamentul şi patriotismul Regelui 
Ferdinand, eroismul şi inteligenţa lui Ionel Brătianu şi Iuliu Maniu.  
Cei trei istorici au prezentat, fiecare din altă perspectivă, contextul internaţional, 
care a făcut posibilă Marea Unire, meritele preşedintelui american Woodrow 
Wilson, cu cele 14 puncte ale sale, care includeau principiul autodeterminării 
naţionale, sprijinul acordat României de Franţa şi prietenia şi implicarea 
generalului Berthelot.  
Marea Unire nu ar fi fost posibilă fără entuziasmul şi patriotismul românilor 
ardeleni şi bănăţeni, care s-au organizat, şi-au ales şi trimis delegaţi la Marea 
Adunare de la Alba Iulia, precum şi fără eroismul soldaţilor români care au luptat 
în război.  
Interesante au fost şi detaliile specifice Banatului: bănăţenii înrolaţi în Armata 



 
 

 

Austro-Ungariei şi trimişi pe frontul din Italia, mulţi luaţi prizonieri şi care apoi 
s-au înrolat în armata franceză, luptând alături de armata română. 
Cei trei istorici au rememorat şi experienţa unică a participanţilor la Alba Iulia, 
în 1 decembrie 1918, prin citirea unor pasaje din jurnalul preotului Ilie Chebeleu, 
din satul arădean Şoimoş, străbunicul colegului nostru Horea Vişoiu. 
Întâlnirea a avut loc în Sala Senatului Univerităţii Politehnica Timişoara, din 
Palatul Lloyd, unde fusese sediul Comandamentului German, apoi al celui 
Francez, î timpul Primului Război Mondial, martora unor decizii cruciale, la 
începutul anului 1919, pentru împărţirea Banatului istoric.  
Seara s-a încheiat cu un moment muzical deosebit, o baladă a lui George Enescu 
interpretată la vioară, cu multă sensibilitate, de eleva în vârstă de 11 ani, Lois 
Muntean, clasa profesoarei Cristina Dan, acompaniată la pianină de prof. Andreea 
Dumitrescu, de la Colegiul Naţional de Artă "Ion Vidu". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

RC Opera Timișoara 
 
"Voievodinele, fiicele lui Dracula", un proiect Rotary Opera Timişoara  
 
 
Talentul împletit cu efortul de a deveni cel mai bun i-a transformat pe 20 de tineri 
studenţi ai Academiei de Excelenţă Opera, prima şcoală de Music Hall din 
România, în adevăraţi artişti.  

 
Ei au urcat pe scena Operei Naţionale Române din Timişoara cu primul musical 
românesc, bazat pe un fragment din "Voievodinele, fiicele lui Dracula", prezentat 
în premieră naţională. 
A fost un proiect al Rotary Opera Timişoara, realizat sub bagheta unor artişti 
consacraţi, cu recunoaştere internaţională, care a dăruit publicului o frumoasă 
seară de iarnă. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RC Vişeu de Sus 
 
Sute de premii pentru copiii talentaţi, din partea rotarienilor din Vişeu de Sus 
 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus, în parteneriat cu Clubul 
Rotary Vișeu de Sus și Centrul Cultural-Social, au organizat în prag de Moş 
Crăciun Concursul Interjudețean intitulat Splendoarea iernii prin ochi de copil și 
Simpozionul Interjudețean Artterapia – limbajul universal al copilăriei. 

 
Evenimentele, coordonate de directorul Centrului Școlar de Educație Incluzivă, 
prof. Angela Kolozsvari, au devenit deja tradiție și promovează cunoașterea, 
stimularea și afirmarea potențialului artistic al copiilor din învăţământul 
preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi special și schimbul de bune practici în 
domeniu. Se adresează preşcolarilor şi elevilor din învăţământul special şi 
învăţământul de masă, dar și cadrelor didactice.  
Programul a fost prezentat de președintele RC Vișeu de Sus, Anuța Pop și s-a 
bucurat de un succes deosebit, aproximativ 400 de copii de la școlile din Vișeu 
de Sus și alte localități din județ participând direct la atelierele de arte plastice, 
decorative, vizual-auditive și dramatice. Micii artiști provin atât din învățământul 



 
 

 

special, cât și din învățământul de masă, accentul punându-se pe integrarea 
copiilor cu cerințe educaționale speciale și crearea unor activități în care toți să 
se simtă egali.  

 
Micuţii fiind foarte talentați, clubul vișeuan a pregătit premii pentru fiecare, 
constând în rechizite ce le vor fi, cu siguranță, de folos în următoarea perioadă. 
Acestea au fost înmânate de membrii clubului care au participat cu drag la 
eveniment, așa cum o fac de fiecare dată, încă de la înființare. 
Prin intermediul sutelor de cadouri oferite copiilor, Rotary Club Vișeu de Sus și-
a dorit să încurajeze descoperirea talentelor copiilor, integrarea educațională și 
socială a celor cu nevoi speciale și să le aducă tuturor, în prag de sărbătoare, un 
strop de bucurie. 


