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 NOIEMBRIE
     Luna Fundației Rotary

Dragi prieteni, 
 Luna noiembrie este în Rotary „Luna 

Fundației Rotary”.

 Este posibil ca fondatorii acestei 

entități distincte a Rotary Internațional să nu 

fi anticipat rolul extraordinar pe care Fundația 

Rotary urma să-l aibă peste ani, sprijinind 

zeci de mii de comunități prin intermediul 

granturilor și asumând obiective de interes 

pentru întreaga umanitate, cum este cel al 

eradicării poliomielitei la nivel mondial.

Să ne reamintim câteva repere ale devenirii acestei fundații:

- în 1917, prin inițiativa Președintelui Rotary International, Arch C.Klumph, s-a creat un fond 

special in scopuri de binefacere;

- în 1928, aceasta structură s-a reorganizat sub forma Fundației Rotary;

- în 1929, Fundația Rotary a făcut prima donație, în valoare de 500 USD, în favoarea unui 

centru care găzduia copii cu infirmități;

- în perioada 1947-1966, s-au lansat mai multe programe între care Ambassadorial Scholarships 

și Grup Study Exchange. S-au pus bazele programelor de grant.

- În 1985 s-a lansat programul PolioPlus având ca obiectiv eradicarea poliomielitei în întreaga 

lume.
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 Poliomielita, făcea în anii ’80, ca în 125 de țări să se înregistreze la fiecare 3 ani peste un 

milion de victime. În cea mai mare parte, copii se stingeau în chinurile acestei cumplite boli sau

rămâneau paralizați. În prezent numărul persoanelor infectate anual este mai mic decât 500.  

 Este de menționat că, în 2015 nu a apărut încă nici un caz de infectare cu poliomielită 

pe continentul african, iar în Nigeria s-a înregistrat ultimul caz de poliomielita în iulie 2014! 

Afganistanul și Pakistanul sunt cele mai mari provocări ale următorilor ani, însă atât timp cât 

poliomielita nu este eradicată, pericolul infectării rămâne o amenințare globală.

 În contextul în care în România, rata de vaccinare împotriva poliomielitei a scăzut, după 

cum spune Emilian Popovici – D2241 Rotary Foundation PolioPlus Chair, sub 70%, pericolul 

izbucnirii unei epidemii nu este de neglijat. Aceasta cu atât mai mult cu cât alte fenomene 

prezente, cum este cel al migrației, pot face ca virusul să ajungă mai ușor și în spațiul geografic 

al Europei. Prin efortul Rotarienilor de pretutindeni, putem face ca în scurt timp niciun copil de 

pe pământ să nu se piardă și să nu rămână infirm ca urmare a poliomielitei. Nu suntem singuri 

în acest efort, iar între partenerii noștri, UNICEF, Organizația Mondială a Sănătății și Fundația 

Bill și Melinda Gates sunt dintre cei mai importanți.

 Seminarul Districtual al Fundației Rotary a avut loc cu doar câteva zile în urmă, la 

Brașov. Astfel că o mare parte a cluburilor își vor primi în noiembrie, Luna Fundației Rotary, 

certificările care atestă că sunt eligibili pentru programul „Global Grants”. Comunitățile din 

România și Moldova, au beneficiat de programe de grant de aproape 14 mil. USD, în cei 15 ani de 

existență a districtului, prin inițiativa cluburilor locale și a partenerilor din străinătate, conform 

unui raport pe care PDG Martha Maria Mocanu, Rotary Foundation Chair, l-a prezentat la 

această ediție a seminarului fundației.

 Programele Fundației Rotary nu ar exista fără noi toți și de cele mai multe ori fără 

implicarea unor persoane excepționale, cu suflet ales și care poartă în ființa lor vocația de a 

dărui. Președintele Clubului Rotary Sighet, colegul nostru Joseph Geebelen, a anunțat chiar în 

finalul seminarului fundației, o donație personală care se află la nivelul celor mai ridicate din 
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districtul nostru. Joseph este acel tip de prieten în Rotary în compania căruia te simți stimulat 

să devii mai bun. Ce final mai inspirat pentru un seminar al fundației s-ar fi putut găsi? Prin 

gestul său Joseph a dat și mai multă strălucire acestei întâlniri Rotariene.

 Seminarul districtual al Fundației Rotary s-a bucurat în acest an de o prezență 

numeroasă și de condiții de desfășurare excelente. Este în mare parte meritul colegilor noștri din 

Clubul Rotary Brașov care au dorit ca orașul lor să găzduiască această ediție, în anul în care 

clubul aniversează 85 de ani de la prima chartare și 20 de ani de la reînființare.

 Vă doresc să găsiți în programele Fundației Rotary oportunități în beneficiul comunităților 

din care faceți parte și sprijin pentru proiectele voastre!

 Mai presus de inițiativele concrete, prețuiți spiritul Rotary care ne face să iubim și să 

dăruim!

 Cu aleasă prietenie, 

Daniel Tănase,
District Governor 2015 - 2016 D2241

România și Republica Moldova
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CUPRINS:
 85 de ani de la prima Chartare a Clubului Rotary Brașov și 

Seminarul Districtual de Instruire 30, 31 octombrie
 Clubul Rotary Bucuresti OCTO s-a înfrățit cu Clubul Rotary  

Roccadaspide (Valle del Calore – Italia) 
 Clubul Rotary Baia Mare și Cluburile Rotary din Suedia donează 

Asociației Autism 
 Jazz progresiv oferit de Clubul Rotary Baia Mare
 Rotary Club București donează ajutoare copiilor și familiilor din 

jud Neamț
 Summitul de Integritate pentru Prosperitate din România Rotary 

Club Zalău
 RC Piatra Neamț 2005 - Vocațional Training Team
 10 ani de Rotary Club Piatra-Neamț
 Festivalul celor șase continente
 Promenada Inimilor Focșani
 Marșul  persoanelor cu handicap – Cursa inimii Cetății Alba
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 În data de 31 Octombrie 2015 a avut loc 
Gala aniversară a Clubului Rotary Brașov, cu ocazia 
aniversării a 85 de ani de la Chartare și 20 de ani de 
la re-Chartare. Evenimentul a avut loc în Hotel Alpin, 
Poiana Brașov și a constat în seminarul fundației, în 
workshop de PR și imagine, leadership sau linii de 
suport Rotary. 
 Toate aceste aceste activități au fost reunite 
sub evenimentul: „SEMINAR DISTRICTUAL DE 
INSTRUIRE, ȘI CELEBRAREA A 85 DE ANI DE 
LA PRIMA CHARTARE A CLUBULUI ROTARY 
BRAȘOV”. 
 Participarea la Seminarul Fundației este 
necesară pentru obținerea certificării cluburilor pentru 
granturile Rotary, fie că sunt districtuale sau globale. 
 
 Cluburile care au în derulare granturi sau cele care doresc să aplice pentru granturi au fost 
nevoite să trimită cel puțin un reprezentant pentru a fi certificate.

85 de ani de la prima Chartare a Clubului Rotary Brașov 
și Seminarul Districtual de Instruire 30, 31 octombrie

 În data de la 19 octombrie a avut loc la București ceremonia de infrățire a cluburilor Rotary 
care s-a bucurat de o impresionanta delegație din Italia condusă de președintele clubului dl. Carmine 
Maraio. Cu acest prilej s-a semnat acordul de înfrățire a celor două cluburi care, astfel, pornesc la un 
drum comun de proiecte și de inițiative toate circumscrise idelor rotariene care ne animă pe toti.

Clubul Rotary Bucuresti OCTO s-a infrățit cu 
Clubul Rotary Roccadaspide

(Valle del Calore – Italia)
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 “Ideea de a realiza această înfrățire s-a născut 
din dorința de a folosi la maxim toate instrumentele 
oferite de Rotary pentru a promova relațiile umane 
dintre persoanele care au un sentiment comun. 
Înfrățirea trebuie să reprezinte o oportunitate, 
cunoaștere reciprocă și de îmbogățire culturală. Am 
vizitat împreună cu colegii mei puțin din România, 
dar vom reveni, nu înainte de a vă invita sa ne 
fiți oaspeți. Mulțumim din suflet prietenilor de la 
clubul OCTO pentru ospitalitate și pentru bucuria 
de a fi împreună!’ a declarat dl. Carmine Maraio – 
președintele clubului Roccadaspide.
 La rândul său, dl Gheorghe Angelescu, 
președintele clubului Rotary București OCTO a 
declarat cu acest prilej: “Suntem onorați de această vizită și mai ales de înfrățire. Am primit – noi toți 
– cu mare bucurie delegația italiană, și cred că avem oportunitatea să devenim  un fel de ambasadori 
ai României, ai valorilor noastre culturale care să ne ofere fundamentul de a crea proiecte interesante 
care să facă diferența în comunitățile în mijlocul cărora funcționăm.
  Ne desapart kilometrii, dar ne unesc valorile comune ale Rotary care tranzitează distanțele și 
timpul!’
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 În 2014 Clubul Rotary Baia Mare a participat la primul program Rotary Friendship Exchange 
Suedia-România. În timpul vizitei rotarienilor suedezi în Maramureş în octombrie 2014, acestia au 
fost impresionaţi de proiectele pe care le derulează clubul nostru şi la cateva luni au făcut o donaţie pe 
care să o direcţionăm către unul din proiectele noastre.
 Clubul este într-un parteneriat cu Asociaţia Autism Baia Mare din vara anului 2012 şi a 

sprijinit această asociaţie de-a lungul anilor atât 
financiar (donaţii, renovarea spaţiului, spectacole 
de fundraising), cât şi prin voluntariat (ateliere de 
creaţie) sau prin organizarea de cursuri gratuite 
pentru pregătirea persoanelor care lucrează cu 
copii cu tulburări de dezvoltare printr-un proiect 
districtual derulat în 2013. Din donaţia clubului 
şi a prietenilor rotarieni suedezi şi la solicitarea 
personalului asociaţiei  s-a achiziţionat un scaun de 
masaj deoarece copii cu autism au multe probleme 
legate de postura corpului, coordonare, tonus 
muscular şi anxietate. 
 Sprijinul clubului nostru pentru copiii cu 
autism va continua.

 Clubul Rotary Baia Mare oferă băimarenilor momente unice de neașteptată frumusețe a jazz-
ului progresiv. Vineri, 30 octombrie 2015, ora 19.30, la “Sala Rotary” a Liceului de Arta Baia Mare, 
a avut loc lansarea albumului “Transylvanian Concert” al muzicienilor de jazz progresiv Lucian Ban 
(pian) și Mat Maneri (viola, nominalizat la Premiile Grammy).
 În deschidere a cântat Nora Denes & Norbert Kaszta.

Clubul Rotary Baia Mare și Cluburile Rotary din Suedia
donează Asociației Autism 

Jazz progresiv oferit de Clubul Rotary Baia Mare
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 Banii obținuți din vânzarea biletelor la acest concert vor fi utilizați pentru sprijinirea 
proiectului: Festivalul de Teatru Contemporan pentru Tineret “ACTING”
 Clubul Rotary Baia Mare mulțumește participanților la Concertul de Jazz progresiv susținut 
de artiștii Lucian Ban (pian) și Mat Maneri (viola, nominalizat al Premiilor Grammy). Un spectacol 
de zile mari oferit cunoscătorilor acestui gen muzical! Un moment deosebit a fost și spectacolul de 
început al Norei Denes, profesor de vioară al Liceului de Artă Baia Mare și concurentă la emisiunea 
“Vocea României” din acest an, acompaniată la pian de Norbert Kaszta, care în 2013 a câștigat o 
Bursă de Excelență Rotary, oferită de clubul nostru.
 Toți acești artiști au oferit băimărenilor o seară unică de jazz cu scopul colectării de fonduri 
pentru susținerea tinerilor care vor participa la proiectul Festival de Teatru Contemporan pentru 
Tineret “ACTING” (martie 2016).

Rotary Club București donează ajutoare copiilor și 
familiilor din jud Neamț

 În continuarea unui proiect internațional, inițiat în urma cu 4 ani, cu acțiuni similare, în 
județele Brăila, Galați și Vaslui anul acesta, în perioada 16-17 octombrie, Rotary Club București (în 
parteneriat cu Rotary Club Zell am See, Rotary Club Piatra Neamț 2005 și Fundația Culturală și 
Umanitară „Iulian Arcadi Trofin”, precum și Rotary Club Vaslui), realizează o donație de mobilier 
(pupitre și scaune pentru cei mai mici elevi) la Șc. Gen. nr. 5, Elena Cuza și Șc. Gen. nr. 2 Spiru Haret 



eNewsletter octombrie 2015

www.rotary2241.org

din Piatra-Neamț,  precum și donații pentru copiii de 
la Școala Primară din satul Budești (comuna Făurei). 
Copiii din Budești care au beneficiat de donații 
constând în îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdane 
complet echipate pentru școală, calculatoare, 
televizoare și biciclete sunt cei mai silitori elevi din 
sat, care provin din familii fără posibilități materiale, 
dar care au rezultate bune la învățătură și participă 
și la activități extrașcolare (cursuri de pictură sau 
Aikido).   

 
 Prin aceste acțiuni, clubul nostru își propune 
să sprijine comunitățile mai puțin privilegiate din 
țara noastră, sate sau comune cu familii sărace, cu 
mulți copii, în scopul de a sprijini educația și de a 
preveni abandonul școlar. În ultimii ani, Rotary 
Club București  și-a îndreptat atenția în special 
asupra tinerei generații, punând accent pe educație, 
sănătate și cultură. Astfel, multe din proiectele 
derulate  au vizat  sprijinirea elevilor cu rezultate 
școlare bune, dar cu posibilități materiale reduse.

 În data de 07 octombrie 2015, a avut loc la Zalău în Sala de evenimente Brilliant Parc, cea de 
a 4-a ediție a Summitului de Integritate pentru Prosperitate din România. Evenimentul de anvergură 
națională, s-a bucurat de un real succes, cei peste 150 de participanți (din mediul de afaceri sălăjean, 
instituții și societatea civilă), apreciind tematica pusă în discuție și în egală măsură, prestația celor 
7 vorbitori coordonată de Marian Popa, Asistent Guvernator Rotary pentru Cluburile Rotary din 
București. 

Summitul de Integritate pentru Prosperitate din România 
Rotary Club Zalău
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 In perioada 24.10 – 31.10.2015 s-a desfasurat in Marea Britanie un nou proiect important 
pentru activitatea Rotarienilor din Piatra Neamt – Vocational Training Team In luna august 2014, 
la initiativa Rtn. Tom Griffin – Past District Governor 2011 – 2012 Districtul 1080 Marea Britanie- 
au inceput consultarile cu privire la oportunitatea desfasurarii unui asemenea proiect. Domeniile 
de activitate propuse –pediatrie, respectiv asistenta sociala si protectia copilului – au fost rezultanta 
succesului si mediatizarii proiectelor si actiunilor desfasurate in anii anteriori de Clubul Rotary Piatra 
Neamt 2005.
 Printre acestea, donatiile de echipament medical performant catre sectia de pediatrie a 

Spitalului Judetean de Urgenta din Piatra Neamt 
de la inceputul lunii august 2013, realizate cu 
sprijinul colegilor belgieni de la RC Rotselaar si 
a colegilor britanici de la RC Framlingham, care 
ne-au recomandat cu caldura. Astfel, dupa mai 
bine de 7 luni de discutii cu colegul nostru Rtn.
Sever Dumitru Ciubuca, cu acordul Cluburilor 
si a Districtelor a fost stabilit cadrul general al 
proiectului. In luna aprilie 2015, team-leader-
ul britanic, Rtn. Debbie Logan, membra a 

RC Piatra Neamt 2005 - Vocational Training Team

 Desfășurarea la Zalău a acestui eveniment a fost posibilă, datorită preocupărilor lui Laurențiu 
Butiri, Asistent Guvernator Rotary România pentru o parte din Cluburile Rotary din Transilvania, 
fost președinte și membru al Clubului Rotary Zalău, Radu Istrate secretar al Clubului Rotary Zalău 
și proprietar al Brilliant Parc și Vasile Pădurean, manager Grup Firme Universal SA Zalău.  
 Proiectul  co-finanțat de UE și organizat în România de Transparency International Romania, 
Griffiths School of Management din cadrul Universității Emanuel din Oradea, Rotary International-
District Rotary, 2241 România și Republica Moldova prin Clubul Rotary Zalău și Camera de Comerț 
și Industrie Sălaj are ca și obiectiv principal, promovarea unui model de antreprenoriat social integru 
și moral, în întreaga sferă economică, socială, politică și administrativă din România. 
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RC Ipswich Wolsey, a ajuns la Piatra Neamt pentru a cunoaste si identifica necesitatile concrete de 
colaborare in domeniile mentionate anterior.                                                                                              
 Astfel, in ultima saptamana din luna octombrie a.c. a inceput vizita in Anglia a echipei 
romanesti, compusa din specialisti de calibru ai vietii medicale nemtene – dr. Letitia Damoc – manager 
Spitalul “Sf.Ierarh Nicolae” din Bicaz , dr.Gabriela Bercea – manager medical Spitalul Orasenesc” 
Sf.Dimitrie” din Tirgu Neamt si dr.Suzana Constantinescu – sef sectie pediatrie Spitalul Judetean 
de Urgenta din Piatra Neamt, precum si de un specialist din domeniul asistentei sociale – Otilia 
Boureanu. Bineinteles, insotiti de colegul nostru, Rtn. Sever Dumitru Ciubuca – Past President 2013 
– 2014. A fost o saptamana bogata in vizite si intalniri cu specialisti din Ipswich Hospital, respectiv 
Jenny Lind Children’s Hospital din Norwich.

 Miercuri, 21 octombrie, Rotary Club Piatra-Neamț 2005 a sărbătorit 10 ani de la înființare. În 
cadrul unei ceremonii festive au fost prezentate proiectele clubului în sprijinul comunității, desfășurate 
pe parcursul celor 10 ani. Au fost alături prieteni rotarieni din alte cluburi din țară precum și Asistentul 
Guvernator al Districtului 2241, Dorinel Modreanu. 
 De asemenea au fost prezenți beneficiarii unor proiecte realizate de Clubul Rotary Piatra-
Neamț 2005 dar și oameni care sunt alături de spiritul rotarian, contribuind împreună la binele 
comunității.                                                                                                                                       
Ciprian Istrate, președintele Rotary Club Piatra-Neamț 2005, a declarat în cadrul ceremoniei: ”Sunt 
10 ani de cand acest clopot bate săptămânal anunțând deschiderea ședințelor noastre în care membrii 
clubului, oameni de afaceri, profesioniști în domeniile lor, realizează acte umanitare, încurajează 
standarde etice înalte în toate vocațiile și ajută la construirea bunăvoinței, ajutând comunitatea 
benevol.”                                                                                                                                                                                                                           
 În 2005 ia fiinţă Clubul Rotary Piatra Neamt, cu un numar initial de 23 de membri, 
reprezentanți din diverse profesii și afaceri locale care şi-au unit eforturile pentru derularea de acţiuni 
şi proiecte, în plan social atât la nivelul Municipiului Piatra-Neamt cât şi pe întreg teritoriul judeţului.
 În 2015 clubul reunește un număr de 24 de membri care se întâlnesc în fiecare miercuri de la 
orele 19:00 în sala de conferințe a Central Plaza Hotel din Piatra-Neamț.         

10 ani de Rotary Club Piatra-Neamț
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 Clubul a derulat de-a lungul timpului o serie de proiecte, toate în folosul comunității. 
Printre acestea se numără donațiile anuale care sunt făcute școlilor sau direct copiilor din centrele 
instituționalizate sau în grija unor asociații care au beneficiat din partea membrilor clubului de pachete 
cu dulciuri și fructe, jucării, obiecte de îmbrăcăminte, piese de mobilier dar și shoeboxes primite de la 
copiii din alte districte rotariene.                                                                                                                                                                                                                                               
 Rotary Piatra-Neamț s-a alăturat și chiar a inițiat proiecte culturale care să promoveze valorile 
și să încânte prin intermediul lor publicul avid de astfel de evenimente. Printre cele mai importante 
de acest gen se numără implicarea clubului în Festivalul de Teatru de la Piatra-Neamț , organizarea 
alături de Asociația Era a Serilor Culturale Rotary, Seara Victor Brauner, Salonul Trofiniadelor, Copii 
cântă pentru copii, Expozitia Artmark, dar și 
Simpozionul Vasile Conta – Omul și opera.
 Segmentul medical a avut de asemenea 
prioritate în activitatea rotariană. Au fost 
donate televizoare și lenjerii secției de pediatrie. 
Cu ajutorul unor cluburi din Marea Britanie și 
Belgia s-a făcut o donație importantă de mobilier 
și aparatură medicală Spitalului Județean 
Neamț dar și celui de Pneumoftiziologie din 
Bisericani.                                                                                                                                                               
 Și nu s-au oprit aici. Rotarienii nemțeni 
au donat aparatură medicală secției de pediatrie 
din cadrul Spitalului Județean Neamț în valoare de peste 33.000 de dolari. La câteva zile după, 
Compartimentul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Orășenesc “Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț 
a fost dotat cu un ecograf portabil nou, în valoare de 7000 de dolari.
 Ajutorul acordat domeniului medical continua în aceste zile cu un proiect în care 4 cadre 
medicale specializate pe pediatrie pleaca în Marea Britanie pentru un schimb de experiență.                                                                                                                                      
 Profund marcați de tragedia care a lovit Nepalul în 2015, membrii Rotary Club Piatra-Neamț 2005 
au încercat să ofere ajutor și în afara comunității lor. Au realizat o adevarată strângere de fonduri 
reușind să trimită celor în nevoie corturi, pături și veselă însumând 4600 de euro dar și ajutor financiar 
în valoare de 2700 de euro.                                                                                                                                                             
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 O serie de acțiuni de reprezentare realizate prin intermediul vizitelor și înfrățirilor au dus și 
duc în continuare la proiecte comune alături de cluburi din alte districte. Menționăm aici vizite ale 
cluburilor din Belgia, Marea Britanie, Israel (RC Kishon-club infratit), Ucraina (RC Cernauti- club 
infratit), Grecia (RC Attica West Atena– club infrățit) și Republica Moldova.
 Clubul Rotary Piatra-Neamt 2005 constituie o parte activă a societății civile, dorind ca, prin 
calitatea membrilor și puterea exemplului să contribuie la dezvoltarea și progresul social.

 „Proiectele  destinate tinerei generații 
reprezintă o constantă în activitatea noastră a 
Rotarienilor din Clubul Piatra-Neamț 2005. 
Donațiile de mobilier școlar pentru unitățile de 
învățământ gimnazial din Piatra-Neamț precum 
și donațiile efectuate la Budești pentru copiii ce 
provin din familii cu posibilități materiale reduse, 
au fost posibilie grație inițiativei și contribuției 
deosebite a prietenului Paul Popescu, a colegilor 
noștri din RC Bucuresti si a rotarienilor din Zell 
am See (Austria). 

 Aceste acțiuni marchează un an important în istoria clubului nostru – 10 ani de existență – 
si noi am ales să sărbătorim conform devizei noastre – „A servi mai presus de sine” a declarat Sever 
Dumitru Ciubuca, past president Rotary Club Piatra-Neamț 2005.

 Clubul Rotary Alba Iulia Civitas Solis a găzduit în perioada 17-18 octombrie 2015 un 
eveniment fără precedent pe scena culturală din Alba Iulia și din România - Festivalul 6 Continentes 
– O Festival , un festival care celebrează prietenia culturală de pe mapamond.
 Acest eveniment se află la prima ediție în România, Alba Iulia fiind primul oraş românesc 
care s-a alăturat celor peste 70 de localități din întreaga lume, prin numeroase şi diverse manifestări 

Festivalul celor șase continente
în premieră în România, la Alba Iulia
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culturare ce s-au desfășurat pe întreg mapamondul, în aceeaşi dată calendaristică, timp de 2 zile. 
Organizatorii s-au bucurat de prezența în deschidere a dlui. Daniel Tănase – Guvernatorul Districtului 
2241 România & Republica Moldova, domnul Simion Mihon – Asistent Guvernator şi alți colegi  
rotarieni . 

  Timp de două zile au avut loc, în diferite 
spații din Alba Iulia, mai multe serii de 
evenimente și momente artistice, care au  
transformat  „ cealaltă capitală”  într-o 
destinație a multiculturalismului, a diversității, 
a artelor vizuale, muzicii, dansului şi culturii 
gastronomice, a celor două culturi - lusitane şi 
române .
 Publicul participant a avut ocazia să 
călătorescă şi să deguste Portugalia în propriul 
oraș, organizatorii dorind ca acest eveniment să 
fie un prilej de a promova cultura lusofonă în 

Alba Iulia, dar mai ales o oportunitate de a promova România și Alba Iulia în rândul iubitorilor de 
cultură lusofonă.
 Guvernatorul Districtului 2241 România & Republica Moldova – domnul Daniel Tănase a 
apreciat curajul RC Alba Iulia Civitas Solis în asumarea organizării unui eveniment cultural de o 
asemenea amploare, sperând să ne fie alături și în anul 2016 la cea de-a doua ediție a festivalului.

 Și în acest an, Clubul Rotary VARANA Focșani a organizat ”Promenada Inimilor”, eveniment 
care a marcat Ziua Mondială a Inimii din 29 Septembrie. Astfel, sâmbătă pe 3 octombrie 2015, alături 
de Fundația Română a Inimii, în parteneriat cu Primăria Municipiului Focșani și Consiliul Local al 
Muncipiului Focșani, Clubul Rotary VARANA a lansat îndemnul ”Vino la triatlonul sănătății!” către 
toți membrii comunității noastre.

Promenada Inimilor Focșani
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 Evenimentul a fost organizat de Clubul 
Rotary VARANA împreună cu organizațiile 
Interact Focșani și Rotaract Focșani, alături de 
care au fost aproape și Direcția pentru Sport și 
Tineret Vrancea, Inspectoratul Școlar Vrancea, 
Consiliul Județean al Elevilor din Vrancea dar și 
alte ONG-uri din județ.

 Peste 200 de persoane au participat joi 22 octombrie 2015, în Piața Cetății din Alba Iulia, la 
„Marșul persoanelor cu handicap – Cursa inimii Cetății Alba”, ediția a VIII-a, acțiune inițiată de dl. 
Jean Francois Barlet prin Asociația Echange et Partage, Cusset - Aiud. Unul din sponsorii prezentei 
acțiuni a fost și Rotary Club Alba Iulia Civitas 
Solis.
 Cu inimi roșii purtate în piept și șepci 
inscripționate cu mesajul „Să mergem împreună 
– Cursa inimii Cetății Alba”, cei prezenți au 
înconjurat Piața Cetății, în dorința de a le fi 
aproape și de a-i susține într-o cursă a cărei 
premiu a fost două mâini unite, reprezentând 
suportul de care au nevoie persoanele cu 
handicap din partea societății, a noastră, a 
tuturor.

Marșul  persoanelor cu handicap – Cursa inimii Cetății Alba
ediția  a VIII-a, în Piaţa Cetăţii din Alba Iulia
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Upcoming Events

 RC Cișmigiu - Grădinile Muzicale București 2 Decembrie

 Prin „Marșul persoanelor cu handicap – Cursa inimii Cetății Alba” s-a dorit promovarea 
drepturilor și a participării persoanelor cu dizabilități la viața comunității. Această acțiune a fost 
susținută și încurajată de îndrăgita solistă de muzică populară, Leontina Fărcaș.



eNewsletter octombrie 2015

www.rotary2241.org

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


