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Din cuprins… 

Dragi prieteni,  
 

Luna noiembrie este luna dedicată Fundaţiei Rotary, iar 
centenarul pe care îl marcăm în acest an rotarian ne oferă un 
bun prilej de reflecţie asupra a ceea ce a schimbat Rotary prin 
acţiunile Fundaţiei în toată lumea, inclusiv în România și 
Republica Moldova.  

Acum 100 de ani lucrurile păreau ceva mai simple faţă de 
evoluţia și provocările societăţii actuale, deși, prin ceea ce și-a 
imaginat președintele de atunci al Rotary International, Arch 
Klumph, și ce a demonstrat că se poate face îl putem numi pe 
părintele Fundaţiei Rotary un adevărat vizionar. Este foarte 
adevărat că cei care i-au urmat și care nu s-au abătut de la 
principiile rotariene au reușit să clădească o organizaţie extrem 
de puternică în ciuda crizelor determinate de conflictele la nivel 
mondial.  

La nivel internaţional, poate cel mai cunoscut program 
derulat de Fundaţia Rotary în ultimele decenii este cel de 
eradicare a poliomelitei, EndPolio. Un program de succes, cu 
resurse financiare importante cheltuite pentru ca generaţiile 
viitoare să crească sănătos. Suntem în faza în care această boală 
este aproape eradicată la nivel mondial, ceea ce nu poate decât 
să ne facă mândri că suntem parte din Rotary.  

Dar Fundaţia Rotary nu înseamnă doar atât. Aplicând 
principiul celor 3 H – Health, Hunger, Humanity - și 
beneficiind de sprijin financiar consistent din partea membrilor 
organizaţiei, dar și din exteriorul ei, s-au construit proiecte de 
care au beneficiat milioane de oameni.  

Vom discuta despre rolul Fundaţiei Rotary în perioada 
următoare, despre implicarea District 2241 în proiectele 
Fundaţiei la întâlnirea de la Brașov, din 11 – 13 noiembrie. Vom 
împărtăși experienţe și ne vom pregăti pentru momentul 
aniversar din luna iunie 2017, Convenţia Rotary de la Atlanta, 
unde vom afla cum putem ajuta în următorii 100 de ani pornind 
de la afirmaţia lui Arch Klumph: “Nu ar trebui să trăim doar 
pentru noi, ci pentru bucuria în a face bine pentru alții”.  
 
Cu prietenie, 
  
Mircea Ștefan Solovăstru 
Guvernator 2016-2017 
District 2241 România și Republica Moldova 
  

 www.rotary2241.org 
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Din cuprins… 

Clubul Rotary MARIS împreună cu Michael 
SCHNADT (director și fondator al Centrului de 
Promovare a Educaţiei Muzicale „Haus der Musik” 
din Hanau, Germania și al Institutului de Formare 
și Perfecţionare Master of Art) au iniţiat Proiectul 
educaţional-artistic de anvergură  - „Punţi culturale 
româno-germane”. Parte componentă a acestui 
proiect, muzicalul „LA PICCOLA BANDA” a avut 

premiera în 22 octombrie, co-organizator fiind și 
Rotary Tg. Mureș Teka. Evenimentul poate fi 
socotit inedit cel puţin din trei motive: pentru că a 
reunit aspecte de interpretare dramatică și 
muzicală – vocală și instrumentală, dar nu de către 
profesioniști, ci de aproape 100 de elevi, de la 
Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” și Liceul 
Vocaţional de Artă; pentru că s-a derulat în limba 
germană și în limbajul universal al muzicii, care ne 
sensibilizeaza pe toţi; a fost însoţit de artă vizuală - o 
expoziţie de tablouri ale elevilor. Succesul a fost 
răsunător și este puternic motivant, iar Rotary 
MARIS Tg.Mureș va organiza, pentru micii artiști, 
viitoare spectacole atât în ţară, cât și în Germania, 
anul viitor 

ZUA MONDIALĂ A PÂINII – RC FOCȘANI 
 
De Ziua Mondială a Pâinii,  membrii 
Clubului Rotary Varana Focșani si 
Interact Varana Focsani au mers la 
Centrul de Zi din Mărășești, unde au 
împărţit 75 de sacoșe cu produse de 
panificaţie și patiserie copiilor 
instituţionalizaţi și la 11 veterani de război 
sau urmașilor lor. Produsele au fost 
sponsorizate de SC Beta Alextom SRL 
Focșani, SC Moripan Alex SRL Jariștea, 
SC Prestări Servicii Marco SRL și SC SLG 
Meteor Com SRL. Mulţumim celor care 
au fost alături de noi în acest demers care 
a adus puţin mai multă bucurie celor din 
Centrul de Zi din Mărărești! 
 

 

RC TÂRGU MUREȘ MARIS 
SPECTACOL LA PICCOLA BANDA 
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RC ODORHEI – CONCURS FOTO 
În luna iunie RC Odorhei a lansat concursul foto 
prin care fotografi amatori și profesioniști au fost 
provocaţi sa surprindă forme de inimă ceate de 
natură. Cu simbolul inimii ne putem întâlni des 
în viaţa de zi cu zi, natura creează încontinuu 
asemenea forme. Scopul concursului a fost de a 
îndemna persoanele de toate vârstele să facă 
mișcare în 
natură. De 
la 45 de 
persoane 
au fost 
primite în 
total 225 
de 
fotografii. 
Cu ocazia 
Promenadei inimilor a avut loc o expoziţie cu 
fotografiile alese de juriu. Cele 40 de fotografii 
au prezentate ulterior în centrul orașului iar apoi 
au fost donate secţiei de cardiologie a Spitalului 
Municipal.  

RC TÂRGU JIU – FESTIVAL 6 CONTINENTE 

Clubul Rotary Târgu Jiu a organizat în 
perioada 1-2 octombrie Festivalul „6 
Continente”. Festivalul de origine portugheză, 
aflat la a doua ediţie în România, a prilejuit 
atât o promovare a valorilor culturii lusitane 
cât și o promovare a culturii și valorilor din 
regiunea Olteniei. Organizat sub patronajul 
doamnei Doina Iovănel Spineanu, 
reprezentanta în România a Festivalului „6 
Continente”, evenimentul a debutat la 
Biblioteca Judeţeană cu o expoziţie de carte 
portugheză și două lansări de carte realizate 
de doi membri ai Clubului Rotary Târgu Jiu, 
Vasile Marinoiu și Iulian Cămui. Pentru a 
îmbina cultura lusitană cu cea a Olteniei au 
evoluat pe scena din centrul orașului copii de 
la Palatul Copiilor și Ansamblul „Dor și Cânt” 
din Petiștani.  

RC CONSTANȚA – ÎNFRĂȚIRE CU RC BARI 
 
Clubul Rotary Constanţa a organizat la începutul lunii octombrie  
un eveniment prin care a marcat înfratirea cu Clubul Rotary din  
orasul Bari, Italia. Au fost prezenţi la Constanţa, presedintele clubului  
Rotary Bari, Maurizio Cianci, asistentul guvernator Vincenzo  
Sassanelli,precum şi alti membri importanţi ai Clubului Rotary din  
Bari. Cu această ocazie, i s-a înmânat Certificatul de Membru de  
Onoare Rotary Club fondatorului Facultăţii de Medicină și Farmacie  
a Universităţii Ovidius Constanţa, prof. univ. dr. Vasile Sârbu.  
Oaspeţii din Italia au vizitat comuna Aliman, unde au participat la  
festivităţile destinate Sărbătorii Recoltei. 
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TABĂRĂ DE OLĂRIT ÎN MOLDOVA 

SALVAȚI INIMA UNUI COPIL – MULȚUMIM ROTARIENILOR! 
Anunţăm cu bucurie că în cadrul programului “Salvaţi inima unui copil”, la sfârșitul lunii octombrie, 
a fost operat pe inimă primul copil la noua clinică de cardiologie și chirurgie cardiacă a Spitalului 
Pediatric de Urgenţă “Grigore Alexandrescu” din București. Mihai, in vârstă de 13 ani a fost operat 

de echipa mixtă româno-americană. 
Vrem sa vă mulţumim tuturor celor care 
aţi contribuit cu donaţii, aţi participat la 
balurile dedicate proiectului sau aţi 
utilizat cardul Visa Gold de la BT. Este un 
moment deosebit și vrem sa vă informăm 
ce am făcut cu banii donaţi până acum și 
ce vom face în continuare din fondurile 
rămase: au fost trimiși la specializare la 
spitalul Wolfson din Israel un chirurg (6 
luni), un cardiolog (6 luni), un anestezist 
(3 luni), un perfuzionist (3 luni) și 5 
asistente medicale (3 luni); am organizat 
două seminarii de instruire la care am 
invitat câte doi medicii neonatologi din 
fiecare judeţ și din Republica Moldova, 

toate costurile de instruire, transport, 
cazare și masă fiind acoperite de 
Districtul nostru din contul alocat acestui 
proiect; am obţinut, prin participarea cu 
12300 USD din același cont, un Global 
Grant prin care am trimis 11 copii români 
în Israel pentru a fi operaţi. Gazdă a fost 
RC Iași 2000; am participat cu alţi 6000 
USD la un al doilea Global Grant VTT 
prin care trei echipe de medici și asistente 
vor veni în România ca să opereze 
împreună cu personalul românesc 
specializat de noi. Fondurile din acest 
Global Grant acoperă toate cheltuielile 
necesare transportului, cazării și hranei 
pentru trei echipe medicale, toate 
materialele și medicamentele necesare 

operării a 40 de copii, toate 
costurile de autorizare a 
echipelor conform legislaţiei 
și fonduri pentru a opera 
alte 20 de cazuri mai grave 
în Israel. Gazda acestui GG 
este RC București 
Atheneum. Vă mulţumim! 
Fără voi nimic nu ar fi fost 
posibil. Aţi demonstrat că 
Rotarienii din Districtul 
2241 sunt uniţi si dedicaţi 
serviciului către comunitate 
și că împreună putem face 
lucruri minunate, chiar 
salva vieţile unor copii. 
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RC PIATRA NEAMȚ - SPRIJIN ÎN NEPAL 
 În perioada 2 septembrie – 12 octombrie colegul nostru 
rotarian Adrian Laza a făcut parte dintr-o expediţie 
alpină, alături de alţi doi alpiniști din Piatra Neamţ. 
Expediţia a avut drept scop escaladarea vârfului Cho 
Oyu, 8201 m, al șaselea cel mai înalt vârf din lume. 
Fanionul clubului Rotary Piatra Neamţ 2005 a fost 

afișat pe vârf în data 
de 30 Septembrie 
2016. La întoarcere, 
colegul nostru a 
vizitat Rotary Club 
Thamel Nepal, club 
partener în proiectul 
Ajutaţi Nepalul 
desfășurat pe 

parcursul ultimilor doi ani. Proiectul a avut drept scop 
sprijinirea persoanelor afectate de cutremurul din 
aprilie 2015 și s-a concretizat în donaţii materiale și 
bănești în 
valoare de 
11,500 EUR. 
O parte din 
banii donaţi, 
3700 EUR, au 
fost folosiţi 
pentru 
construcţia 
unei școli în 
Kathmandu, 
Nepal. 
Suntem mândri că facem parte din marea familie 
Rotary și că putem schimba în bine viaţa semenilor 
noștri din celălalt capăt al lumii. 

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 BRAȘOV KRONSTADT – FISHING FOR A DREAM 
Clubul continuă un proiect de succes organizat de 
compania Doripesco, în parteneriat cu Rotary 
Kronstadt. În cadrul proiectului s-a lansat o nouă 
campanie: ” Rotary susține valorile! Rotary 
susține munca!”. Asa a fost descoperit Ion 
Răducanu, un om obișnuit, simplu, care indiferent de 
vreme, fie ploaie, fie soare, fie frig...muncește! Își vinde 
tăcut ziarele la semaforul de la Sala Patria. Rotarienii 
au aflat că-i place să pescuiască. Așa că Doripesco și 
Rotary Kronstadt i-au implinit visul. Pe 9 octombrie, 
Ion  a pescuit alături de  prietenii săi de la Clubul 
Rotary Kronstadt Brasov și a petrecut o zi de neuitat. 
Pe lângă pește, Ion a primit banii strânși pentru el la 
Balul Pescarilor din Carpaţi, organizat de Doripesco , 

dar și multe alte lucruri de care are nevoie. Dincolo de toate amintirile frumoase și de darurile primite, 
bucuria lui cea mai mare a fost sentimentul că este respectat pentru munca pe care o face cu atâta 
pasiune, chiar dacă sănătatea îi este fragilă. 
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RC ROMAN – TURNEU DE TENIS  
În weekend-ul 15-16 octombrie 2016, Rotary Club 
Roman în parteneriat cu clubul de tenis Sense 
Roman, a desfășurat turneul de tenis caritabil Cupa 
de Toamnă. Sumele colectate din taxa de 

participare urmează a fi donate pentru un caz social 
din comunitatea noastră. Am folosit deasemenea și 
ideea promovată de campania anterioară, 
Promenada Inimilor, pentru a încuraja tinerii din 
orașul Roman să facă mișcare pentru sănătate. 

 

RC FOCȘANI VARANA – ORA DE ISTORIE VIE 
Clubul Rotary Varana Focșani a invitat 
Asociaţia Redescoperă Istoria (ARI) din 
București să prezinte elevilor din Focșani 
programul „Ore de Istorie Vie”. Acţiunea s-a 
desfășurat în zilele de 7 – 8 octombrie 2016. 

În prima zi, în prezenţa a peste 350 de elevi și 
profesori, reprezentanţii ARI au prezentat 
timp de două ore aspecte inedite ale vieţii 
soldatului din timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. ARI a reconstituit în parcul 
din Piaţa Unirii din Focșani o poziţie militară, 
unde au fost prezentate publicului arme, 
echipament și uniforme utilizate de 
combatanţi pe fronturile celei de-a doua 
conflagraţii mondiale. Obiectivul acestei 
acţiuni a fost acela de a oferi publicului 
informaţii mai puţin cunoscute ale istoriei, 
într-un mod diferit faţă de cel întâlnit în cărţi, 
filme sau documentare. 



 

 
7 

RC TÂRGU JIU – CARAVANA 
MEDICALĂ 

 
Rotary Club Târgu-Jiu a continuat în luna 
octombrie proiectul intitulat „Caravana 
de consultații medicale”, prin care 
membrii clubului de profesie medici, 
precum și prieteni ai acestora, tot cadre 
medicale, oferă consultaţii medicale 
gratuite în colaborare cu medicii de 
familie din zonele identificate, la sfârșit 
de săptămână, pe baza unui program 
propriu, în specialităţile oftalmologie, 
ORL, cardiologie, ortopedie și 
stomatologie pentru comunităţile sărace 
și marginalizate din judeţul Gorj. O 
echipă formată din medici gorjeni s-a 
deplasat, sâmbătă 22 octombrie, la 
Berlești, unde a oferit consultaţii 
medicale gratuite. Medicii dr. Bogdan 
Niculescu, dr. Neamtu Tatiana, dr. 
Mariana Piroiu, dr. Mădalina Dobran și 
dr Băluţă Radu au consultat peste  o sută 
de vârstnici din Berlești. Echipa de medici 
a fost sprijinită de domnul dr Mihai 
Carasel, medicul de familie din zona 
respectivă și de asistentele Catu Gabriela 
și Popescu Cosmina care s-au implicat în 
acest proiect. Din luna august, din 
momentul lansării proiectului, peste 300 
de persoane au primit asistenţă medicală 

de specialitate în localitatea de domiciliu. 
Prin acest proiect Clubul Rotary Târgu-
Jiu transpune în fapt tema anului 
Rotarian 2016-2017, respectiv – Rotary în 
serviciul umanităţii”. 

 
 

RC TÂRGU MUREȘ - PROFILAXIE 
MEDICALĂ 
RC Târgu Mureș a organizat o întâlnire 
găzduită de Universitatea de Medicină și 
Farmacie din Târgu Mureș pentru 
prezentarea unui program de profilaxie 
medicală. Partener de dialog, alături de 
rotarienii mureșeni, au fost reprezentanții 

RC Molndal Suedia. Goran Hammarskjold 
este managerul de proiect prin care 
Rotary District 2241 implementează în 
România programul de profilaxie 
stomatologică pentru copii. S-a discutat în 
ce măsură este posibil crearea unui 
program național pe acest subiect și ce 
pași ar trebui făcuți în acest sens.  
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ÎNTÂLNIRE COMUNĂ LA ALBA IULIA 

RC BUCUREȘTI – PROGRAM PENTRU COPII DEFAVORIZAȚI 
 
Unul din proiectele majore și de tradiţie ale Rotary Club București este proiectul de sprijinire 
a copiilor aflaţi în dificultate, expuși riscului de a deveni “copii ai străzii “. De peste 12 ani, 
clubul Rotary București sprijină constant copii aflaţi 
în îngrijirea Asociaţiei Mia’s Children, în fiecare an 
sprijinul oferit îmbrăcând forma unor acţiuni diverse, 
însă bine definite. Copii aflaţi în îngrijirea acestei 
asociaţii sunt fie copii abandonaţi fie copii ai căror 
părinţi sunt în dificultate financiară, socială sau 
psihică și nu au capacitatea de a-i crește într-un mod 
decent, de a le asigura baza zilnică necesară existenţei, 
educaţiei, sănătăţii. Sprijinul oferit  prin intermediul 
Clubului Rotary București s-a concentrat anul acesta 
pe 2 acţiuni concrete. Prima a purtat numele "A 
Summer for Life" și a constat în organizarea  unei 
excursii de 3 zile la munte pentru copii, ca răsplată pentru rezultatele școlare obţinute. Pentru 
ca excursia de la Predeal să devină posibilă, alături de Clubul Rotary Bucuresti s-au implicat și 
membrii Clubului Continental. A doua acţiune din acest an a avut ca scop înbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă și creșterea nivelului de  educaţie pentru  cei 36 de copii asistaţi de asociaţie. 

În prezenţa membrilor Rotary 
Club București s-au 
achiziţionat materiale 
educaţionale, material de 
pictură, rechizite și alte 
obiecte necesare pentru 
școală. Bugetul alocat pentru 
dotarea și pregătirea pentru 
școală a acestor copii a fost de 
3800 USD, provenind de la 

rotarieni din SUA. 

RC ALBA IULIA – PROMOVAREA VALORILOR ROMÂNEȘTI 
În cadrul vizitei Guvernatorului Mircea Solovăstru efectuată la RC Alba Iulia a fost pregătit un moment 
special dedicat vinurilor românești. 
Invitat special a fost Marinela 
Vasilica Ardelean, profesor la Italian 
Chef Academy din Roma. În 2014 a 
fost desemnată “cel mai bun 
somelier din România” și autoarea 
lucrării “Cartea Vinurilor 
Românești”. La eveniment au 
participat şi invitaţi de la cluburile 
din judeţ: RC Sebes, RC Alba Iulia 
Civitas Solis, RC Aiud, evenimentul 
fiind şi prilej de socializare intre 
membrii Rotary. 
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ÎNTÂLNIRE COMUNĂ LA ALBA IULIA 

RC BUCUREȘTI – PROGRAM PENTRU COPII DEFAVORIZAȚI 

Rotary Club Onești împreună cu Interact Club Onesti au sărbătorit Ziua Mondială a 
Alimentaţiei (16 octombrie) prin promovarea unei alimentaţii sănătoase în colegiile “Grigore 

Mosil” și “Dimitrie Cantemir” din 
municipiul Onești.Liceeni au primit 
pliante cu informaţii despre necesitatea 
unei alimentaţii sănătoase, dar și câte un 
măr, care a reprezentat simbolul 
manifestării. 

 

 

RC ORADEA – SPRIJIN PENTRU VÂRSTNICI 
Reprezentanţii Rotary Club Oradea au fost prezenţi 
sâmbătă 29 Octombrie în satul de munte Colești, lângă 
Vascau, în judeţul Bihor. Ochelarii speciali au fost 
executaţi pentru locuitorii satului care au nevoie de 
aproximativ trei ore de drum să ajungă la Oradea! 
Rotary Club Oradea, prin președintele Manolica Neculai, 
însoţit de Dacian Coita, Mircea Tarau, Sorin Tebies și 
echipa de optometriști Oana Bungau și Marcel Bungau, 
a avut bucuria și mulţumirea sufletească să ofere gratuit 
încă 60 de perechi de ochelari speciali în valoare de 
10.400 lei după, ce în prima etapă a aceluiași prooiect s-
au distribuit, tot gratuit, alte 70 de perechi de ochelari. 
Sătenii din Colești au fost încântaţi de vizita rotarienilor 
și le-au transmis alese aprecieri tuturor celor care s-au 
dedicat în proiect. Partener comun al proiectului este 

Rotary Club 1113 Oradea.  

RC ONEȘTI – ZIUA MONDIALĂ A ALIMENTAȚIEI 



 

 
10 

RC BRAȘOV – DĂRUIM 
ÎMPREUNĂ 
Cubul Rotary Brașov a lansat la începutul lunii 
septembrie Campania Dăruim împreună, 
campanie prin care își propune strângerea de 
fonduri pentru pentru modernizarea Secţiei de 
Sterilizare a Spitalului Clinic de Copii Brașov. 
Campania Dăruim împreună se va întinde pe 
parcursul unui an de zile. Proiectul propus este 
unul unic în România întrucât investiţia de 
100.000 de euro urmează să pună bazele unei 
staţii de sterilizare moderne, după model 
britanic. În Spitalul Clinic de Copii Brașov se 
raportează anual 33.000 de prezentări în 
Unitatea de Primire Urgenţe, 12.000 de 
consultaţii în ambulator și 5.000 de internări 
de zi pentru urmărirea bolilor cronice. O secţie 
de sterilizare performantă ar însemna 
reducerea riscului infecţiilor nosocomiale, dar 
și creșterea încrederii tuturor pacienţilor într-
un spital în care se lucrează la cele mai înalte 
standarde de profesionalism și calitate. Clubul 
Rotary pune la dispoziţie un cont bancar unde 
poate fi donată orice sumă de bani:  
RO34OTPV210000968137RO03, deschis la 
OTP Bank Romania – Sucursala Brasov.  

 
 

RC BRĂILA – EXPO FOTO  
 
În 22 octombrie 2016 a avut loc la Brăila 
vernisajul expoziţiei Salonului International 
de Artă Fotografică Danubius "Best of CF", 
ediţia a IV-a, demers susţinut de clubul 
Rotary Brăila. Informaţii complete despre 
acest eveniment, pot fi găsite la adresa 
http://www.photoclub.voltin.ro/ Printre 
participanţi au fost și membri Rotary, atât din 
ţară cât și din alte ţări, dar au participat și 2 
tinere, din Clubul Interact Brăila, Elena 
Damian și Mara Irina Coman, cu fotografiile 
din articol.  

PROMENADA INIMILOR BRAȘOV 
 
Duminică, 2 octombrie, a avut loc în Parcul 
Tractorul din Brașov, cea de a treia ediţie a 
Crosului Inimilor. Evenimentul a fost 
organizat de Clubul Rotary Brașov în 
parteneriat cu Fundaţia Inimii, Inspectoratul 
Școlar Judeţean si Primăria Brașov. Anul 
acesta au participat 140 de copii din școlile 
brașovene. Toţi copiii au primit mere, dulciuri, 
apa iar primii zece la fiecare secţiune s-au 
bucurat de premii: mingi, trotinete, biciclete, 
seturi de badminton. Anul acesta, pentru 
prima dată, a existat și o secţiune de adulţi iar 
la start s-au adunat în jur de 50 de persoane.  



 

 

SUMMIT INTEGRITATE PENTRU PROSPERITATE – RC TG MUREȘ 
 
Sala Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş a găzduit în data de 5 
octombrie, conferinţa cu tema „Summitul de Integritate pentru Prosperitate”, eveniment organizat 
de Transparency International România, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, 
Rotary Club Târgu-Mureş şi 
Griffiths School Management, 
realizat prin intermediul 
programului „Collective Action 
for Business Integrity”. Timp de 
aproape trei ore, lectori din 
diverse domenii de activitate au 
vorbit despre integritate ca 
element cheie al succesului în 
dezvoltarea mediului public şi 
privat, numitorul comun al 
prezentărilor fiind idea potrivit 
căreia educaţia reprezintă unul 
din pilonii fundamentali ai unei 
societăţi integre. Conferinţa, la 
care au participat reprezentanţi ai 
mediului universitar şi de 
business ai judeţului Mureş, a 
fost deschisă de prof. univ. dr. Mircea Suciu, 
preşedintele Rotary Club Târgu-Mureş. „Personal, consider integritatea o trăsătură firească a fiecărui 
individ, a societăţii din care facem parte, indiferent de vremurile politicii pe care le trăim, dar care 
azi pentru mulţi este o noţiune de domeniul ficţiunii. Vă mărturisesc că am avut momente în viaţă în 
care mi-a fost pusă la îndoială această trăsătură sau – de ce nu – m-am îndoit eu însumi de 
corectitudinea deciziilor pe care le-am luat. Faptul că sunt astăzi aici, dezbătând această temă, 
demonstrează, cred, că îmi pasă, demonstrează că şi dumneavoastră care sunteţi aici vă pasă şi sper 
ca în această zi să facem paşi importanţi în această direcţie. Am invitat şi tineri din structurile 
noastre rotariene, din Rotaract, Interact, am văzut că sunt şi studenţi, mă bucură, este ceva foarte 
important pentru că probabil pentru ei, cum zicea Marin Preda, timpul nu mai are răbdare şi atunci 
începe să le pese, în special de ce se întâmplă în societatea noastră”, a precizat prof. univ. dr. Mircea 
Suciu. La eveniment a participat şi Mircea Solovăstru, Guvernator al Districtului Rotary 2241 
România şi Republica Moldova, al cărui discurs a pus accentul pe rolul valorilor în dezvoltarea unei 
societăţi sănătoase din toate punctele de vedere. „Deşi unii au tendinţa să ironizeze sau să 
subevalueze acest gen de întâlniri, mie mi se par extrem de importante pentru că de lucrurile acestea 

aparent mici depind lucrurile mari. Un 
câştig al acestei seri este că am fost 
împreună oameni extrem de eterogeni, din 
diverse zone, dar am găsit un „fir roşu” care 
ne leagă şi cu siguranţă e prezent la 
fiecare dintre noi. Mulţumesc Rotary Club 
şi Transparency International România 
pentru efortul făcut, până la urmă o 
universitate nu trebuie să fie nişte ziduri, 
trebuie să fie o stare de spirit, care să 
creeze un spaţiu de discuţii, de idei”, a 
concluzionat, la finalul conferinţei, prof. 
univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul 
Universităţii de Medicină şi Farmacie din 
Târgu-Mureş. 
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FORUMUL VOCAȚIONAL ROTARY - CLUJ NAPOCA 
 
La sfârșitul lunii octombrie s-a desfășurat la Cluj Napoca unul dintre cele mai importante evenimente 
organizate de Rotary District 2241. Forumul Vocaţional Rotary reprezintă o iniţiativă generoasă a 
Cluburilor Rotary din Districtul 2241, România & Republica Moldova, reunite sub idealul de a servi în 
comunitate, prin profesia și vocaţia fiecărui membru. Vocaţia este una dintre cele cinci căi de a servi în 

Rotary. A fi rotarian, pe 
lângă criteriile de 
profesionalism și etică, 
presupune și existenţa, în 
fiecare din noi, a Vocaţiei de 
Rotarian. A avea vocaţie de 
Rotarian, înseamnă să te 
implici în problemele 
comunităţii, prin experienţa, 
ideile, realizările și 
competenţele dobândite în 
profesie, pentru a face viaţa 
ta și a celor din jur mai 
frumoasă și mai liniștită. 

Obiectivul Forumului 
Vocaţional Rotary a fost 
acela de a crea un spaţiu de 
întâlnire, dialog și 
networking, în care rotarieni, 
lideri în domeniile lor de 

activitate, reuniţi în calitate de speakeri au împărtășit noutăţi, despre rezultate și performanţe 
remarcabile obţinute în moduri diferite și în domenii diverse. Temele de discuţie au fost extrem de 
variate, începând de la inovaţii în domeniile lor de activitate, performanţe în profesie, experienţe de 
viaţă, motivaţiile care i-au condus către alegerea profesiei și atingerea succesului, astfel încât să 
reprezinte modele pentru societate. Forumul Vocaţional Rotary, s-a reunit sub forma unor mese 
rotunde, pe 5 domenii majore, de activitate: Afaceri, Medicină, Educaţie, Drept și Administraţie 
Publică, Artă și Cultură.  

RC TÂRGOVIȘTE – SPRIJIN PENTRU COMUNITATE  
Clubul Rotary Târgoviște continuă seria de acţiuni în sprijinul comunităţii locale prin utilarea Centrului 
de Servicii Sociale Tuicani pentru persoane cu dizabilităţi cu un echipament industrial pentru spălat 

rufe. Valoarea donaţiei este de 30 
000 RON și reușita acesteia a fost 
posibilă cu sprijinul prietenilor 
americani de la Rotary Club 
Williamsburg Ohio,USA. Trebuie 
menţionat că suma totală cu care 
Rotary Club Târgoviște a contribuit 
la îmbunătăţirea condiţiilor pentru 
asistaţi și personalul din Centrul 
Tuicani de-a lungul celor 10 ani 
depășește 100 000 USD. Clubul 
sprijină performanţa culturală și 
educaţională și se implică activ în 
proiecte sociale.  
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RC KRONSTADT BRAȘOV – EDUCAȚIE 

Rotary Club Piatra Neamţ 2005 împreună cu 
Rotaract Club Piatra Neamţ, Clubul 
EcoTuristic Gheorghe Iacomi din Piatra 
Neamt și reprezentanţi ai Parcului Naţional 
Ceahlău au organizat în data de 2 octombrie 
2016  un proiect de igienizare a Masivului 
Ceahlău. Acţiunea a inceput pe traseul Stănile 
și timp de câteva ore participanţii au colectat 
cantităţi apreciabile de deșeuri provenite de 
la turiștii certaţi cu spiritul civic și care au 
uitat de normele elementare de protecţie a 
naturii, a mediului înconjurător. Sacii au fost 
încărcaţi într-o mașină pusă la dispoziţie de 
Parcul Naţional și ulterior au fost transportaţi 
către  locul special destinat deșeurilor.  

În luna octombrie s-a finalizat proiectul 
“Televiziune cu circuit închis” -  realizat de 
Rotary Club Sibiu în cadrul Spitalului Clinic de 
Pediatrie  Sibiu. Au fost amplasate în cele 12 
saloane aparţinând Secţiei de Ortopedie , câte 
un televizor legat la un sistem de televiziune cu  

 
circuit închis. Rolul acestui proiect este de a 
transmite tuturor copiilor  internaţi, dar și 
însoţitorilor, informaţii variate legate de 
educaţia medicală a copiilor, de igienă 
personală, dar și momente artistice și 
distractive. Rotary Club Sibiu a fost partenerul 
principal al acestui proiect susţinând financiar 
realizarea sistemului, valoarea totală depășind 
15.000 lei. Proiectului i s-au alăturat la scurt 
timp Teatrul Naţional “Radu Stanca” Sibiu și 
Teatrul “Gong” Sibiu, fiind realizate mai multe 
materiale educative și distractive care rulează 
în cadrul televiziunii cu circuit inchis.  
 

RC SIBIU  - SUPORT PENTRU 
COPIII INTERNAȚI ÎN SPITAL RC PIATRA NEAMȚ - ECOLOGIE 

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 


