RC ARAD
Aradul, Capitala Politică a Marii Uniri
Suntem în Anul Centenarului Marii Uniri şi se cuvine ca într-un arc peste timp,
cu un veac în urmă, să ne reamintim că la Arad s-a elaborat întreaga strategie
politică de "desfacere" de Austro-Ungaria, iar
Aradul rotarian (RC Arad, RC Arad-Cetate, Rotaract Arad, Rotaract Arad-Cetate,
Interact Arad, Interact Arad-Cetate) a propus românimii, la nivelul Rotary –
District 2241, România & Republica Moldova, un proiect care să omagieze aceste
etape ale întregirii neamului, proiect care s-a împlinit.

Răsfoim câteva file din istoria acelui memorabil an, şi ajungem la data de 9
noiembrie 1918, când Consiliul Naţional Român Central (CNRC), cu sediul în
Arad, condus de arădeanul Ştefan Cicio-Pop, a decis trimiterea unei note
diplomatice guvernului maghiar, un ultimatum redactat de arădeanul Vasile
Goldiş, prin care se solicita preluarea "puterii depline de guvernare asupra
teritoriilor locuite de români în Ardeal şi Ţara Ungurească".
În ultimatum se cerea ca guvernul maghiar să dea un răspuns la opţiunea
românilor de a transmite către CNRC autoritatea politică, administrativă şi
militară a celor 23 de comitate din Transilvania şi a părţilor româneşti din
comitatele Bichiş, Cenad şi Ugocea, până în 12 noiembrie, ora 18.00. Cei 12
componenţi ai CNRC - din care trei arădeni, Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş şi
Ioan Flueraş -, în întâlnirea avută la Arad (13-14 noiembrie 1918) cu membrii
guvernului maghiar au fost hotărâţi să aplice voinţa românilor de "Desfacerea

totală" şi nu au cedat propunerii de acceptare a autonomiei. La Arad s-au
constituit Gărzile Naţionale Române care au acţionat în toate teritoriile locuite de
români pentru a nu se produce incidente. Tot de la Arad s-a transmis convocarea
"Adunării Naţionale a naţiunii române din Ungaria şi Transilvania la Alba Iulia,
cetatea istorică a neamului nostru, pe ziua de Duminecă în 18 Noemvrie (1
Decemvrie) a.c. la orele 10 a.m." (ziarul Românul, Anul VII, Arad, Joi 8/21
Noemvrie 1918).

Astfel, în 9 noiembrie 2018, cu mult respect faţă de antecesori, un grup de
rotarieni, rotaractieni şi interactieni precum şi invitaţii lor au parcurs momentele
pregătirii din punct de vedere politic a Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.
Am învăţat mai multe despre conjunctura (internaţională, regională) care a
favorizat actul, acum, secular. Am trăit emoţiile vizitatorului Muzeului "Vasile
Goldiş" (cu explicaţiile pline de fervoare ale prof. univ. dr. Marius Grec) şi al
Complexului Muzeal Arad - Sala Marii Uniri, admirând fluenţa prezentării
doamnei dr. Felicia Groza-Oarcea. Am rezonat cu sunetele marimbei, viorii şi
orgii măiestrit folosite de Sara Gheorghe şi Florin Gherghel într-un intermezzo
muzical care a precedat conferinţa din Sala Regele Ferdinand a Primăriei Arad şi
am vibrat la transferul de cunoaştere produs asupra noastră de prof. univ. dr. habil.
Corneliu Pădurean, care a subliniat rolul Consiliului Naţional Român Central în
organizarea evenimentului de la Alba Iulia, precum şi aportul Gărzilor Naţionale
Române în pregătirea a ceea ce va deveni un fapt împlinit: UNIREA
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu Regatul României, la care
aderaseră Basarabia şi Bucovina.
În 10 noiembrie, participanţii la manifestare au beneficiat de atracţiile turistice
ale zonei, vizitând Podgoria Aradului, Muzeul tramvaiului de la Ghioroc, unde se

marchează 105 ani de la darea în folosinţă a primului tren electric din estul
Europei, Muzeul Viei şi Vinului al Staţiunii de Cercetări Viticole Miniş (cu o
prezentare pe măsură a ing. dr. Teodor Podrumar - ex-rotarian), dar şi degustând
soiuri de vin locale, ziua încheindu-se la Wine Princess (Miniş-Păuliş).

RC BRAȘOV BURG TRANSILVANIA
Rotarienii susţin vaccinarea pentru viaţă
Cea de-a doua ediţie a Simpozionului END POLIO a avut loc la Braşov, în
organizarea Rotary Club Braşov Burg Transilvania, toate prezentările fiind
concentrate pe importanţa vaccinării, situaţia la nivel mondial din acest punct de
vedere, atitudine faţă de vaccinare a populaţiei din diferite zone ale lumii şi
strategiile aplicate pentru creşterea numărului de persoane vaccinate la nivel
global.

A fost prezentată activitatea de vaccinare antipolio a Anamariei Gindilă, RC Sibiu
Cibinum, care a participat la o Campanie de Imunizare, în India. Alexia Klonou
– Rotaract Club Kifissia/Atena, District 2470 a făcut o prezentare a activităţii
Clubului grecesc, iar sesiunile de întrebări şi răspunsuri au fost dinamice. În
acelaşi context a fost semnat acordul de înfrăţire între Rotaract Club Braşov Burg
Transilvania şi Rotaract Club Kifissia/Atena.
La evenimentul medical au participat personalităţi de top mondial din domeniul
medical: Theoklis Zaoutis - Perelman School of Medicine at the University of
Pennsylvania (PENN), Head Division of Infectious Diseases at the Children’s
Hospital of Philadelphia, USA, Nigel Klein - Great Ormond Street Children’s
Hospital, London, University College London’s Institute of Child Health,
London, UK, Vana Spoulou - Athens University Medical School and
Immunobiology and Vaccinology Research Lab, Athens, Greece, Daniel Cohen
- School of Public Heath, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Călin

Lazăr - Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca, Universitatea de Medicina si
Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca, România, David Greenberg - Soroka
Medical Center, Faculty of Health sciences Ben-Gurion University of the Negev,
Beer-Sheva, Israel.
Sănătate din "Inima României" pentru sătenii din Argeş
Un proiect frumos, nobil, numit "Sănătate rurală", s-a derulat recent sub
patronajul Rotary Club Braşov Burg Transilvania şi Rotaract Braşov Burg
Transilvania, în parteneriat cu Asociaţia Ştiinţifică a Studenţilor Medicinişti
Braşoveni (ASSM).

Într-un efort conjugat, o echipă de 30 de voluntari (15 medici şi 15 studenţi la
medicină) s-au campat pentru trei zile în satul argeşean Podul Dâmboviţei, pentru
a oferi consultaţii medicale gratuite locuitorilor din această localitate. Criteriul de
alegere a locului de desfăşurare a acestei campanii a fost accesul scăzut la servicii
medicale, unde un medic ajunge foarte rar, iar semnalul telefonului este
inexistent.

De atenţia şi cunoştinţele inimoşilor voluntari au beneficiat 110 locuitori ai
satului Podul Dâmboviţei, primăria din localitate alăturându-se acestui demers şi

punând la dispoziţia voluntarilor căminul cultural din localitate pentru
desfăşurarea în bune condiţii a acţiunii.
Clubul rotarian braşovean va fi mereu alături de asemenea iniţiative, sprijinind
financiar, logistic şi cu resursă umană astfel de acţiuni. Cinci dintre medicii şi
studenţii voluntari ai proiectului sunt membri Rotaract Braşov Burg Transilvania.
Rotary "plantează" ... viaţă
Într-o lume tot mai poluată, oazele de verdeaţă ajung să fie picături de viaţă şi de
sănătate.

Clubul Rotary Braşov Burg Transilvania s-a alăturat anul acesta proiectului
districtual Rotary Plantează. Locul ales a fost satul Dobârlău, din judeţul
Covasna. Cu această ocazie, membrii familiei Burg Transilvania au plantat puieţi.
Lucru uşor în teorie, dar puţin mai greu în fapt; toţi cei prezenţi s-au bucurat de
această experienţă şi au petrecut o zi minunată de toamnă în natură, promiţând că
vom repeta această acţiune şi în primăvară.

Program de mentorat Rotary Braşov Burg Transilvania
Membrii familiei Burg Transilvania s-au bucurat să-l aibă în mijlocul lor pe
Christoph Promberger, Director Executiv Fundaţia Conservation Carpathia, în
cadrul programului de mentorat organizat de Rotary Braşov Burg Transilvania,
în beneficiul tinerilor din Interact şi Rotaract Burg Transilvania.
Invitatul le-a împărtăşit celor prezenţi experienţa sa de 25 de ani petrecuţi în ţara
noastră.
Christoph Promberger a venit în România prima oară în 1993, pentru un proiect
legat de carnivorele mari şi lupi. Intenţia lui era să stea trei ani şi apoi să se
întoarcă în ţara natală, Germania. În cele din urmă, fascinat de ţara noastră,
Cristoph Promberger şi soţia sa Barbara au ales
să rămână în România împreună cu cei doi
copii.
Licenţiat în inginerie silvică la Universitatea de
Silvicultura Munchen (Germania) şi cu un
master la aceeaşi universitate, Christoph
Promberger este director executiv şi unul dintre
fondatorii Fundaţiei Conservation Carpathia
(FCC), o fundaţie creată în 2009 de către 12
filantropi şi conservaţionişti, cu scopul de a opri
tăierile ilegale de pădure, precum şi pentru a
conserva o suprafaţă mare a pădurilor din
Carpaţi, sub forma unei zone complet protejate,
pentru generaţiile viitoare.
Acest lucru se face prin cumpărarea terenurilor şi cesionarea drepturilor de
vânătoare, pentru protecţia completă a tuturor elementelor naturale, din bani
privaţi şi publici. Intenţia este ca în cele din urmă, proprietatea terenurilor noastre
să se întoarcă în domeniul public, în regim de protecţie permanentă sub forma
unui parc naţional.
Sub umbrela Fundaţiei Conservation Carpathia sunt protejate, în acest moment,
22.000 de hectare, în estul Munţilor Făgăraş, pentru care FCC a plătit aproximativ
70 de milioane de euro. Aici intră şi peste 500 de hectare de teren tăiat la ras, cu
mult timp înainte ca Fundaţia să înceapă o campanie amplă şi necesară de
combatere a eroziunii solului şi reîmpădurire. Fundaţia a strâns alte 5 milioane de
euro pentru proiecte de restaurare ecologică şi conservare a mediului.

Banii au venit ca donaţie de la diferite fundaţii de conservare şi de la filantropi
conservaţionişti din şase ţări, dar am şi accesat diverse finanţări publice naţionale,
norvegiene şi europene.
După prezentare, a urmat o sesiune de întrebări care au vizat aspectele practice
ale activităţii fundaţiei. De exemplu, costul pentru reîmpădurirea unui hectar de
pădure este de aproximativ 4000 euro, preţ ce include puieţii şi mâna de lucru.
Puieţii sunt produşi în pepiniere proprii.
Toţi cei prezenţi s-au declarat încântaţi de informaţiile aflate şi au mulţumit
distinsului invitat pentru prezentare.
"Vin la Braşov", un Festival de teatru şi ... vin
La începutul lui Brumar, vinul şi teatrul şi-au dat întâlnire la Braşov într-un regal
dedicat celor mai pretenţioşi connaisseuri, dar şi celor care au dorit să facă primii
paşi în această lume fascinantă. Crame din România şi de peste hotare şi-au
prezentat noutăţile dar şi băuturile fine, de colecţie.

Braşoveni şi turişti au avut ocazia să deguste peste 500 de vinuri în cadrul
târgului. Toţi cei care au călcat pragul Teatrului Dramatic din Braşov au avut
ocazia să deguste licoarea zeilor şi să se bucure de spectacolele susţinute de trupe
de teatru cu renume.
Este pentru prima dată când, la Braşov, arta şi vinul s-au întâlnit în foaier timp de
trei zile, pline de surprize şi rafinament, la înălţime, iar Clubul Rotary Braşov
Burg Transilvania a avut bucuria să fie unul din susţinătorii acestui eveniment.

The World’s Greatest Meal To Help End Polio
Clubul Rotary Braşov Burg Transilvania participă la Programul "The World’s
Greatest Meal to Help End Polio (WGmeal)".

Scopul proiectului este de a cumpăra vaccinuri antipoliomielită, astfel că în data
de 3 noiembrie, Clubul Rotary Braşov Burg Transilvania a organizat strângere de
fonduri în cadrul acestui program cu ocazia unei cine. La eveniment au participat
şi doi membri ai RC Ludenscheid (Club înfrăţit) şi Rotaract Club Kifissia/Atena.
Cu această ocazie, a fost semnat acordul de înfrăţire dintre Rotaract Club Braşov
Burg Transilvania şi Rotaract Club Kifissia/Atena.

RC CURTEA DOMNEASCĂ IAȘI
Clubului Rotary "Curtea Domnească" din Iaşi susţine studenţii de excepţie
Burse oferite de Clubul Rotary "Curtea Domnească", pentru 10 studenţi din Iaşi
Zece studenţi de la facultăţi din Iaşi, cu situaţie financiară modestă dar cu
rezultate academice excepţionale, vor beneficia de burse lunare de câte 1.000 de
lei pentru urmarea studiilor universitare. Banii sunt oferiţi de Clubul Rotary
"Curtea Domnească", în cadrul proiectului Bursele Rotary Academica.
Recent a avut loc ceremonia de decernare a Burselor Rotary Academica, proiect
iniţiat de Clubul Rotary "Curtea Domnească", care presupune acordarea unei
burse de studiu de 10.000 lei / student / an, începând cu anul universitar 2018 2019.

În cadrul acestei prime ediţii au fost selectaţi 10 studenţi de la facultăţi din Iaşi,
aflaţi în anii I sau II de studiu. Procesul de selecţie a fost unul riguros şi a
presupus, printre altele, ca tinerii să dovedească o situaţie şcolară excepţională,
implicarea în proiecte civice sau activităţi extraşcolare, o personalitate care să se
potrivească valorilor rotariene, dar şi proiecte mature de viitor. În acest scop,
aplicanţii au trimis pentru evaluare un eseu personal de două-trei pagini, o
recomandare din partea unei persoane reprezentative, foaia matricolă şi o
adeverinţă din care să rezulte veniturile familiale.
"Bursierii vor beneficia şi de un 'Program de mentorat', adică fiecărui student îi
va fi desemnat un rotarian care va avea obligaţia de a îndruma şi sprijini

activitatea studentului, atât şcolară cât şi extraşcolară, pe toată perioada în care
studentul se află în cadrul programului Bursele Rotary Academica", spune
Gabriel Bălăşescu, preşedintele Clubului Rotary "Curtea Domnească".
Proiectul a fost sprijinit de colegii de la Rotary Club Iaşi 2000, precum şi de
sponsorii acestei ediţii: Mobexpert, Sedcom Libris, Eurotex Company, Bess
Romania, Elmond COM şi Elcotrans.
Câteva burse au fost oferite direct de membrii clubului Rotary "Curtea
Domnească", iar speranţele se îndreaptă şi spe anul viitor, pentru a atrage un
număr mai mare de sponsori şi mentori, pentru ca acest program să se dezvolte,
iar numărul tinerilor pe care să îi sprijinim cu astfel de burse să crească.
Studenţii selectaţi în acest program sunt: Muler Paula-Renata (Facultatea de
Litere), Olariu Laura-Andreea (Facultatea de Medicină Veterinară), Zaharia
Maria (Facultatea de Medicină), Rusu Marian (Facultatea de Automatizări şi
Calculatoare), Chelciuc Mihaela (Facultatea de Medicină), Tudose GeorgianaViorica (Facultatea de Automatizări şi Calculatoare), Gîrbea Dumitru- Andrei
(Facultatea de Informatică), Carp Diana (Facultatea de Medicină), Manole
Simona (Facultatea de Medicină), Ionaşcu Elena Laura (Facultatea de Drept).
Programul Bursele Rotary Academica îşi propune să fie un proiect pe termen lung
şi aducă un concept integrat, care să asigure tinerilor selectaţi resursele financiare
necesare susţinerii costurilor educaţiei, beneficiile mentoratului asigurat de lideri
ai comunităţii locale şi integrarea în activităţi cu caracter social şi educativ,
realizate de către Rotary.
Summit Rotary pentru Integritate, la Iaşi
Summitul de Integritate pentru Prosperitate, eveniment care promovează
integritatea ca element cheie al succesului în dezvoltarea mediului public şi
privat, a avut loc, recent, la Iaşi, în organizarea Transparency International
România, Rotary Iaşi "Curtea Domnească", Colegiul Pacienţilor şi Deutsche
Bank Global Technology.

Evenimentul i-a avut ca speakeri pe: Marian Mike Popa (Deutsche Bank Global
Technology), Georgeta Filip (Transparency International România), Dan Schipor
(BDO România), Cristian Sas (Colegiul Pacienţilor). La summit au participat, pe
lângă colegii din toate cluburile Rotary, Rotaract şi Interact din Iaşi, lideri de
opinie din mediul academic şi cel de afaceri.
Lansarea cărţii "Statuia Comandorului", de Varujan Vosganian
La Iaşi a avut loc, la începutul lunii noiembrie, lansarea cărţii "Statuia
Comandorului" (Editura Polirom) a autorului Varujan Vosganian. În acelaşi
context a avut loc şi Conferinţa cu tema "Conştiinţa naţională şi interesul naţional
- gazele naturale din Marea Neagră" susţinută de autorul român. Evenimentul a
avut loc în cadrul unei şedinţe comune a celor cinci cluburi Rotary din Iaşi, la
Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu".

RC LUGOJ

Balul anual al Clubului Rotary Lugoj

Clubul Rotary Lugoj va încheia acest an cu un nou bal de caritate. Evenimentul
va avea loc sâmbătă, 8 decembrie, de la ora 19, la restaurantul J’Adore, din Lugoj.
Scopul balului este unul caritabil, fondurile obţinute vor fi folosite pentru
achiziţionarea de aparate medicale pentru Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului
Municipal "Dr. Teodor Andrei", din Lugoj. Clubul Rotary Lugoj a fost înfiinţat
în anul 2000 şi de atunci s-a implicat activ în viaţa municipiului, iar valorile
promovate şi-au pus vizibil amprenta în comunitatea lugojeană.

RC ORADEA
Prima "Toaletă ca la carte" finalizată de Rotary Club Oradea 1113
Rotary 1113 a finalizat prima "Toaletă ca la carte" la Şcoala Generală din comuna
bihoreană Aştileu. Toaleta a fost amenajată în corpul de clădire destinat elevilor
din ciclul primar, pentru ca micuţii să aibă cele mai bune condiţii. Până acum, ei
erau nevoiţi să meargă la singura toaletă din şcoală, amplasată într-un alt corp de
clădire, care deservea toţi şcolarii din clasele 0 - VIII.
Lucrările au constat în transformarea unei foste săli de clasă metodice într-o
toaletă dotată cu 4 closeturi, dintre care unul pentru persoanele cu
dizabilităţi. Costurile aferente lucrărilor au fost obţinute din sponsorizarea oferită
de HOLCIM România, care a răspuns
prompt invitaţiei de a se alătura proiectului.
Văzând implicarea membrilor Rotary 1113
şi a reprezentanţilor companiei, Primăria
Comunei Aştileu a alocat fonduri şi pentru
restul lucrărilor de modernizare atât de
necesare.
Lansat în luna martie 2018, proiectul
"Toalete ca la carte" are ca scop
îmbunătăţirea şi accesul la condiţii sanitare
decente în şcolile din judeţul Bihor, situate
în mediul rural, prin crearea de toalete noi în
clădirile şcolilor sau modernizarea celor
existente şi conectarea lor la sistemul de apă
curentă.
*
Ca o completare necesară pentru proiectul "Toalete ca la carte", Rotary 1113
implementează în paralel şi proiectul "Mâini curate, copii sănătoşi" în toate
şcolile din comună. Acest proiect constă în ateliere de igienă a mâinilor şi
utilizarea raţională a apei. Până în prezent, aproximativ 300 de copiii au învăţat
să se spele corect pe mâini. În plus, fiecare copil primeşte săpunuri ROTARY

gratuite pentru a dispune de mijloacele de spălare a mâinilor şi reţine
instrucţiunile predate prin desenele inscripţionate pe cutia săpunului.
Scopul Rotary Club Oradea 1113 este ca toate aceste proiecte să colaboreze în
ansamblu pentru a rezolva în mod direct problemele educaţionale şi sanitare
evidente privind copiii.
Invităm pe această cale toate cluburile Rotary din Districtul 2241 să multiplice
modelul proiectelor "Toalete ca la carte" şi "Mâini curate, copii sănătoşi" în
judeţele în care îşi desfăşoară activitatea şi să ne unim forţele pentru a oferi
copiilor din România acces la condiţii igienico-sanitare demne de secolul XXI.
Rotary Club Oradea 1113 a sărbătorit Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini
Rotary 1113 a sărbătorit Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini împreună cu
Şcoala Gimnazială din Călăţea, comuna bihoreană Aştileu.

Pentru a marca această zi, Rotary 1113 a derulat atelierul educativ privind spălatul
corect pe mâini şi utilizarea raţională a apei, acţiune care face parte din proiectul
"Mâini curate, copii sănătoşi". Invitatul special a fost actorul orădean Sebastian
Lupu, care le-a vorbit preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar despre importanţa
acestui obicei şi le-a predat instrucţiuni de spălare a mâinilor. Aceste simple
gesturi efectuate corect pot preveni diverse boli grave, printre care şi hepatita A,
în judeţul Bihor apărând la începutul toamnei numeroase focare de Hepatită A.

RC PITEȘTI
Ghiozdane complet echipate, pentru şcolarii din Piteşti
Ghiozdănelele sunt întotdeauna o bucurie pentru copii, mai ales pentru cei care
nu le pot avea la îndemână fiindcă părinţii nu dispun de rezerva de bani necesară.
Iar un astfel de ghiozdan, echipat cu tot ceea ce îi este necesar unui şcolar poate
ajunge şi la câteva sute de lei.
Rotarienii din Piteşti reamintesc cu nostalgie de emoţiile unor astfel de momente,
de nerăbdarea de a vedea cât de frumos scrie stiloul sau ce desene ies sub apăsarea
creioanelor colorate.
Chiar dacă nu suntem toţi la fel de norocoşi, asta nu înseamnă că nu putem
schimba acest lucru. De aceea, Interact Piteşti, alături de Cluburile RotaKids,
Rotaract şi Rotary au adus o astfel de bucurie în sufletele a zeci de elevi argeşeni,
din donaţii de rechizite.
A fost un moment care a marcat o nouă etapă a vieţii micuţilor, pregătiţi pentru a
fi generaţia de succes de mâine.

RC TÂRGU-JIU

"Promenada Inimilor", sub semnul Clubului Rotary Târgu-Jiu
Clubul Rotary Târgu-Jiu şi-a aplecat atenţia şi în acest an asupra sănătăţii
populaţiei oraşului, astfel că în cadrul
"Promenadei Inimilor", care s-a derulat recent, a amenajat un traseu accesibil,
încurajându-i pe concitadini să facă mişcare, ca mijloc de prevenţie a bolilor
cardiovasculare.

Pe traseul amenajat pe cocheta Insuliţă din Târgu Jiu s-a desfăşurat crosul
"Promenada inimilor", peste 100 de participanţii nu au ezitat să se alinieze la start.
Toţi au primit diplome de participare, iar primii 70 de participanţi înscrişi au
primit şi un tricou care să le reamintească mereu că mersul pe jos sau alergatul
cât mai des sunt importante pentru menţinerea sănătăţii.
"Clubul Rotary Târgu-Jiu a încurajat mişcarea şi în acest an. Se cuvin felicitări
tuturor participanţilor şi sperăm să ne vedem şi anul viitor! Mulţumim sponsorilor

noştri principali, dar şi tinerilor de la Interact Club Târgu Jiu pentru ajutorul
acordat în organizarea evenimentului", spune Cătălin Dăneţ, preşedintele
Clubului Rotary Târgu-Jiu.
Clubul Rotary din Târgu Jiu sprijină educaţia
Cea mai benefică investiţie pe care un părinte o poate face este în educaţia
copilului său.
Reprezentanţii Clubului Rotary din Târgu Jiu au fost "părinţi" buni şi iubitori
pentru elevii Şcolii nr.1 Leleşti şi pentru cei de la Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Târgu-Jiu, unde au donat rechizite şi materiale de birotică.

Elevi şi profesori de la cele două unităţi de învăţământ s-au bucurat deopotrivă
de darurile foarte utile primite de la rotarieni.
Clubul Rotary le mulţumeşte pentru implicare tuturor celor care au dăruit această
bucurie elevilor, cu menţiunea că la viitoarea acţiune, cu siguranţă, şi alţi oameni
cu suflet se vor alătura acestui demers care face fericiţi copiii.

Rotary Club Timișoara Cosmopolitan
Rotary Charleston Charity Celebration 2018 - amplă manifestare filantropică, la
Timişoara
Rotary Club Timişoara Cosmopolitan a organizat recent o amplă manifestare
filantropică, "Rotary Charleston Charity Celebration 2018", dedicată strângerii
de fonduri pentru două proiecte extrem de importante: "Schimbăm destine" şi "Be
a Gift to the Children".

Evenimentul desfăşurat la Vallery Grand Ballroom Moşniţa i-a avut ca principali
destinatari pe copiii din medii defavorizate, pentru ca şi aceştia să aibă acces la
lucruri intangibile pentru ei în cotidian.
"Pe măsura dezvoltării organizaţiei Rotary, misiunea sa s-a extins dincolo de
graniţele societăţilor în care activau cluburile. Rotarienii au început să-şi
folosească tot mai mult resursele şi talentele pentru a contribui la ajutorarea
membrilor comunităţilor din oricare colţ al lumii, aflaţi în dificultate. Dedicarea
organizaţiei către acest ideal se reflectă cel mai bine în motto-ul său: A servi mai
presus de sine (Service Above Self)", a fost mesajul lui Cristian Moroaică,
preşedinte 2018-2019.

RC VASLUI
Clubul Rotary Vaslui a valorificat "Arta românească pentru comunitate - donaţii
şi donatori"
O expoziţie de excepţie a fost vernisată recent la Palatul Culturii din Iaşi, prin
grija Muzeului de Artă din cadrul Complexului Muzeal Naţional Moldova Iaşi "Donaţii şi Donatori", ce reprezintă a doua etapă a proiectului "ARTA
ROMÂNEASCĂ PENTRU COMUNITATE – DONAŢII ŞI DONATORI",
iniţiat de Clubul Rotary Vaslui în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din
România - Filiala Iaşi, Consiliul Judeţean Vaslui, Muzeul Judeţean "Ştefan cel
Mare" Vaslui şi Primăria Vaslui.

În cadrul vernisajului care s-a bucurat de prezenţa criticului de artă, dr. Maria
Bilaşevschi, a preşedintelui Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala Iaşi, domnul Felix
Artene şi a unui numeros public, cele 25 de lucrări de artă (pictură, grafică şi
sculptură) ce aparţin artiştilor români au fost expuse pe simezele Muzeului de
Artă de la Palatul Culturii.
Proiectul a demarat la începutul lunii mai, când colecţia de lucrări a fost

prezentată publicului larg în cadrul vernisajului expoziţiei cu acelaşi nume,
"DONAŢII ŞI DONATORI", la Sala Artă a Muzeului Judeţean "Ştefan cel Mare"
Vaslui şi a fost gândit să se deruleze pe o perioadă de 3 ani, în 3 etape. Demersul
Clubului Rotary Vaslui este de a dona comunităţii cele 25 de lucrări, ca semn de
implicare socială şi de a îmbogăţi patrimoniul muzeului vasluian prin constituirea
unui fond cu lucrări de artă românească contemporană de referinţă.
Cele 25 de lucrări aparţin artiştilor: Felix Artene, Dorin Baba, Jeno Bartoş,
Zamfira Bîrzu, Ilie Bostan, Alexandru Burlacu, Claudiu Ciobanu, Marinela
Ciobanu, Adriana Crîşmaru, Simion Cristea, Gabriela Drinceanu, Sabin
Drinceanu, Valentina Druţu, Valeriu Gonceariuc, Daniela Grapa, Manuell
Mănăstireanu, Ana Maria Negara, Mihai Pamfil, Dragoş Pătraşcu, Lucian Smău,
Mircea Ştefănescu, Constantin Tofan şi Cristian Ungureanu.
"Demersul iniţiat de Clubul Rotary Vaslui urmăreşte caracterul de promovare a
valorilor contemporane autentice româneşti, recepţionarea unor semnale pozitive
în consolidarea parteneriatelor instituţionale, cu atât mai mult ca în an centenar
se doreşte o afirmare a reperelor culturale tradiţionale şi, nu în ultimul rând,
dorinţa de implicare socială şi consolidare a imaginii comunităţii vasluiene",
remarcă Valentin Dragomir, preşedintele Clubului Rotary Vaslui 2018-2019.

Un strop de viaţă pentru Copşa Mică – Valea Viilor
Am fost cândva cei mai bogaţi dintre europeni, în aurul verde, care mai ales în
ultimele decenii a secat sub securile celor care i-au dat o altă valoare şi utilitate
decât cea de „plămân verde“ al comunităţilor.

Recent, cluburile Rotary din Sibiu, Blaj, Mediaş şi Sighişoara au organizat o
activitate de plantare în zona Copşa Mică – Valea Viilor, la care au participat
membrii celor cinci cluburi, dar şi voluntari. În primul rând, s-a urmărit creşterea
conştientizării rolului major pe care societatea ar trebui să-l joace în protecţia şi
recrearea mediului AICI, ACUM, ASTĂZI, prin plantarea de copaci.
Proiectul “Rotary plantează” a fost propulsat de Președintele Rotary Internațional
din mandatul 2017-2018, Ian Riseley, care a lansat o provocare în discursul său
de la Adunarea Generală ce a avut loc la San Diego, acela ca fiecare club Rotary
să planteze câte un copac pentru fiecare membru al său.
Rotary Club Mediaş (Preşedinte Mircea Mărginean), Rotary Club Sibiu
(Preşedinte Lucian Secelean), Rotary Club Cibinium Sibiu (Preşedinte Aurelia
Drăghici), Rotary Club Sighişoara (Preşedinte Cristina Urdea) şi Rotary Club
Blaj (Preşedinte Alin Jidvean) s-au unit într-un efort comun, realizând această
activitate de plantare, cu sprijinul Direcţiei Silvice Sibiu, prin Ocolul Silvic

Mediaş, dar şi cu susţinerea Romgaz SA Mediaş – o companie care s-a implicat
permanent în comunitatea locală, în sprijinirea activităţilor care vizează protecţia
mediului.
Parteneriatul Romgaz – Rotary a arătat implicarea celor două entități în viața
comunității și susținerea efortului de creștere a nivelului de viață a locuitorilor
din zonă.
Claudiu Gavrea – Asistent Guvernator a remarcat faptul că suntem cu toţii
preocupaţi de sănătatea din prezent a mediului, a oamenilor, precum şi de binele
copiilor noştri.
Aerul pe care îl respirăm este produs şi de păduri, iar prin implicarea cluburilor
Rotary din România şi din întreaga lume, avem speranţa că vom putea îmbunătăţi
mediul de viaţă.
Prin efortul comun al celor cinci cluburi Rotary am încercat să dăm un semnal
pentru: 1. Educarea tinerei generaţii în spiritul protecţiei mediului, prin
implicarea ei activă în acest program. 2. Promovarea către marele public a
activităţilor de voluntariat pentru protecţia mediului şi a implicării noastre, ca
cetăţeni responsabili, societăţi comerciale, asociaţii, instituţii ale statului în
această mişcare. 3. Implicarea și a altor asociații/ organizații în astfel de activități.

