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• Promenada inimilor 

• Sprijin pentru elevi 

• RotaKids la Chișinău 

• Caravane medicale în 
sprijinul comunităţilor 

Din cuprins… 

 
Dragi prieteni,  
 

Luna octombrie ne oferă șansa de a reflecta mai mult 

asupra unuia dintre principiile care guvernează activitatea 

rotariană: serviciul vocaţional. Este activitatea prin care fiecare 

dintre noi punem în valoare experienţa profesională personală 

pentru a duce la îndeplinire proiectele echipei din cluburile din 

care facem parte. Expertiza profesională pusă la dispoziţia unei 

comunităţi este ceea ce a stat, printre altele, la baza clădirii unei 

organizaţii atât de puternice precum e Rotary International. Din 

fericire, District 2241 are atât de multe exemple de oameni care 

s-au remarcat de-a lungul timpului prin dăruirea și implicarea 

personală în diferite proiecte menite să ajute comunităţile 

locale. Mi-ar fi imposibil fizic sa înșir aici nume sau proiecte ce 

au schimbat destinele unor semeni de-ai noștri. Oameni pe care 

îi avem printre noi și de care ar trebui să profităm zi de zi pentru 

know-how-ul disponibil. Vă încurajez să diseminaţi în cadrul 

întâlnirilor de club acţiuni și proiecte în care colegii noștri s-au 

făcut remarcaţi în mod deosebit, acţiuni care au scos în evidenţă 

principiul care guvernează această lună a anului rotarian 2016 – 

2017. Împărtășiţi experienţele și cu tinerii din structurile 

District 2241 pentru că așa vom reuși să descoperim generaţia 

viitoare. Ei sunt acum în faza avansată de pregătire profesionale 

și orice exemplu pozitiv îi face mai valoroși. Dezbaterile pe 

această temă vor fi cu siguranţă mai ample la Forumul 

Vocaţional, ce se va desfăsura la sfârșitul lunii octombrie la Cluj 

Napoca.  

 
Cu prietenie, 
  
Mircea Ștefan Solovăstru 
Guvernator 2016-2017 
District 2241 România și Republica Moldova 

 www.rotary2241.org 
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PROMENADA INIMILOR – ACTIVITATEA COMUNĂ A LUNII SEPTEMBRIE  
ALBA IULIA 

Rotary Club Alba Iulia şi Rotary Club Civitas Solis împreună cu Fundaţia CardioPrevent, membru al 
Forumului Naţional de Prevenţie, în parteneriat cu reţeaua magazinelor PROFI și Fundaţia Română 
a Inimii, au continuat programul “Promenada Inimilor 2016” cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii. 
Astfel, duminică 25 septembrie, membrii celor două cluburi, împreună cu familiile, prieteni, 
cunoștinţe şi vizitatori din Cetatea Alba Iulia au participat la un marş de promovare a mişcării in aer 
liber pentru o viaţă sănatoasă. Traseul a cuprins, ca în fiecare an, zona turistică a Cetăţii Alba 
Carolina. 
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PROMENADA INIMILOR – ACTIVITATEA COMUNĂ A LUNII SEPTEMBRIE  
CRAIOVA și TÂRGU JIU 

Rotary Club Craiova, DJTS Dolj şi Asociaţia de Sprijinire a Cardiologiei din Oltenia, cu sprijinul 
Primăriei Craiova și împreună cu partenerii lor, au continuat programul “Promenada Inimilor”, 
început în urmă cu doi ani, cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii. „Crosul Inimii” a fost organizat, în data 
de 25 septembrie, pe două categorii de vârstă, sub și peste 18 ani, fete și băieţi. Au participat peste  
300 persoane cu vârste între 3 ani și 83 ani, invitaţi de organizatori la mișcare şi promovarea unui 
stil de viaţă sănătos, menit să protejeze sănătatea inimii şi a corpului. Simultan, evenimentul s-a 
organizat şi în oraşul Târgu Jiu de către Clubul Rotary, printr-un cros în insula de pe malul Jiului, în 
cadrul parcului ce adăpostește operele lui Constantin Brâncuși.  
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PROMENADA INIMILOR – ACTIVITATEA COMUNĂ A LUNII SEPTEMBRIE  
DEJ 

Rotary Club Dej și Primăria Municipiului Dej a organizat și în acest an o acţiune în cadrul proiectului 
„Promenada Inimilor”, care își propune să încurajeze cetăţenii să facă mișcare, ca mijloc de 
prevenire a bolilor cardiovasculare. Anticipând Ziua Mondială a Inimii, care este marcată în fiecare 
an pe data de 29 septembrie, actuala ediţie, a IV – a „Promenadei Inimilor” s-a desfășurat duminică, 
25 septembrie, pe un traseu accesibil cu lungimea de 2.2 km, din Piaţa Bobâlna, până în 
Parcul Mare, străbătând câteva din străzile orașului. 
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PROMENADA INIMILOR – ACTIVITATEA COMUNĂ A LUNII SEPTEMBRIE  
DROBETA TURNU SEVERIN 

Rotary Club Drobeta Turnu Severin Continental a organizat în data de 25 septembrie, pentru prima 
dată, o acţiune în cadrul proiectului “Promenada Inimilor”. Având ca zonă de start cafeneaua 
Queen’s, partener al evenimentului, peste 150 de localnici au parcurs un traseu de 3 kilometri pe 
străzile orașului. A fost organizată și o tombola în cadrul căreia au fost acordate 50 de premii. De 
apreciat implicarea mai multor entităţi private și a unor instituţii publice. Împreună s-a reușit 
organizarea unui eveniment deosebit ce îi motivează pe rotarienii din Drobeta Turnu Severin să se 
gândească deja la ediţia din 2017.  
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PROMENADA INIMILOR – ACTIVITATEA COMUNĂ A LUNII SEPTEMBRIE  
IAȘI 

Clubul Rotary Iași a realizat în Iași, „Promenada Inimilor 2016”. Alături au fost și colegi de 
la Interact Iași, Rotaract Iași, precum și de la celelalte Cluburi Rotary din Iași: Curtea 
Domnească, Iași 2000, Copou. Evenimentul a reușit să atragă atenţia asupra problemelor pe 
care le poate produce un stil de viaţă nesănătos.  
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PROMENADA INIMILOR – ACTIVITATEA COMUNĂ A LUNII SEPTEMBRIE  
ONEȘTI 

Pentru al patrulea an consecutive, RC Onești a organizat în colaborare cu Primăria Onești și 
Interact Onești dinamica Promenada Inimilor. Pe un traseu de 3 kilometri sute de oneșteni 
s-au plimbat fiecare în ritmul său animaţi de dorinţa de a demonstra că mișcarea pentru 
sănătate nu este doar o vorbă. În urma unei tombole norocosii au primit tricouri, 
tensiometre, palete de tenis de masă, rachete de tenis de câmp, rachete de badminton și 
nelipsitele sacoșe cu mere.  
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PROMENADA INIMILOR – ACTIVITATEA COMUNĂ A LUNII SEPTEMBRIE  
RÂMNICU VÂLCEA 

Cluburile Rotary Râmnicu Vâlcea și Râmnicu Vâlcea Cozia, au continuat și în 2016, programul 
„Promenada Inimilor”, proiect început în urmă cu doi ani. Prezenţa la acest eveniment, a fost una 
care să ne bucure și să ne dea speranţa că mesajul nostru care îşi propune să încurajeze populaţia 
oraşului să facă mişcare, ca mijloc de prevenţie a bolilor cardiovasculare, a fost înţeles de populaţia 
orașului Râmnicu Vâlcea. “La fiecare 30 de minute, un român face infarct miocardic. Unul din trei 
români suferă de hipertensiune arterială. Şapte milioane de români suferă de una dintre 
manifestările generalizate ale bolilor cardiovasculare. Toate aceste boli pot fi prevenite, iar mişcarea 
zilnică este elementul central.” – prof.dr. Dan Gaiţă.  
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PROMENADA INIMILOR – ACTIVITATEA COMUNĂ A LUNII SEPTEMBRIE  
TÂRGU JIU 

Clubul Rotary Târgu Jiu împreună cu Fundaţia Română a Inimii au organizat duminică, 25 
septembrie, 2016, Promenada Inimii. Parteneri au fost și în acest an Primăria municipiului Târgu 
Jiu, Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Gorj, Fundaţia CardioPrevent, Fundaţia Română a 
Inimii, Forumul Naţional de Prevenţie Rotary. Promenada a avut loc duminică 25 septembrie 2016, 
pe un traseu amenajat pe Insuliţă fiind invitaţi să participe toţi locuitorii municipiului Târgu Jiu. 
Primii 50 de participanţi înscriși au primit câte un tricou, iar toţi cei care au parcurs traseul complet 
au primit diplome de participare.  
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PROMENADA INIMILOR – ACTIVITATEA COMUNĂ A LUNII SEPTEMBRIE  
TURDA 
Duminică, 25 septembrie, s-au desfășurat activităţile din cadrul proiectului „Promenada Inimilor” 
realizat de Clubul Rotary Turda în parteneriat cu reţeaua magazinelor PROFI și Fundaţia Română a 
Inimii, Rotaract Turda, Policlinica Oprișani, Cabinet medical dr. Ramona Soporan. Într-un spaţiu 
special amenajat trecătorii au beneficiat de un control medical de rutină efectuat de cadre medicale 
specializate și au primit recomadări pentru un stil de viaţă sănătos. Prin astfel de proiecte Clubul 
Rotary Turda va încerca în continuare să schimbe atitudinea locuitorilor faţă problema adoptării 
unui stil de viaţă sănătos și a conștientizării faptului că prevenţia face parte din medicina viitorului. 
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PROMENADA INIMILOR – ACTIVITATEA COMUNĂ A LUNII SEPTEMBRIE  
VASLUI 
Fundaţia Română a Inimii, împreună cu Rotary Club Vaslui și cu sprijinul Primăriei Vaslui, a 
organizat pentru al treilea an consecutiv, acţiunea din cadrul proiectului “Promenada Inimilor”. 
Evenimentul s-a desfășurat în 25 septembrie, în parcul Copou și a constat într-o alergare ușoară pe o 
distanţă de 2 kilometri. A participat un număr mare de persoane, cu vârste între 4 și 80 de ani. 
Tuturor participantilorla cros, li s-au oferit tricouri cu inscriptii ce îndeamnă la mișcare pentru 
sănătate.  
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PROMENADA INIMILOR – ACTIVITATEA COMUNĂ A LUNII SEPTEMBRIE  
VIȘEU DE SUS 
Duminică, 25 septembrie, Clubul Rotary Vișeu de Sus a lansat în orașul dintre râuri „Promenada Inimilor”, 
proiect ce are ca scop conștientizarea importanței mișcării ca mijloc de prevenţie a bolilor cardiovasculare. 
Clubul Rotary Vișeu de Sus s-a alăturat demersului și a invitat vișeuanii de toate vârstele la o promenadă pe 
traseul de la Casa de Cultură la gara Mocăniței. De la copii de câțiva anișori, aduși de părinți, până la persoane 
în etate, toți au răspuns invitației și, duminică dimineața s-au reunit în fața Casei de Cultură. Acolo, 
organizatorii au pregătit tricouri, dar și materiale de informare asupra bolilor de inimă, asupra importanței 
exercițiului fizic, atât în prevenție, cât și în funcție de fiecare afecțiune cardiacă în parte, informațiile fiind 
furnizate de dr. Aniela Saplonțai-Pop, medic cardiolog. 
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ÎNTÂLNIREA STUDENȚILOR DE SCHIMB – YEP  
 
În weekend-ul 23-25 septembrie a avut loc la Brăila 
prima întâlnire a studenţilor de schimb în România 
în anul 2016-2017. S-au schimbat impresii, păreri cu 
privire la anul ce urmează pentru ei, cum să își facă 
prieteni noi, cum să se integreze în familii. Dar cel 
mai important, instructajul studenţilor de schimb: s-
a trecut împreună în revistă ce pot și ce nu pot să 
facă, ce trebuie și ce nu trebuie să facă pe parcursul 
acestui an. Momentan ei sunt ambasadorii ţărilor 
din care provin, dar din vara anului 2017 vor fi și 
ambasadorii României. O experienţă unică. Studenţii 
de anul acesta sunt: Shirley – Taiwan, Yurina – 
Japonia, Ashlee și Julia – Statele Unite ale Americii, 
Astrid și Chava – Mexic, Danielle și Milena – 
Brazilia. Ioana Safirescu, Inbound Counselor 
Comitetul YEP 

 

RC BUCUREȘTI -  SUSȚINE VALOAREA 
Rotary Club București, alături de alţi 
parteneri prestigioși, ca Accademia di 
Romania-Roma, sprijină turneul Corului 
de copii  “Sunetul muzicii”, cu dorinţa de a 
contribui la promovarea și recunoașterea  
acestor copii atât de  talentaţi în arta 
corală. Publicul italian, format în mare 
parte din rotarieni italieni, a avut ocazia să 
îi cunoască pe acești copii români valoroși 
care merită să fie promovaţi și apreciaţi ca 
adevăraţi ambasadori ai culturii române. 

PRIMA ȘCOALĂ ROMÂNEASCĂ – RC KRONSTADT BRAȘOV 
 
Au început filmările la primul videoclip profesionist dedicat Muzeului Prima Școală Românească din 
Scheii Brașovului. Acţiunea face parte dintr-un amplu proiect 
cultural, de interes naţional, prin care cluburile Kronstadt  
Brașov și OCTO București își propun să susţină și să  
promoveze Prima Școală Românească. S-a ales pentru  
realizarea spotului, compania britanică de film și publicitate 
„This Is Insomnia”, deţinută de fraţii, Anda și Dragos Teglaș, 
 stabiliţi la Londra. Conceptul spotului porneste de la ideea că: 
 „Prima Școală Românească este locul unde graiul românesc a  
prins formă în cuvânt tipărit. De la „cuvânt” și semnificaţia pe  
care acesta îl poartă, am dezvoltat un concept video care să  
facă în primul rând apel la emoţiile simple pe care cu toţii le simţim, indiferent de vârstă.” Videoclipul va 
fi gata de difuzare la începutul lunii decembrie. 
 
,  
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REABILITARE SECȚIE PNEUMOLOGIE 
CHIȘINĂU 

Luna septembrie i-a adus alături la Chișinău pe 
reprezentanţii Clubului Rotary Albi din Franţa și ai 
Clubului Rotary Râmnicu Vâlcea în cadrul 
proiectului de renovare a condiţiilor sanitare din 
secţia de pneumologie a spitalului “Centrul Mamei 
și Copilului”, din Chișinău, Republica Moldova. 
Acest proiect a fost finalizat în primăvara anului 

2016, sub egida Alianţei Franceze de la Chișinău. 
Întâlnirea s-a încheiat cu schimbul de fanioane. În 
continuare se manifestă dorinţa de a prelungi 
această colaborare pentru un proiect comun la 
“Centrul Mamei și Copilului”.   

 
 

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.  

“SUNT PREA MIC CA SĂ BEAU” -  CAMPANIE DE PREVENȚIE 
Rotary Club Chișinău, alături de alţi parteneri, a susţinut proiectul organizat în luna septembrie 

de Centrul de Sănătate Publică din 
municipiul Chişinău, care s-a 
manifestat drept o activitate 
informaţional-educativă în rândul 
populaţiei municipiului. 
Evenimentul din Grădina Publică 
„Ştefan cel Mare şi Sfânt” a avut ca 
scop atragerea atenţiei asupra 
asupra riscurilor consumului de 
alcool, dăunător pentru sănătatea 
mamei şi a copilului. 
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Forumul Noii Generaţii Rotary, desfășurat la 
începutul lunii septembrie la Mamaia, a prilejuit 
întâlnirea tinerilor speciali care fac ca Rotary 
District 2241 România și Republica Moldova să 
aibă energia necesară pentru a derula proiecte 
ambiţioase pentru comunităţile în care își 
desfășoară activitatea. Tinerii s-au străduit să 
acumuleze mai multe cunoștinţe despre Rotary și 
despre cum pot ajuta la îndeplinirea scopurilor 
organizaţiei. Tinerii au profitat și de prezenţa 
unor rotarieni cu experienţă pentru un fructuos 
schimb de idei. 

În cadrul vizitei DG Mircea Solovăstru la 
Chișinău s-au pus bazele unei colaborări 
cu Ambasada României în Republica 
Moldova, prin Excelenţa Sa Daniel Ioniţă, 
în vederea susţinerii comunităţilor locale. 
Pentru început copiii și adulţii de peste 
Prut vor avea la dispoziţie mai multe cărţi, 
donate de rotarienii din cadrul District 
2241 la evenimentele organizate în lunile 
următoare. Prima acţiune este programată 
să se desfășoare cu ocazia Forumului 
Vocaţional de la Cluj Napoca, când fiecare 
rotarian participant este rugat să aducă 
una sau mai multe cărţi.  
 

CĂRȚI PENTRU 
REPUBLICA MOLDOVA 

FORUMUL NOII GENERAȚII  

1537 de răţuște au concurat pentru a schimba 
viaţa a trei copii. Peste 150 de spectatori au fost 
prezenţi la acţiune organizată de RC București 
Triumph, pe 10 septembrie, o competiţie inedită a 
răţuștelor de plastic. Răţuștele au plutit timp de o 
oră pe Dâmboviţa în încercarea de a ajunge cât 
mai repede la finalul cursei. Fiecare răţușcă a 
reprezentat o persoană care a donat 10 lei pentru 
achiziţionarea unor proteze auditive pentru 3 
copii.  

 

RC BUCUREȘTI TRIUMPH – CURSA 
RĂȚUȘTELOR 



 

 

GENEROZITATE PENTRU ELEVII DIN DOLJ – RC CRAIOVA 
 

Ziua de 13 septembrie a fost una deosebită, de sărbătoare, la Școala Gimnazială Filiași, structura 
Răcarii de Sus. După bucuria revederii a începutului unui nou an școlar, a urmat bucuria dăruirii unor 
obiecte foarte necesare elevilor: ghiozdan, caiete speciale, creioane, 

pixuri, stilouri, plastilină. Zâmbetele 
copiilor și entuziasmul lor ne-au 
convins că acțiunea a fost reușită. 
Alături de părinți, copiii au multumit 
cu zâmbete, cântece și atitudinea 
pozitivă specifică vârstei. Aceasta 
sărbătoare a fost posibilă datorită 
generozității unor organizații și 
oameni de exceptie: Rotary Club 
Craiova, Asociația „Frații 
Racoțeanu”, Primăria Filiași. 
 

SPRIJIN COMUNITAR – RC BUCUREȘTI 
În perioada 30 septembrie – 2 octombrie, 
RC București, în parteneriat cu RC Zell am 
See, RC Alba Iulia, RC Piatra Neamţ și RC 
Vaslui, au finalizat o acţiune de sprijin 
pentru familii defavorizate din comuna 
Almașu Mare, judeţul Alba. Mai multe 
familii nevoiașe au primit din partea 
rotarienilor îmbrăcăminte, încălţăminte, 
rechizite școlare, biciclete, calculatoare, 
televizoare și mobilier școlar. Un sprijin 
deosebit de important a venit din partea 
RC Zell am See, clubul austriac înfrăţit cu 
RC București. Membrii RC București au 
transportat donaţiile în România, 
ocupându-se de sortarea și pregătirea 

obiectelor în vederea donaţiei. “Mulţumirile noastre se 
îndreaptă către colegii și prietenii de la Vaslui, Piatra 
Neamţ și Alba Iulia, care s-au alăturat și au sprijinit 
considerabil proiectul, nu doar material, ci inclusiv cu 
identificarea nevoilor concrete din sat precum și lista de 
familii cu cele mai mari nevoi” spune Ruxandra Toma, 
președinte RC București.  
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SPRIJIN PENTRU ANTREPRENORI – RC ORADEA ROTARY CLUB SIBIU – “PUNE MÂNA PE CHITARĂ” 
Sâmbătă  24 septembrie,  327 de tineri din toată ţara au arătat cât de mult iubesc ei chitara. Au venit în 
Piaţa Mică din Sibiu, sa participe la proiectul "Pune mâna pe chitară”. Alături de ei, au cântat Paul de 
la Antract, Ştefan Boldijar, liderul şi 
solistul trupei Semnal M, A. G. 
Wienberger dar şi Adrian Corlaciu, 
sibianul care, de curând, a 
impresionat juriul de la emisiunea 
“Vocea României” şi a intrat în 
echipa lui Tudor Chirilă. Rotary 
Club Sibiu a fost partenerul 
principal al acestui proiect 
susţinând desfășurarea activităţilor, 
dar își doreste și susţinerea unor 
tineri din centrele de plasament din 

Sibiu care doresc să urmeze 
cursuri muzicale. Proiectul 
“Sibiu Guitar Meeting” a găzduit 
și trupe de copii din Sibiu, Iași, 
Craiova și Cluj, care au concertat 
pe scenă sub sloganul 
"Generaţia Rock salută 
Generaţia Folk".  
 

Simfonii de toamnă, cel mai așteptat 
eveniment cultural din Suceava a ajuns 
la a V-a ediţie.  RC Suceava Bucovina a 
oferit comunităţii un spectacol de 
excepţie, apreciat și aplaudat îndelung 
de cei peste 7000 de participanţi. Opera 
Naţională din Iași, împreună cu Corul 
Operei și cu Corpul de balet i-au 
încântat pe suceveni. În cadrul 
momentului caritabil s-au strâns 6.300 
de euro cu care s-au achiziţionat 
instrumente musicale noi pentru elevii 
Colegiului de Arte “Ciprian 
Porumbescu” din Suceava.   

SIMFONII DE TOAMNĂ – RC SUCEAVA BUCOVINA  
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SPRIJIN PENTRU ANTREPRENORI – RC ORADEA REGATA CARITABILĂ ROTARY MANGALIA – SPRIJIN PENTRU TINERI 
În luna septembrie Rotary Club Dej a demarat 
proiectul „Școala pentru toţi”, având drept ţintă 10 

copii (clasele 1-4) 
provenind din familii 
cu situaţie financiară 
precară, din Dej și 
satele învecinate. 
Scopul acestui proiect 
social este prevenirea 
abandonului şcolar 
prin asigurarea unui 
suport material pe tot 
parcursul anului de 
învăţământ 2016-
2017, suport 
constând în dotarea 
copiilor cu ghiozdane, 

rechizite, îmbrăcăminte și 
încălţăminte, dar și 
asigurarea unei mese 
calde la prânz (sau 
pachete cu alimente, la 
sate) și susţinere 
specializată printr-un 
program after-school 
pentru cei rămași în urmă 
cu studiul. Nu în ultimul 
rând, în atenţia 
rotarienilor dejeni se 
înscrie și consilierea 
părinţilor și monitorizarea 
familiilor care beneficiază 
de această acţiune. 

Clubul Rotary Chișinău a fost 
partener al primului festival 
internaţional din nordul Republicii 
Moldova. Festivalul DorFest s-a 
desfășurat la începutul lunii 
septembrie în localitatea 
Gordinești, raionul Edinet. 
Festivalul DorFest, aflat la prima sa 
ediţie, a avut parte de un program 
complex destinat vizitatorilor de 
toate vârstele. Evenimentul a 
găzduit un moment istoric de 
înfrăţire a trei sate din Republica 
Moldova, România și Ucraina. Pe 
parcursul întregului festival, 
atmosfera a fost întreţinută de 
tinere talente, dar și de colectivele 
muzical-artistice din zonă și din 
ţările vecine. 

RC BUCUREȘTI – VIZITĂ MUNTENEGRU  
Păstrând tradiţia anuală a RC Bucure ști de a 
strange relaţiile dintre membrii și de a descoperi 
locuri noi a fost organizată în luna septembrie o 
excursie în Muntenegru. A fost o ocazie 
minunată de a petrece într-un adevărat spirit 
rotarian. Se poate spune că a fost doar un 
preambul pentru evenimentul de anul viitor 
când Rotary Club București va aniversa 25 de 
ani de la rechartare.  

RC DEJ – SUPORT EDUCAȚIONAL  

FESTIVAL DORFEST 
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SPRIJIN PENTRU ANTREPRENORI – RC ORADEA REGATA CARITABILĂ ROTARY MANGALIA – SPRIJIN PENTRU TINERI 
La începutul lunii septembrie s-a organizat, la Chișinău, 
prima etapă a programului social de mentorat Dare2Change. 
Scopul proiectului este de a aduce o schimbare de percepţie 
și atitudine în societate, dar și de a ridica nivelul de 
conștientizare despre potenţialul și abilităţile femeilor din 
grupuri marginalizate și vulnerabile. Prin acest programse 
urmărește creșterea accesului la educaţie, angajare, 
dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale ale tinerelor cu 
nevoi speciale. În perioada septembrie-decembrie 2016, 21 
de femei care și-au demonstrat abilităţile de leadership în 
cadrul evenimentelor anterioare organizate sub egida DARE, 
vor deveni mentori, împărtășindu-și experienţa către 25 de 

tinere cu vârste cuprinse între 16 și 23 ani, 
fete cu nevoi speciale și din familii social-
vulnerabile. Pe parcursul a 3 luni, 
participantele vor învăţa cum să-si 
dezvolte puterea feminină și să devina 
lidere, să-și cunoască drepturile și să-și 
descopere puterea interioară prin art-
terapie. În program sunt incluse și 

traininguri despre dezvoltare personală, identificarea unui loc de muncă, antreprenoriat.  
 

RC CHIȘINĂU – PROGRAM DE MENTORAT “DARE2CHANGE”   

În luna septembrie s-a desfășurat “Marea Curăţenie” în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu 
Vâlcea. Au fost împărţite 
tricouri participanţilor cu 
datele acţiunii. Au fost curăţate 
de deșeuri străzi ale orașului, 
malurile râului Olănești care 
traversează orașul etc. 
Participarea a fost importantă 
– societatea civilă, elevi, 
studenţi, Cluburile Rotary 
Râmnicu Vâlcea, Rotary 
Râmnicu Valcea Cozia, 
Rotaract și Interact. Nu a fost 
uitat nici Parcul Rotary din 
Râmnicu Vâlcea, care a fost 
igienizat.  

MAREA CURĂȚENIE DE TOAMNĂ – RC RÂMNICU VÂLCEA 
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SPRIJIN PENTRU ANTREPRENORI – RC ORADEA REGATA CARITABILĂ ROTARY MANGALIA – SPRIJIN PENTRU TINERI ROTARY DISTRICT 2241 – RIO 2016 PARALIMPICI PENTRU UN SIBIU CURAT – ROTARY CLUB SIBIU 

RC PIATRA NEAMȚ 2005 - DONAȚIE DE MOBILIER ȘCOLAR 
În acest an s-au împlinit 100 de ani de la nașterea preotului și prozatorului de notorietate europeană 
Constantin Virgil Gheorghiu, autor al celebrului roman “Ora 25”, apărut la Paris în 1949. Cu acest 
prilej la Războieni, 
locul de naștere al 
scriitorului, a avut loc 
la mjlocul lunii 
septembrie o 
emoţionantă 
manifestare omagială. 
Acţiunea a avut loc la 
școala gimnazială care 
îi poartă numele. 
Întrunirea a marcat 
succesul unui nou 
proiect RC Piatra 
Neamţ 2005: donaţia 
de mobilier școlar 
(pupitre, scaune, table) 
pentru dotarea a 3 săli 
de clasă. Este al doilea 
an consecutive când în 
judeţul Neamţ se 
desfășoară acest gen de 
acţiuni, la iniţiativa colegului nostrum Paul Popescu și cu sprijinul deosebit al prietenilor rotarieni de 
la RC Zell am See și RC București.  

În luna septembrie au avut loc primele acţiuni din cadrul proiectului „Pentru un Sibiu curat”, 
organizat de Rotary Club Sibiu, în parteneriat cu Rotaract Sibiu și Interact Sibiu. Prin aceste 
activităţi, desfășurate sub motto-ul „Câinele și-a făcut treaba… fă-o și tu pe a ta”organizatorii îşi 

propun să informeze posesorii de 
animale despre modalităţile de 
curăţare, influenţa negativă asupra 
mediului şi asupra sănătăţii 
persoanelor din jur. Acţiunea s-a 
desfășurat predominant în zonele 
de promenadă a sibienilor cu 
animale de companie și au fost 
distribuite peste 250 de dispensere 
și seturi de punguliţe de rezervă 
proprietarilor de câini. Activităţile 
vor continua și  în perioada 
octombrie – noiembrie, urmând a 
fi amplasate și dispensere de pungi 
mai mari, la intrările în zonele 
frecventate de posesorii de animale 
de companie, pentru a le ușura 
aprovizionarea cu astfel de 
materiale. 
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SPRIJIN PENTRU ANTREPRENORI – RC ORADEA REGATA CARITABILĂ ROTARY MANGALIA – SPRIJIN PENTRU TINERI ROTARY DISTRICT 2241 – RIO 2016 PARALIMPICI PENTRU UN SIBIU CURAT – ROTARY CLUB SIBIU 

RC PIATRA NEAMȚ 2005 - DONAȚIE DE MOBILIER Șcătre 
COLAR 

SPRIJIN PENTRU ELEVI – RC TÎRGU MUREȘ  
 
Pentru că învăţământul românesc, ca de altfel cel din 
întreaga lume, trebuie susţinut mult cu fapte sau bani și 
mai puţin cu vorbe, Clubul Rotary Târgu-Mureș, în 
parteneriat cu Rotary Internaţional District 2241 
România și Republica Moldova și Herlitz România, a 
desfășurat în perioada 7-8 septembrie 2016, o acţiune de 
distribuire a unei game variate de rechizite școlare către 
elevi din România. O echipă de tineri școlari din cadrul 
Interact Târgu-Mureș, pe post de ”experţi”, ajutaţi de 
colegii lor mai mari de la Rotaract Târgu-Mureș 
Transilvania și membri ai Clubului Rotary Târgu-Mureș, 
au pregătit materialele necesare pentru tinerii de la 
Căminul Temporar II Onești, Vaslui și Câmpia Turzii, 
pentru sprijinirea unor grupuri de tineri școlari 

proveniţi din familii defavorizate. Nu a fost uitată școala 
din Idicel Pădure, a cărei elevi au primit prin 
intermediul Rotary Community Corps Dacia 
Porolissensis, materialele necesare pentru un frumos 
început de an școlar. 
 

TABĂRĂ RYLA – LEADERSHIP LA RÂNCA 

În perioada 7 – 10 septembrie a avut loc la 
Rânca, jud. Gorj, în organizarea Cluburilor 
Rotary Craiova și Târgu Jiu, cea de a 7-a 
ediţie a Taberei RYLA de Leadership. Au 
participat 20 tineri din Cluburi Rotaract și 

Interact din Craiova, Târgu Jiu și Slatina care 
și-au arătat aprecierea faţă de program, 
temele alese dar și de conţinutul și 
modalitatea de abordare a trainingurilor, de 
networking, parteneri și discuţii. Lectori cu 
experienţă internaţională, înalt 
profesionalism și cu o expertiză practică au 
mentorat tinerii lideri care servesc 
comunităţile lor și spiritul Rotarian. Au 
participat și rotarieni cu experienţă, care au 
transferat din cunoștinţe către noua 
generaţie, au creat punţi între generaţii și 
comunităţi.  
 
 

Rotary Club Târgu-Jiu a continuat în luna septembrie, la Padeș, 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. S-au efectuat 
aproximativ 100 de consultaţii primare la nivel de 
Ambulator de specialitate, solicitarea foarte  mare 
fiind la nivelul specialităţii de cardiologie, cu o 
patologie vastă care a fost neglijată de mulţi 
dintre pacienţi până la acest control.  

CARAVANĂ DE CONSULTAȚII MEDICALE - RC TÂRGU JIU 
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SPRIJIN PENTRU ANTREPRENORI – RC ORADEA REGATA CARITABILĂ ROTARY MANGALIA – SPRIJIN PENTRU TINERI ROTARY DISTRICT 2241 – RIO 2016 PARALIMPICI PENTRU UN SIBIU CURAT – ROTARY CLUB SIBIU RC TURDA – PREVENIREA CANCERULUI DE COL UTERIN 
Anual se înregistrează 40.000 de românce cu diagnosticul de 
cancer de col uterin, aceasta fiind a patra cauză de mortalitate 
prin cancer la femei din România, după cancerul mamar, 
colorectal și cel pulmonar, dar prima în rândul femeilor tinere 
între 15 și 44 de ani. Aproape fiecare caz de acest gena r putea fi 
prevenit prin screening, pentru că dacă este descoperit într-un 
stadiu incipient, cancerul de col uterin este tratabil în 
majoritatea cazurilor.  Astfel s-a născut ideea unei colaborări 
între Rotay Club Turda și Institutului Oncologic ”Ion Chiricuţă” 
din Cluj-Napoca, prin dr. Florian Nicula, coordonatorul 
Centrului de prevenire și control a cancerului, pentru prevenirea 
cancerului de col uterin în rândul femeilor din mediul rural. 
Acţiunea a debutat în 11 septembrie, în comuna Tureni, printr-o 
campanie de informare și educare. Apoi în 13 și 16 septembrie s-

a derulat programul de screening în 
localităţile Comșesti, Mărtinești, Ceanu 
Mic și Tureni.  

RC VIȘEU DE SUS PARTENERIAT CU RC PARIS CONCORDE 
În 10 septembrie, în Franţa, la baza nautică Sevres din zona pariziană, a avut loc unul dintre cele mai 
importante evenimente ale RC Paris Concorde: Handivoile. La invitaţia prietenului Vasile Tomoiagă, 
membru al clubului parizian,  RC Vișeu de Sus a participat la acest eveniment ce are ca scop crearea 

unei legături cu persoanele cu 
deficienţe prin intermediul 
activităţilor nautice, ameliorarea 
vieţii cotidiene și favorizarea 
integrării sociale. Aici au avut loc 
ateliere de dartz, dans bollywood, 
noduri nautice, felicitări. Pe 
Sena, persoanele cu deficienţe au 
avut posibilitatea să navigheze în 
bărci cu vâsle, bărci de canotaj. 
Guvernatorul districtului 1664, 
Jean Tassone și președintele 
clubului RC Paris Concorde, 
Patrice Brard au salutat prezenţa 
RC Vișeu de Sus și parteneriatul 
iniţiat între cele două cluburi. 
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Prima etapă din cadrul programului Rotary 
Friendship Exchange dintre Districtele Rotary 
International 7430 USA și 2241 România și 
Republica Moldova în anul rotarian 2016/2017, a 
debutat la Bistrita în perioada 29.08. – 01.09. 
Programul a inclus: cină comună de bun venit, 
deplasare la Mănăstirea Suceviţa, vizita la Muzeul 
Etnografic ”Ioan Grămadă”, vizita la Hotel Castel 
Dracula de la Piatra Fantanele, întâlnire cu Primarul 
municipiului Bistriţa, vizitarea orașului Bistriţa, 
vizita la Muzeul Judeţean Bistriţa Năsăud, vizita la 
aerodromul Bistriţa, iar în ultima seară, o întâlnire 
săptămânală a Clubului Rotary Bistriţa Nosa. În data 
de 01.09. delegaţii americani, împreună cu membri 
ai Clubului Rotary Bistriţa NOSA s-au întâlnit la Dej, 
cu membri ai Clubului Rotary din această localitate 
și cu membri ai Clubului Rotary Cluj Napoca 
Transilvania. De la Cluj Napoca, echipa  Districtului 
Rotary 7430 Pennsylvania va mai vizita localitatea 

Buziaș și Alexandria, unde se va întâlni cu rotarienii 
din aceste localităţi. În perioada 01.05.2017 – 
13.05.2017, o echipă a Districtului 2241 România – 
Republica Moldova va vizita Districtul 7430 
Pennsylvania. 
 

Clubul Rotary Chișinău a fost 
partener al primului festival 
internaţional din nordul Republicii 
Moldova. Festivalul DorFest s-a 
desfășurat la începutul lunii 
septembrie în localitatea 
Gordinești, raionul Edinet. 
Festivalul DorFest, aflat la prima sa 
ediţie, a avut parte de un program 
complex destinat vizitatorilor de 
toate vârstele. Evenimentul a 
găzduit un moment istoric de 
înfrăţire a trei sate din Republica 
Moldova, România și Ucraina. Pe 
parcursul întregului festival, 
atmosfera a fost întreţinută de 
tinere talente, dar și de colectivele 
muzical-artistice din zonă și din 
ţările vecine. 

ROTARY DISTRICT 2241 PLANTEAZĂ 1 MILION DE COPACI  
A mai rămas mai puţin de o lună până la plantarea din acesta toamnă, timp încă suficient pentru  
organizarea evenimentelor “Rotary plantează” din cluburile Districtului. RC Oradea va planta 10.000 de 
puieţi din bugetul propriu și încă 10-20.000 de la sponsori. Acest proiect poate fi un prilej de a celebra 
anul centenarului Fundaţiei Rotary International.  Platforma electronică districtuală "Rotary planteaza" 
este finalizata: http://rotaryplanteaza.ro/ "Rotary plantează" este o platformă complexă, unică, ce 
include elemente utile  pentru imaginea Districtului, a cluburilor în ideea unui proiect cu implicare 
districtuală, dar si internatională. Vestea bună este că această platformă este perfectibilă la sugestiile  
viitoare. Va fi utilă minim 200 de ani pe când vor crește pădurile seculare Rotary. Vreu să mulţumesc 
colegilor din District care au răspuns la solicitarea mea de ajutor și care  din punct de vedere vocaţional 
sunt rotarieni desăvârșiţi: Mircea Solovăstru, Daniel Bucătariu, Irinel Dimitriu, Filip Stoica, Daniel 
Tănase “ spune Marian Neagoe, iniţiatorul programului.  
 

RC BISTRIȚA NOSA – ÎNTÂLNIRE RFE 

FESTIVAL DORFEST 
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Rotary Club Cluj Parc a organizat în cursul lunii septembrie un eveniment dedicat elevilor 
din mediul rural, susţinuţi de rotarienii clujeni pe parcursul anului școlar. “Vin cu Dar” a 

adunat 200 de oameni în 
crama La Salină, din Turda. 
Evenimentul annual șîi 
propune să ofere o 
alternative implicării în 
comunitate, aducând laolaltă 
pe cei ce doresc să contribuie 
la mai binele acesteia, dar și 
să regăsească bucuria 
timpului petrecut în natură. 
Toate fondurile strânse din 
donaţiile individuale merg 
spre susţienrea Clasei de 
Suflet, un proiect desfășurat 
în parteneriat cu Liceul de 
Informatică din Cluj. Se 
oferă astfel sprijin financiar 

unor elevi cu potenţial, dar cu 
dificultăţi material în familie. Din 
2003 au fost selectaţi în program 
peste 150 de elevi provenind din 
mediul rural și având performanţe 
academic superioare. Vin cu Dar 
susţine, prin donaţiile strânse la a 
treia ediţie, noua generaţie de 
tineri ce au instrat în Clasa de 
Suflet, în acest septembrie. “De-a 

lungul generaţiilor, cea mai 
mare parte a elevilor Clasei 
de Suflet au urmat 
cursurile unei universităţi. 
Faptul că unii dintre 
aceștia sunt deja angajaţi și 
mulţumiţi de ceea ce fac, 
vorbește despre calitatea 
programului și e o 
satisfacţie în plus pentru 
noi”, spune Cerasella Blaj, 
professor coordonator al 

proiectului.  

ROTARY CLUB  CLUJ PARC SUSȚINE “CLASA DE SUFLET” 
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In hac habitasse platea dictumst. ROTAKIDS – CEREMONIE DE CHARTARE LA CHIȘINĂU 
Primul Club Rotakids din Republica Moldova, sponsorizat și coordonat de către Clubul Rotary 
Chișinău a fost chartat la sfârșitul lunii septembrie. În prezenţa Guvernatorului Rotary District 2241 
România și Republica Moldova, Mircea Solovăstru și Asistent Guvernator pentru cluburile din 
Republica Moldova, Iosif 
Ienei, prin investirea a 
13 copii (cu vârste 
cuprinse între 7-12 ani) 
membri fondatori ai 
Clubului Rotakids 
Chișinău, uniţi prin 
voluntariat în realizarea 
proiectelor frumoase 
pentru comunitate. 
Ceremonia a cuprins 
legământul Rotakids: 
"Ca Rotakid, promit: să 
fiu corect cu toata 
lumea, să servesc 
comunitatea mea, să 
arat respect celorlalţi". 
Copiii au primit insigna 
de membru, cărţi și 
dulciuri.  
 
 

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 


