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 Suntem aproape de derularea unui important 
eveniment rotarian: Institutul Rotary International 
CARPATHIA al Zonelor 19 (parte din) și 20B ce va avea 
loc la Cluj-Napoca în perioada 3-5 noiembrie 2017. 
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 RC Brăila 14 tineri brăileni purtători ai valorilor naționale în Taberele YEP, 2017
 RC Pitești: V.L.A.D. - Viață Luptă Angajament Dăruire
 RC Pontus Euxinus Constanța PREMIAZĂ EXCELENŢA!
 RC Târgu Jiu: Tabăra RYLA-Rânca Proiectul Ghiozdanul Rotary
 RC București: Proiectul Ghiozdanul Rotary Un zâmbet pe chipurile  familiilor 

nevoiașe
 RC Brăila:  Forumul Vocațional Rotary 2017 - o  dialectică a experiențelor
 RC Suceava:  Simfonii de toamnă
 RC Râmnicu Vâlcea și Rotaract Vâlcea:  Ghiozdanul de Școală
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 RC Bistrița Nosa:  sprijină persoanele cu nevoi speciale prin asigurarea gratuită de 
dispozitive pentru deplasare

 RC Craiova:  “Infrunzeste Craiova”
 RC Slatina  “ROTARY SUSTINE LUPTA IMPOTRIVA NEOPLASMULUI 

MAMAR”
 RC Ripensis Timișoara Rezident de nota 10!
 RC Slatina  Ecograf pentru Spitalul Orasenesc Corabia din judetul Olt
 RC Roman Turneul Caritabil de Tenis - Cupa de Toamna 15 - 17 Septembrie
 RC Buziaș impreuna cu RC Zalau  a donat nouă noptiere Spitalului Municipal Zalău
 RC Buziaș Început de an școlar cu burse de merit, rechizite și haine pentru elevii din 

Buziaș
 RC Tîrgu Mureș Maris  THE ROTARIAN WINE APPRECIATION FELLOWSHIP
 RC Bârlad Scurt bilant de activitate  de la  01 iulie până în prezent
 RC RYLA Timișoara Dezvoltare Organizațională
 RC Alba Iulia Civitas Susținem educația
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Scrisoarea Guvernatorului
Octombrie

„Luna Serviciului Vocațional”                 

 Interesele profesionale ale oamenilor 
au fost o temă de reflexie încă de la 
înființarea primului Rotary.  Dacă e să 
ne gândim la motivele pentru care acest 
domeniu ne preocupă atât de mult, 
primele lucruri spre care ne îndreptăm 
atenția sunt importanța esențială a 
profesiei în viața noastră si vocatia ca 
serviciu in Rotary.

Cu toate acestea, există și un al treilea motiv - oamenii pot să fie 
confuzi când trebuie să aleagă acea carieră care le face plăcere în mod 
deosebit și care să le ofere satisfacție și împlinire personală. Îmi doresc 
să accentuez această expresie - „împlinirea personală”, pentru că aici 
este diferența. În ochii unui om care a făcut alegerea potrivită în ceea 
ce privește profesia sa se citește mereu pasiunea și se vede cum a făcut 
din locul lui de muncă o poveste. 
 Ce putem face pentru a găsi, fiecare, calea perfectă pentru noi 
în ceea ce privește cariera? E simplu. Trebuie în primul rând să ne 
analizăm experiențele, să vedem ce activități ne aduc satisfacție, să ne 
întrebăm de ce și, poate cel mai important, să fim sinceri cu noi când 
răspundem. Viața noastră se schimbă în momentul în care suntem 
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sinceri cu noi, în momentul în care facem ceea ce iubim, nu pentru un 
rezultat, pentru faimă sau vreun trofeu. Și uite așa, zi de zi, cei care își 
trăiesc vocația, ajung să realizeze lucruri mareţe, pentru că, în primul 
rând, iubesc ceea ce fac și își investesc cu drag și entuziasm resursele.  
 Calea serviciului vocațional este una din căile de a servi în 
Rotary. Noi știm acest lucru, iar prin munca pe care fiecare din noi 
o facem servim comunitățile noastre la standarde etice cu adevărat 
înalte. Vreau, de asemenea, să vă reamintesc un lucru important, 
responsabilitatea noastră, ca și rotarieni, este dublă - ne reprezentăm 
vocația în club și promovăm idealurile Rotary în comunitate, subiecte 
dezbătute şi la Forumul Vocaţional Brăila.
 Din tot ceea ce am trăit până acum, am tras o concluzie simplă 
și clară. Dacă ai încredere și „îți urmezi inima”, visul devine realitate. 
Pentru mine, visul a fost să servesc prin Rotary. Astăzi trăiesc acest vis. 

 Cu prietenie,
Milian Sopoian

Guvernator 2017-2018
District 2241-România și Republica Moldova
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 Numeroase districte rotariene (16) acoperind țări ca Afganistan, 
Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrein, Bosnia & Hertegovina, 
Belarus, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Egipt, Emiratele Arabe, FYRO 
Macedonia, Muntenegru, Georgia, Grecia, Iordania, Israel, Kazahstan, 
Kîrgîzstan, Kosovo, Liban, Rep. Moldova, Palestina, România, Serbia, 
Slovacia, Slovenia, Tadjikistan, Turcia, Ucraina și  Ungaria se reunesc în 
premieră în România pentru a-și prezenta reciproc rezultatele unor activități 

 Suntem aproape de derularea 
unui important eveniment rotarian: 
Institutul Rotary International 
CARPATHIA al Zonelor 19 (parte 
din) și 20B ce va avea loc la Cluj-
Napoca în perioada 3-5 noiembrie 
2017. 
 Institutele zonelor sunt pe 
locul secund, ca importanță și 
prestanță de imagine publică, după 
convențiile anuale. Europa de Est 
nu a mai organizat vreodată o 
asemenea reuniune, de la înființarea 
organizației în 1905. 

 Rotary Institute
 Cluj Napoca 2017 

Dr. Corneliu DINCA, 
PH.D. in Economics, RD/Strategic Planning
Rotary International Director 2016-18, Zones 19 & 20
2016-17 Board RI Programs Committee & Service Above Self Awards
2017-18 Chair of the Board RI Programs Committee
               Board Liaison RID in the Strategic Planning Committee 
               Board RID in the Risk Advisory Committee
               Member in the Board Task Force for Research & Innovation
RAG for Micro finance & Community Development  Advisor
RC Craiova, PDG 2010-11, D2241 Romania & Rep.of Moldova
Regional Coordinator 2012-15, Zone 19, (Part of)
RAG For Peace Director 2015-16
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de cercetare-inovare rotariană. Aceasta a fost și concepția institutului; de a 
gândi un forum de comunicare rotariană bazată pe noutate, fiecare district 
urmând a beneficia de un timp egal al prezentării topicelor alese.
 Vor fi în jur de 300 de participanți, ofițeri sau foști ofițeri ai Rotary 
International, dar și, iarăși în premieră, foarte mulți simpli rotarieni 
dornici să cunoască mai bine prezentul și mai ales să asculte previziuni 
privind viitorul Rotary. Oaspete de onoare va fi chiar Președintele Rotary 
International, Excelența sa dl. Ian HS Riseley, însoțit de doamna Juliet.
 Institutul va fi precedat, conform uzanței, de două sesiuni de training 
al Guvernatorilor Aleși și Nominalizați (GETS și GNTS) precum și de 
un seminar de coordonare zonală, plus unul de perfecționare-upgradare 
experiențe global granturi, iar adiacent tineretul Interact și Rotaract local va 
beneficia și el de sesiuni de lucru.
 Participarea internațională va acoperi o proporție de 75%, inclusiv 
stafful RI urmând a ne onora cu prezența unor personalități de vârf: directorii 
Tom Thorfinnson și Laurie Mc Carthy (planificare strategică și member 
support) precum și șeful centrului logistic Rotary de la Zurich, dl.Marco 
Nicosia (CDS Europa și Africa).  
 Nu în ultimul rând am plăcerea să menționez prezența actualilor și a 
foștilor mei colegi RID Allonneau (Franța), RIDE Babalola (Nigeria), RIDN 
și Trustee Mario de Camargo (Brazilia), PRIPs Peiper (Israel), Alpay (Turcia) 
și Desai (India), a numeroși guvernatori actuali și din trecut, inclusiv din 
districtul nostru.
 Comitetul de organizare are în componență pe dna Martha Maria 
Mocanu – Chair, DG Milian Sopoian – Vice-chair, PDG Irena Brichta 
(Cehia) – Training Leader GETS, PDG Farid Gebran (Liban) General Trainer, 
precum și o echipă clujeană extrem de competentă.

Inscrieti-va la : https://rotaryinstitutecluj.ro/
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 În anul 2017 Clubul Rotary Brăila și-a proiectat relația cu tinerii  din 
Interact pe trei dimensiuni: inițierea de proiecte funcționale la nivelul 
comunității școlare(îmbogățirea fondului de carte din școlile defavorizate), 
continuarea proiectelor din anii trecuți - Concursul regional cu participare 
națională Testul celor patru întrebări- și participarea la taberele multiculturale 
YEP. Feedback dat de tineri este acela că toate aceste forme presupun implicare 
totală, responsabilitate, deschidere, dar, mai ales, muncă în echipă. Aderarea 
imediată la valorile Clubului a dus la succesul celor propuse, un exemplu în 
acest sens fiind Taberele YEP.  
 Acțiunile de promovare a taberelor YEP făcute de membrii Clubului 
Rotary Brăila în școlile brăilene au reușit  să motiveze pentru înscriere și 
participare  un număr de 14 tineri. 
 Experiențele în care s-au implicat tinerii brăileni au fost diverse, 
presupunând, în primul rând, relaționarea cu tinerii dintr-o altă țară, cu aceleași 

RC Brăila 
14 tineri brăileni purtători ai valorilor naționale în Taberele YEP, 2017
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aspirații și preocupări, întâlnirea cu un alt tip de cultură, achiziționarea de 
informații referitoare la istoria, literatura, arta și civilizația țărilor pe care le-au 
vizitat, cultivarea principiilor rotariene. 
  Impresiile comunicate de ei se așază astfel pe linia dezvoltării personale 
prin accesul la un  mod unic de cunoaștere. Notăm câteva dintre acestea:  

“Pentru mine tabăra multiculturală Rotary din Cehia a însemnat oportunitatea de a 
cunoaște un popor și o țară fascinantă, dar, de asemenea, și oameni din toate colțurile lumii. 
Persoanele pe care le-am cunoscut prin aceasta tabără sunt motivul pentru care aș repeta 
experiența; posibilitatea de a interacționa cu aceste culturi diverse, de a învăța despre istoria, 
tradițiile si mentalitatea altei țări în timp ce creezi prietenii, m-a maturizat și m-a făcut să 
fiu mai dornică de a cunoaște oameni diferiți ce te schimba prin perspectiva diferită asupra 
vieții pe care o aduc în viața ta.”

Cătălina Chiburță, clasa a XII-a, Colegiul Național Gh. M. Murgoci

 Participarea mea în tabăra Photo art and wilderness 
în Austria, a fost  o experiență deosebită, deoarece mi-a 
oferit posibilitatea de a interacționa cu tineri din 13 țări, din 
Europa și Asia și   m-a ajutat să îmi dau seama că în lume 
nu există granițe, ci doar prejudecăți. 
 În cele două săptămâni, prin activitățile desfășurate 
am avut ocazia să cunosc obiceiurile lor, să comunic într-o 
limbă străină, să ne pregătim singuri hrana și să conviețuim 
într-o zonă izolată de munte.

Chivu Alexandru-Gabriel , 
Colegiul Național Nicolae Bălcescu, clasa a-X-a 

Participant tabăra Photo art and wilderness în Austria

Anul acesta 
clubul RC Brăila  
a recomandat si 
sprijinit 14 tineri 
ce au participat la 
taberele YEP
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 Tabăra în care am participat timp de două săptămâni in Olanda, alături de participanți 
din 12 țări diferite, precum Brazilia, Turcia, Norvegia și Italia a reprezentat o experință 
care m-a ajutat să mă integrez într-un context internațional. Tematica inedită, a sporturilor 
nautice și locuirea alături de familii gazdă din două orașe diferite m-a ajutat în cunoașterea 
diferențelor de tradiții și cultură locale, tipic olandeze. Printre activitățile desfășurate pe 
parcursul taberei, am avut ocazia să vizitez Amsterdamul într-un mod unic, cu elicopterul, 
pe langă excursiile zilnice în orase importante precum Rotterdam, Haga.
Cu dorința de a aplica si în anul următor într-o astfel de tabară, recomand programul Rotary 
YEP și viitorilor participanți. Mulțumesc Clubului Rotary Brăila pentru susținere financiară 
și pentru îndrumările date! 

Ionela Despa, Colegiul Național Gh. M. Murgoci, clasa a XI-a
WET&WILD SUMMERCAMP IN NETHERLAND

 Considerăm că prezența tinerilor brăileni în astfel de întâlniri este garanția 
promovării celor mai înalte valori românești în lume.  
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RC Pitești: V.L.A.D. - Viață Luptă Angajament Dăruire

 Acum, în prag de aniversare a 20 ani de existență și implicare în viața 
comunității argeșene, Rotary Club Pitești (înființat în 5 mai 1998), parte din 
Rotary Internațional District 2241 – România și Republica Moldova, a încheiat 
ultima etapă a proiectului „Modernizarea și dotarea Secției de Oncologie din 
cadrul Spitalului Județean Argeș”. Proiectul a fost inițiat în 2015, în timpul 
mandatului de președinte a lui Marcello BATTAGLIA și a fost finalizat în 
mandatul Margaretei CRĂCIUNESCU.
 Cele patru valori care definesc existența acestui proiect sunt Viață, Luptă, 
Angajament, Dăruire, pe scurt V.L.A.D. Proiectul a luat naștere din dorința 
membrilor clubului nostru de a fi alături de cei atinși de această maladie 
necruțătoare. Acesta s-a bazat pe strângerea fondurilor necesare finanțării 
modernizării și dotării Secției de Oncologie din cadrul Spitalului Județean 
Argeș, prin achiziționarea de paturi mobile reglabile electric, lenjerii, noptiere 
mobile, scaune mobile tip fotoliu, sisteme mobile dotate cu kit-ul special, 
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paravane necesare respectării intimității pacienților, suporturi mobile pentru 
perfuzii, aspiratoare moderne pentru secreții atât pentru uz ambulatoriu cât 
și pentru cazurile de urgență pentru cei aflați în aceste situații dramatice. Le 
mulțumim tuturor pentru implicare și pentru susținerea acestui proiect, atât de 
necesar comunității noastre. 

 În primă etapă de derulare a proiectului (în 
2016), s-au efectuat lucrări de reamenajare pentru 
unul dintre saloanele Secției de Oncologie, salon 
dotat cu mobilier și aparatură de ultimă generație, 
din materiale superioare, compatibile cu cele mai 
moderne standarde, în valoare de 90.000 LEI.

 Anul acesta, etapa a doua a presupus o investiție în Secția de Oncologie 
a Spitalului Județean Argeș de 45.000 LEI. Pentru modernizarea secției s-au 
achiziționat de către Rotary Club Pitești un aparat ecograf de ultima generație, 
Le mulțumim pentru prietenie și pentru generozitate tuturor celor care au fost 
alături de membrii Clubului Rotary Pitesti.

In secția de 
Oncologie, salonul 
a fost dotat 
cu mobilier și 
aparatură de ultimă 
generație
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  Clubul Rotary Pontus Euxinus Constanta, asociatie nonguvernamentala 
ce activeaza de 15 ani in judetul nostru, facand parte din districtul 2241 
Romania – Republica Moldova, premiaza excelenta. Oamenii cu suflet mare din 
cadrul acestui club, în spiritual principiilor rotariene care promovează actele cu 
caracter umanitar, cultural , educaţional şi de sănătate, recompensează elevii 
cu nota 10, medie generală de absolvire a anului şcolar 2016-2017 şi rezultate 
deosebite la olimpiade şi competiţii naţionale.
 În perioada 01.10-07.10.2017, câte 5 elevi din comunele Gârliciu, Oltina, 
Istria si Cumpana împreună cu profesorii însoţitori , beneficiază  de o tabără 
în cadrul parteneriatului încheiat între Asociaţia Pontus Euxinus Rotary Club 
Constanţa şi  Asociaţia Proseini - Oraş Seini,judeţul Maramureş.
 În cadrul acestui parteneriat sunt organizate schimburi de experienţă 
între elevi, acţiuni de recreere, de cunoaştere a obiectivelor  din Maramureşul 
istoric, dând astfel ocazia elevilor de a colabora, de a discuta, de a experimenta 
diversitatea culturală, de a se cunoaşte pe ei înşişi în raport cu ceilalţi.

RC Pontus Euxinus Constanța 
PREMIAZĂ EXCELENŢA!
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 Prin astfel de parteneriate încercăm să stimulăm elevii pentru a obţine cât 
mai multe rezultate bune şi foarte bune şi de a se implica în activităţi educative 
nonformale atractive. 
 Doamna preşedinte a anului rotarian 2017 – 2018 ec. Mariana Gâju 
mulţumeşte membrilor Clubului Rotary Pontus Euxinus Constanța, care an de 
an sunt alături de copiii comunităţilor noastre, aducând un strop de bucurie în 
sufletele lor.

RC Târgu Jiu: 
Tabăra RYLA-Rânca

 In perioada 6-9 septembrie 2017 Clubul Rotary Targu Jiu împreună cu 
Cluburile Rotary din Craiova și Petroșani a organizat o Tabără RYLA la Rânca.
La această tabără au participat 21 de tineri din cele trei județe. Tema taberei din 
acest a fost Ledearship și Comunicare.
 Joi 7 septembrie 2017 în cadrul Taberei s-a organizat o deplasare la Târgu 
Jiu, pe urmele lui Brâncuși. Participanții la Tabără au vizitat capodopera lui 
Constantin Brâncuşi Ansamblul Monumental Calea Eroilor  

 Cele trei componente sculpturale: Masa 
Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana fără sfârșit 
se întind pe o axă ce străbate orașul de-a lungul 
a 1.275 de metri, fiind singurele creații artistice 
brâncușiene situate în aer liber. 
 A fost o zi plină de istorie și de artă contribuind 
la reușita Taberei  RYLA din acest an.

Tabără RYLA a 
avut loc la Rânca și 
au participat 21 de 
tineri din cele trei 
județe.
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Proiectul Ghiozdanul Rotary

 În acest an, odată cu primul clopoţel, Clubul Rotary Târgu Jiu a derulat 
proiectul ”Ghiozdanul Rotary”.
  Este vorba despre un proiect, derulat cu sprijinul oamenilor cu suflet 
mare, prin care 140 de elevi din trei școli din Județul Gorj au primit câte 
un ghiozdan cu tot ceea ce le este de trebuință pentru a face față cu succes 
începutului noului an școlar.

  Anul acesta am ales pentru a derula proiectul 
școlile primare din localitățile Alimpești, Lelești 
și Ștefănești, toți copiii din clasele 1-4 primind 
ghiozdane, începând cu deschiderea noului an 
școlar.   
 Ghiozdanele dăruite micuților au fost complet 
echipate cu rechizite şi caiete speciale precum şi 
cu multe încurajări cu ocazia începutului de an. 

În acest an, 
odată cu primul 
clopoţel, Clubul 
Rotary Târgu Jiu a 
derulat proiectul 
”Ghiozdanul 
Rotary”.
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Acţiunea rotarienilor a fost primită cu bucurie, atât de către dascăli şi părinţi, 
dar mai ales de elevii cărora li s-a adresat.
 „Prin aceasta acţiune, membrii Clubului Rotary Târgu Jiu doresc să încurajeze 
educaţia, să trezească interesul copiilor pentru învăţătură, dar şi să vină în 
sprijinul familiilor în acest moment important al vieţii”, a declarat Ștefan Ghimiși, 
preşedintele Rotary Club Tîrgu Jiu. 
  Clubul Rotary din Targu Jiu mulțumește celor care s-au implicat în acest 
proiect: oficialități locale, învățători și mai ales sponsorilor generoși: Lelius 
Stănșoiu, Raluca Davițoiu, Dumitru Mărgeloiu și Mihai Zidărescu
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RC București: 
Proiectul Ghiozdanul Rotary

 Rotary Club  Bucuresti impreuna 
cu Rotary Club Ploiesti, Rotary Club 
Vaslui si Rotary Club Braila, au vizitat 
Rotary Club Zell am See Austria  ca 
semn de curtoazie  pentru implicarea 
in traditionalul proiect ‘’ Ajutam copiii 
sa mearga la scoala’’.  Acest proiect s-a 
repetat in decursul anilor la Tulcea 
si Delta Dunarii, Braila, Vaslui,Piatra 
Neamt,Alba Iulia si Lapos.

 Cu aceasta ocazie, Rotary Club  Bucuresti a inmanat colegului nostru 
Walter Winding- Rotary Club Zell am See Austria, distinctia Paul Harris Fellow.

 Impreuna cu colegul nostru Paul Popescu, responsabil pentru acest 
proiect, am fost fericiti sa fim  un sprijin pentru aceste familii.
 Realizarea acestui proiect demonstrează, încă o dată, excelența relațiilor 
dintre România și Austria si implicarea cluburilor Rotary in actiuni de ajutorare.

Un zâmbet pe chipurile  familiilor nevoiașe
 Rotary Club București, în 
parteneriat cu Rotary Club Zell am 
See și Rotary Club Ploiesti, a reușit să 
pună un zâmbet pe chipurile  familiilor 
nevoiase din comuna Lapos, Judetul 
Prahova. Copiii s-au bucurat de 
imbracaminte, incaltaminte , biciclete 
si rechizite pentru noul an scolar.
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RC Brăila: 
 Forumul Vocațional Rotary 2017 - o  dialectică a experiențelor

 Forumul Vocațional - acțiune a Clubului Rotary District 2241 România și 
Republica Moldova desfășurată la Brăila în 15 septembrie, 2017 – a reprezentat 
un exemplu de conjugare,  într-o formulă deschisă, a performanțelor multiple 
pe care membrii Cluburilor le produc cu excelență. 
 Dimensionat pe secțiuni, Forumul Vocațional Rotary a propus cu fiecare 
intervenție a participanților discursuri problematizante, abordări originale 
pentru aspectele realității contemporane. Dorința de a schimba o realitate 
viciată identificată mai în toate domeniile vieții sociale românești din secolul al 
XXI -lea a fost de fiecare dată argumentată pertinent, cu experiențe ce denotă  
o cunoaștere profundă a acesteia, dar și o înțelegere superioară a mecanismelor 
care au generat-o. 

 Structurile oferite ca posibile soluții 
ameliorative reflectă interesul și responsabilitatea 
cu care membrii Clubului Rotary România și 
Republica Moldova District 2241  tratează orice 
problemă. 
 Forumul Vocațional Rotary 2017 a condus 
spre o dialectică a exemplelor de bună practică, a 
prezentării proiectele naționale și internaționale de 
impact real, funcționale, cu finalități ce confirmă 
înaltul spirit rotarian,  atenția față de comunitate. 

Forumul Vocațional 
- acțiune a Clubului 
Rotary District 
2241 România și 
Republica Moldova 
s-a desfășurat 
la Brăila în 15 
septembrie, 2017
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 Cu asemenea configurație, Forumul vocațional Rotary 2017 a demonstrat 
că este un model de investigare, de acțiune generat de profesioniști care includ 
cu deferență în paradigma existenței lor și pe ceilalți.  
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RC Suceava: 
 Simfonii de toamnă

 “Simfonii de Toamnă” este proiectul care pune în valoare frumusețea 
Clubului Rotary Suceava Bucovina, evenimentul prin care sucevenii se bucură 
din plin de calitatea deosebită a oamenilor care formează această echipă de 
prieteni.
 Un vis, o idee de proiect de acum 6 ani, a ajuns să devină evenimentul 
cultural cel mai așteptat de către suceveni. Ediția a VI-a în cifre a însemnat 
5.800 de scaune, peste 6.000 de spectatori, 140 de artiști ai Filarmonicii de Stat 
Moldova Iași, 9.100 euro donați de suceveni în 10 minute pentru achiziționarea 
unui microbuz specializat pentru transportul persoanelor care utilizează 
carucior cu rotile. 
 Prin acest eveniment dorim să punem Suceava pe harta culturală a 
României.
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RC Râmnicu Vâlcea și Rotaract Vâlcea:  
Ghiozdanul de Școală

 În perioada august-septembrie 2017, Rotary Club Râmnicu Vâlcea 
împreună cu Rotaract Vâlcea a organizat campania „Ghiozdanul de școală”.
 Aceasta a constat în donarea de rechizite (caiete, pixuri, creioane, radiere, 
penare, blocuri de desen etc) pentru echiparea completă a 380 de ghiozdane.
În urma actiunii întreprinse 380 de elevii din comunele Sușani și Mădulari 
au beneficiat de câte un ghiozdan echipat pentru începerea școlii, dar și de o 
surpriză dulce.
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RC Petroșani-Valea Jiului:  
Septembrie – luna premianților

 Din suita de proiecte derulate în 2017, Ștafeta Succesului – proiect de 
Dezvoltare Personală și Antreprenorială și Homo Olympicus ne-au adus 
satisfacții deosebite, deoarece am avut ocazia să ne întâlnim și să comunicăm 
cu o parte dintre  adolescenții  valoroși  ai Văii Jiului.
 Ștafeta Succesului – proiect creat și dedicat de clubul nostru claselor a X-a 
de la cele 9 colegii din Valea Jiului, a urmărit prin formatul întâlnirilor avute 
cu adolescenții articipanți, să trezească sau să amplifice în aceștia, curiozitatea 
și înțelegerea nevoii de a dobândi cât mai multe abilități necesare obținerii 
succesului personal și antreprenorial. Este minunat să poți vedea în ochii 
tinerilor acel licăr de entuziasm și dorință de evoluție personală, combinată 
cu ambiția de a trece cu bine peste toate provocările inerente ale mersului prin 
viață.

 Homo Olympicus este proiectul dedicat elevilor din Valea Jiului din ciclul 
gimnazial sau liceal, câștigători de olimpiade la nivel național.  Am fost onorați 
să-i putem întâlni și premia pe cei 4 olimpici de anul acesta. 

  Din cei 230 de elevi angrenați în proiect, o 
parte s-au lăsat antrenați în concursul nostru Micul 
Antreprenor, care le-a permis să fie foarte creativi 
în a-și construi ( deocamdată pe hârtie) propria 
afacere. Cei mai buni dintre aceștia au fost premiați 
de clubul nostru. În mod sigur cu o parte dintre 
ei ne vom întâlni în următorii ani, fie în ipostaza 
de oameni de afaceri fie de lideri în zonele lor de 
impact social.

Cei patru olimpici 
de anul acesta au 
fost premiati în 
cadrul unei emisiuni 
de televiziune



www.rotary2241.ro

e-newsletter   district 2214
SEPTEMBRIE   2017

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

www.rotary2241.org

an rotarian
2017 - 2018

 Ambele premieri au fost derulate în cadrul unei emisiuni de televiziune, 
realizată prin amabilitatea colegului nostru de club, Rectorul Universității 
din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, într-un amfiteatru al acestei școli 
academice prestigioase din România. 
 La finalul celor două proiecte, Constantin Dicu – Președintele clubului 
nostru, a declarat: ”Întâlnirea noastră cu generația tinerilor reprezintă o 
parte importantă din viziunea clubului nostru, legată de felul în care dorim 
să interacționăm cu comunitățile din care facem parte. În mod categoric, 
tinerii participanți în proiecte ne-au confirmat că ceea ce facem este corect 
și util. Le mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat în mod activ în 
derularea acestora, ambele proiecte aducându-ne nouă tuturor, multă bucurie 
și satisfacție.”
     Ambele proiecte vor rămâne în agenda anuală a activităților clubului 
nostru.
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RC Rotakids Timișoara:  
“Ulcica Cu Povești”

 În 30 Septembrie 2017, echipa Clubului Rotakids din Timișoara a 
participat cu mult entuziasm la atelierul creativ “Ulcica Cu Povești” sub 
îndrumarea gazdelor noastre: Ecaterina și Nicolas Leș, cărora le mulțumim 
pentru primirea călduroasă, învățăturile și grija cu care ne-au înconjurat.
 Catrinel si Nicolas Leș, artiști, sculptori și purtători de tradiții, ne-au 
încântat cu povești dacice și ne-au inițiat în Taina Olăritului.
 Nicolas alături de soția sa, Catrinel, au decis ca viața lor să fie soluționată 
divers în drumul lor plastic. De aceea s-au desprins de rânduiala lumii intrând 
în universul veritabil al sufletului în scop de cercetare și cunoaștere a sinelui. 

 Ei spun că ceramica are un loc important 
în viața lor, stabilindu-se o constantă relație de-a 
lungul generațiilor, fiind transmisă și în familia 
lui Nicolas, din tată în fiu. În două linii mari, 
sunt norocoși, pentru că au ocazia de a participa 
la spectacolul vieții, din propriul atelier, unde 
împreună cu soția sa, creează obiecte aparte pentru 
oameni aparte.

Catrinel si Nicolas 
Leș, artiști, sculptori 
și purtători de 
tradiții, au fost 
gazdele echiperi 
Rotakids Timișoara

 Cu mânuțe dibace și talentate, copiii au dat viață lutului și au făurit vase, 
opaițe, șfeșnice, căsuțe și mini figurine, cărora Nicolas le va oferi trăinicie prin 
arderea în cuptorul special.



www.rotary2241.ro

e-newsletter   district 2214
SEPTEMBRIE   2017

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

www.rotary2241.org

an rotarian
2017 - 2018

 “Prin această acțiune am avut ocazia inedită să aflăm despre tradiția 
olăritului și obiceiurile strămoșești, am umplut ulcelele făurite cu mânuța noastră 
cu multe povești din străbuni. Toate obiectele rezultate le putem prezenta și 
valorifica la Evenimentul Winter Time din Decembrie 2017, împreună cu colegii 
nostri rotarieni seniori, acțiunea având un scop caritabil cu tradiție: Cina de 
Crăciun pentru 100 de persoane nevoiașe. 
 O acțiune marca Rotakids, în care se îmbină armonios voluntariatul, 
prietenia, caritatea, arta și tradiția. Mulțumim pentru implicare!” - a declarat 
Bogdan Vizitiu
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Promenada Inimilor 2017  

 Promenada Inimilor 2017 s-a încheiat cu un număr record de 
participanți în 33 de orașe. Odată cu Săptămâna Inimii s-a încheiat și ediția 
2017 a proiectului districtual “Promenada Inimilor”! Un număr record 
de cluburi, din 33 de orașe implicate în acest acest an au adunat mii de 
participanți din rândul rotarienilor, rotaractienilor, interactienilor dar și al 
cetățenilor din comunitățile în care s-a desfășurat proiectul. 
 “Promenada Inimilor” a fost încă de la prima ediție un succes deplin 
în întregul District 2241,  reprezentand  pe de o parte o masura a civilizatiei 
comunitatii in care traim, iar pe de alta, o confirmare a modelui de 
comportament civic asumat de membrii cluburilor Rotary (vezi harta).

“Mulțumim din INIMĂ rotarienilor din cele 33 de orașe care au răspuns 
invitației noastre de participare! Datorită eforturilor voastre comune suntem 
vizibili și uniți în proiectele noastre naționale. Și pentru că lucrurile bune nu se 
opresc aici, vă invităm să alergăm împreună pentru sănătatea inimilor noastre 
la Maratonul Bucureștiului, care va avea loc pe 15 octombrie”, a spus Prof. Dr. 
Dan Gaiță. 

Promenada Inimilor 
2017 a avut loc, cu 
un numar record 
de cluburi, in 33 de 
orase. 
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“Vreau să transmit felicitarile mele tuturor cluburilor implicate în acest 
proiect districtual! Participarea numeroasă a rotarienilor, rotaractienilor, 
interactienilor și a celorlalți iubitori de sport și mișcare în aer liber a dovedit 
încă o dată că ROTARY: MAKING A DIFFERENCE. Promenada inimilor  a 
avut un impact mediatic foarte mare în fiecare dintre cele 33 de orașe. Această 
ediție s-a bucurat de cea mai bună  participare și sper ca pe viitor tot mai mulți 
români să ni se alăture” , a declarat Milian Sopoian, Guvernator 2017-2018 , 
District 2241 România și Republica Moldova. 
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RC Bistrița Nosa:  
sprijină persoanele cu nevoi speciale prin asigurarea gratuită 

de dispozitive pentru deplasare 
 O jumatate de camion de dispozitive pentru persoane adulte cu nevoi 
speciale (varstnici si cu dizabilitati), printre care scaune cu rotile autopropulsate 
si propulsate de apartinator, carucioare de interior supraetajate, scaune de 
toaleta, cadre suport pentru utilizarea toaletei, scaune de dus, carje si cadre 
pentru deplasare   au fost descarcate distribuite de RC Bistrita Nosa incepand 
cu data de 27 septembrie.

 Proiectul s-a desfasurat in colaborarea cu catre 
organizatia Physionet  din Marea Britanie (http://
www.physionet.org.uk/ ) care colecteaza, repara 
si distribuie in toata lumea astfel de dispozitive, 
la sugestia si cu sprijinul bunei noastre prietene 
Rotariene, d-na Elizabeth Tatman.

Proiectul s-a 
desfasurat in 
colaborarea cu 
catre organizatia 
Physionet  din 
Marea Britanie 

 Coordonarea intregului proces de depozitare si distribuire acestor 
dispozitive este realizata de catre Rotary Club Bistrita Nosa, sprijiniti fiind 
de catre Clubul Lions din Bistrita si Rotary Club Nasaud, care au contribuit 
la decontarea partiala a costului transportului si ajutat la distribuirea catre 
beneficiari. 
 Distributia a inceput chiar din ziua in care au fost descarcate iar beneficiarii 
acestor dispozitive sunt persoane adulte cu nevoie speciale de pe teritoriul 
judetului Bistrita Nasaud, in primul rand persoane ingrijite la domiciliu iar 
apoi, cele ingrijite in centrele rezidentiale specializate.
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 Speram ca acest transport sa reprezinte debutul unei colaborari pe termen 
lung cu prietenii Rotarieni din Marea Britanie si cu organizatia Phisionet, 
printre posibilele dezvoltari ale parteneriatului numarandu-se si crearea unui 
atelier pentru reparat astfel de dispozitive. 

RC Craiova:  
“Infrunzeste Craiova”

 În data de  09.10.2017 a avut loc la Teatrul Național din Craiova 
spectacolul caritabil “Îndrăgostiți fără noroc” , susținut de Tudor Gheorghe. 
Fondurile adunate vor fi folosite în cadrul proiectului “Înfrunzește Craiova” 
parte  a proiectului districtual “Rotary is planting”.

Toate sumele obtinute in 
urma acestui concert vor 
fi folosite pentru a planta 
copaci in orasul Craiova
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RC Slatina  
“ROTARY SUSTINE LUPTA IMPOTRIVA NEOPLASMULUI MAMAR” 

 Clubul Rotary Slatina a desfasurat in data de 02 octombrie 2017 conferinta 
de presa cu prilejul finalizarii proiectului derulat in perioada aprilie – septembrie 
2017 “ROTARY SUSTINE LUPTA IMPOTRIVA NEOPLASMULUI MAMAR 
- Screening gratuit prin mamografie pentru femei din mediul rural, judetul Olt” 
pe care l-a finalizat la 1 octombrie 2017, Ziua Nationala de Lupta Impotriva 
Cancerului de San. 
 Ziua luptei împotriva cancerului de sân este marcată anual, începând din 
2014, la data de 1 octombrie. Scopul decretării acestei zilei este acela de a crește 
gradul de conștientizare cu privire la cancerul de sân și subliniază importanța 
campaniilor de informare, a prevenției și programelor de screening.

Membrii clubului impreuna cu reprezentantii primariilor au organizat si 
planificat fiecare deplasare a doamnelor pana in orasul resedinta de judet si au 
fost prezenti la fiecare sesiune de realizare a mamografiilor pentru discutii cu 
acestea in vederea constientizarii importantei monitorizarii starii de sanatate.

 In urma derularii acestui proiect, Clubul 
Rotary Slatina a sustinut financiar realizarea a 270 
de mamografii pentru femei trecute de 45 de ani din 
22 de localitati rurale din judetul Olt. Activitatile 
proiectului au fost realizate cu fondurile colectate 
in urma desfasurarii Balului Anual al Clubului 
Rotary Slatina din luna aprilie 2017.

Clubul Rotary 
Slatina a sustinut 
financiar realizarea 
a 270 de mamografii 
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 Statistica finala a demostrat necesitatea implementarii acestui proiect. 

Punctele tari ale proiectului:
- Contribuie la cresterea sanselor de supravietuire a femeilor din mediul rural; 
- Acopera o nevoie a comunitatii judetene, ramasa descoperita pentru categorii 
sociale defavorizate;
- Consolideaza legatura clubului cu comunitati/institutii administrative din 
judet;
- Poate contribui la cresterea numarului de sponsori pentru proiecte viitoare 
ale clubului, care vin in intampinarea unor nevoi identificate pe plan local.
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RC Ripensis Timișoara
Rezident de nota 10!

 Campania națională „REZIDENT DE NOTA 10” promovează medicii 
rezidenți de valoare din România și atrage atenția asupra exodului cadrelor 
medicale, fenomen care a luat amploare în ultimii ani.
 Proiectul multianual a pornit la initiativa colegului nostru, dr. Mircea 
Popitiu, Medic Rezident Chirurgie Vasculara la Spitalul Judetean Timisoara, 
membru Rotary Club Ripensis Timisoara, care ne descrie cateva aspecte: 
“Campania noastră își propune să atragă sponsori pentru a-i ajuta pe tinerii 
care practică medicina în țara noastră cu pasiune și devotament, dar și să facă 
cunoscute cazurile impresionante ale tinerilor medici.
 „REZIDENT DE NOTA 10” este modul nostru de a le mulțumi tinerilor 
care și-au sacrificat poate cei mai frumoși ani pentru a salva vieți.

 Pentru că în spatele zâmbetelor 
adolescentine, a halatelor albe scrobite se ascund 
poveștile lor: chirii prea mari, gărzi prea multe, 
oboseală, dar și angoasa părinților.
 Pentru medicii rezidenti sanatatea 
oamenilor este o prioritate. A venit momentul sa ii 
cunoastem si sa le aratam recunostiinta. Impreuna 
putem sa ii facem sa se simta apreciati si sa ii 
ajutam. Poate asa putem sa oprim exodul lor in 
strainatate.”

Campania ,,Rezident 

de nota 10’’ a fost 

una nationala si s-au 

acordat aprox 20 de 

titluri
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 Pana acum s-au acordat aproximativ 20 de   titluri de “REZIDENT 
DE NOTA 10”, recompensate, simbolic, cu o Diploma de Onoare, un 
Stilou imprimat si o Insigna, uneori se gasesc si sponsori care daruiesc un 
echipament sau aparat medical, asa cum este ultimul “REZIDENT DE NOTA 
10”, Cristian Scrum, rezident Medicina Familiei,sponsorizat de past-prezident 
Rotary Ripensis Club Timisoara Stefan Tudor cu un stetoscop profesional.
 Amintim ca motivele pentru care medicii doresc sa plece sunt lipsa 
respectului pentru profesie, dificultățile financiare și lipsa oportunităţilor de 
educație și perfecționare pe care le au în România.Se poate declara cod Rosu 
pe exodul medicilor in strainatate.
 La fiecare 5 ore un medic pleaca in strainatate. Din 2007 până în 
prezent, aproximativ 14.000 de medici români au ales să profeseze în altă țară.
România are o rată a migrației doctorilor de 9% față de media europeană de 
2,5%, potrivit datelor Colegiului Medicilor din România (CMR).
 Toate aceste aspecte trebuie sa ne motiveze sa sustinem Campania 
nationala ,,Rezident de nota 10’’.
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RC Slatina
 Ecograf pentru Spitalul Orasenesc Corabia din judetul Olt 
 Sambata, 9 septembrie 2017, la Timisoara, Clubul Rotary Slatina, 
reprezentat prin presedintele 2017-2018, domnul Mihai Bubatu a fost prezent 
la intalnirea cu presedintele Clubului Rotary Firminy-Gorges de la Loire din 
Franta, domnul Denis Montagnon si la ceremonia de donare din partea clubului 
francez a unui ecograf pentru Spitalul Orasenesc Corabia din judetul Olt prin 
intermediul Clubului Rotary Slatina.

 Evenimentul a inceput cu intonarea imnului Rotary si a continuat cu 
schimbarea fanioanelor cluburilor prezente. Gazdele evenimentului au fost 
Clubul Rotary Timisoara si Clinica Oncohelp din Timisoara, beneficiara celui 
de-al doilea ecograf donat.
 Din partea Spitalului Orasenesc Corabia au participat domnul manager 
Cristian Filip si un medic al unitatii care a participat si la un atelier practic de 
ecografie musculo-scheletala oferit de catre medicul francez Jacques Adolphe 

Deviza Rotary “A 

servi mai presus de 

sine!”.



www.rotary2241.ro

e-newsletter   district 2214
SEPTEMBRIE   2017

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

www.rotary2241.org

an rotarian
2017 - 2018

care l-a insotit pe presedintele Montagnon. Ecograful a fost adus la Corabia si 
va incepe sa fie utilizat in scop medical pentru populatia din judetul Olt.
 Presedintii cluburilor Rotary prezente au purtat discutii legate de proiecte 
sustinute de catre cluburile pe care le reprezinta si au identificat posibilitati 
viitoare de colaborare in sustinerea devizei Rotary “A servi mai presus de sine!”.

RC Roman
 Turneul Caritabil de Tenis - Cupa de Toamna 15 - 17 Septembrie
 Acest turneu este la a 4-a editie, si a devenit unul anual pentru Clubul 
nostru. Au participat atat colegi rotarieni de la cluburile din Neamt ( Rotary 
Camena), cat si romascani pasionati de tenis si care au venit alaturi de noi 
pentru a ne sustine cauza.
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RC Buziaș impreuna cu RC Zalau  
a donat nouă noptiere Spitalului Municipal Zalău

 Clubul Rotary Buziaș continuă proiectele caritabile de a moderniza 
spitale. De această dată, în colaborare cu Rotary Zălau a donat nouă noptiere 
Spitalului Municipal Zalău, la secția Dermatologie.
 Totul a avut loc zilele trecute. Potrivit președintelui în execrcițiu al 
Clubului Rotary Buziaș, Nicușor Velican, mobilierul a fost donat de un spital 
din Leipzig, Germania.“Era o necesitate a spitalului din Zalău, un coleg de-al 
nostru care este doctor acolo ne-a transmis că noptierele erau foarte vechi, din 
anii ’70. Noi, Rotary Buziaș în colaborare cu Rotary Zalău am donat acele nouă 
noptiere, care sunt foarte utile spitalului”, a precizat Nicușor Velican.
 Reamintim, o acțiune caritabilă similară a avut loc la sfârșitul lunii august, 
când membrii Clubului Rotary Buziaș au făcut o donație salonului Spitalului 
Municipal și Secției de Ortopedie de la SCJUT, care au fost dotate cu patruzeci 
de paturi, dintre care 20 de bucăți cu noptiere, scaune.
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RC Buziaș Început de an școlar cu burse de merit, rechizite 
și haine pentru elevii din Buziaș

 Noul an școlar a venit cu surprize pentru mai mulți școlari din Buziaș. 
Au învățat tot anul, iar efortul lor a fost premiat!
 Zeci de elevi de la Școala Gimnazială au primit, astăzi, burse de merit la 
învățătură. Membrii Clubului Rotary Buziaș au derulat o acțiune prin care 13 
elevi din clasele V-XII cu rezultate deosebite la învățătură, având media 9.70, 
au fost recompensați.
 Premiile s-au acordat cu prilejul festivității de deschidere a noului an 
școlar. “Am luat de la directoarea școlii din Buziaș un tabel cu elevii care au 
avut cele mai mari medii și în funcție de de acel tabel am acordat 13 burse care 
au constat în bani, către cei mai buni elevi din clasă”, a declarat președintele 
Clubului Rotary Buziaș, Nicușor Velican.

 Nici elevii care provin din 
familii defavorizate nu au fost uitați 
de membrii Clubului Rotary Buziaș. 
Copiii au primit burse care constau 
în haine, rechizite și alte lucruri de 
care au mare nevoie pentru la școală. 
Este vorba despre copiii cu o situație 
materială precară, dar cu rezultate 
deosebite la învățătură. 
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“Am identificat acei copii prin directoarea școlii din Buziaș. Premiile s-au 
acordat la festivitatea de deschidere a noului an școlar și este un proiect al 
Clubului Rotary Buziaș. Este o acțiune tradițională, la fiecare început de an 
școlar premiem și trimitem într-o excursie copiii cu rezultate deosebite la 
învățătură”, a mai subliniat președintele Clubului Rotary Buziaș.

RC Tîrgu Mureș Maris 
 THE ROTARIAN WINE APPRECIATION FELLOWSHIP

 Rotary Club Tîrgu Mureș Maris vă invită să faceți parte din THE 
ROTARIAN WINE APPRECIATION FELLOWSHIP, a cărui constituire a 
început luna aceasta. Dorim să creem o comunitate socială placută, veselă, 
instructivă, al cărei obiectiv este să învețe împreuna mai multe despre vin, 
despre food pairing, să socializeze și să petreacă timp împreună și de ce nu, să 
realizeze proiecte comune.
 Festivitatea de constituire va avea loc pe data de 27 octombrie ora 16:00, 
la Cramele Villa Vinea, lângă Tîrgu Mureș.
 Pentru acest loc minunat, povestea a început în jurul anului 2001, când 
Heiner Oberrauch a descoperit aici, în inima Transilvaniei, acest loc plin de 
promisiuni. În cursul următorilor ani, 32 de hectare au fost plantate cu soiuri 
nobile locale, Fetească Albă, Fetească Regală și Fetească Neagră, alături de 
soiuri clasice, Sauvignon Blanc, Riesling de Rhin, Gewurztraminer, Muscat 
Ottonel, Pinot Noir și Merlot, Kerner și Zweigelt. 
 Combinația între tradiția vinului transilvănean și tehnologia modernă și 
inovatoare, în acest caz, conduce la un rezultat care poate fi regăsit în titlurile 
și medaliile acordate vinurilor VILLA VINEA. Păstrarea autenticității locului 
a fost unul dintre criteriile de bază în construcția cramei. Turnul, caracteristic 
zonei Transilvaniei medievale, veghează asupra frumoaselor dealuri plantate 
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RC Bârlad
          Scurt bilant de activitate  de la  01 iulie până în prezent

Tabăra internationă Rotary Club Bârlad -   In perioada 15-27 iulie 
2017 , Rotary Club Bârlad a organizat a 9-a editie a taberei  dedicată tinerilor 
ce participă la programele YEP pe termen scurt . In acest an formatul taberei 
a suferit  putine transformări  titulatura spunând de altfel totul :  “ Art & 
Nature Camp “.  Anul acesta , au participat 12 tineri intre 16-20 ani din : 
Rusia , Taiwan, Israel, Egipt, Polonia, Franta , Turcia, Italia , Spania . 
 Si in acest an, Clubul Rotary Bârlad a sponsorizat integral un tânăr din 
Bârlad, cu rezultate deosebite la invatatura . Spre deosebire de anii anteriori  
în acest an am avut sprijinul tinerilor entuziaşti din  INTERACT  care ne-au 
fost de mare ajutor  atât pentru socializare cât şi pentru participarea efectivă 
la atelierele de teatru , pictură , sculptură, modeling şi …bucătărie .  

cu diferite soiuri de struguri din întreaga Europă, a satelor cuibărite în vale și 
a râului șerpuind la baza podgoriei. 
 Este un loc cu o atmosferă deosebită, la fel de impresionant ca vinurile 
create aici, așadar, vă așteptăm cu drag! 
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 Tabăra a fost organizata in 2 parti : prima saptamana in zona Bârlad-Iaşi 
dedicată în principal secţiunii de artă iar cea de a 2-a parte dedicată naturii şi 
mişcării în aer liber ,desigur  prin frumoasele locuri cu care ne mândrim din 
Bucovina şi zona Braşov –Bran - Moeciu . Desigur din programul taberei nu a 
lipsit frumoasa “ seară românească “

M.G.  Sioux Falls – Rotary Club Bârlad  - aducerea şi distribuţia de 
cărucioare cu rotile şi alte material necesare persoanelor cu dezabilităţi 
locomotorii . Perioada  de desfăşurare 15-20 septembrie . 
 Deşi în proiectul iniţial prevăzusem şi o deplasare în Ucraina , mai 
précis Ismail unde avem o legătură frumoasă cu rotarieni ce lucrează acolo  
dar  activează la clubul din Cahul şi am fi dorit si acolo un “start up “ , din 
motive procedural si legislative a trebuit sa renuntam anul acesta …dar local 
acţiune de distribuţie a mers foarte bine . 
 Anul acesta se împlinesc 12 ani de când colaborăm cu rotarienii 

americani în susţinerea acestui proiect dar şi în multe altele , dedicate 
în special sprijinirii actului medical din oraşul nostru.  Au fost 12 ani de 
colaborare fructuoasă pe care am dorit să-I sărbătorim în mod special 
printr-o petrecere  … THANKSGIVING  ROTARY FRIENSHIP – 12 
YEARS.
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RC RYLA Timișoara
Dezvoltare Organizațională

 În perioada 28.09.2017 – 01.10.2017 s-a desfășurat RYLA Timișoara 
– Dezvoltare Organizațională, eveniment desfășurat de Rotary District 
2241 – România și Republica Moldova cu sprijinul Rotaract District 2241 – 
România și Republica Moldova, Rotary Club Timișoara Cetate, Rotaract Club 
Timișoara Ripensis, sub egida programului Public Speaking Academy. 

 Tabăra a avut peste 30 de participanți 
din orașele Bistrița, Brașov, Cluj, Oradea, 
Satu Mare, Sibiu și Timișoara și a avut ca 
temă fundamentarea unor abilități care 
să sprijine dezvoltarea organizațiilor non-
guvernamentale în general și a cluburilor 
Rotaract din District 2241 în particular, pe 
termen mediu și lung.

 Programul a fost coordonat de Sergiu Iliș - Rotary Club Satu Mare, 
membru al comitetului districtual RYLA și a fost facilitat de formatorii Ghiță 
Petrus și Anca Pan, din cadrul organizației Butterfly Dreamer. 

Tabăra s-a adresat tinerilor 

lideri cu vârste cuprinse 

între 18 și 30 de ani
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 Printre vorbitorii din cadrul programului îi menționăm pe Luminița 
Țundrea - Rotary Club Timișoara Cetate, Răzvan Curcubătă și Tatjana 
Magdin - Toastmasters Timișoara.
 Obiectivele atinse au fost:
– Înțelegerea contextului organizațional și dezvoltarea capacității de 
planificare strategică pe baza nevoilor identificate;
– Dezvoltarea abilităților de management organizațional și creșterea 
capacității de a opera cu intrumentele de management organizațional;
– Dezvoltarea abilităților de management de proiect, pentru tot ciclul de viață 
al acestuia: accent pe planificarea proiectelor și pe managementul resurselor 
(materiale, umane).

RC Alba Iulia Civitas
 Susținem educația 

 Un proiect drag nouă, ce se dezvoltă, de la an la an. 
 La inceputul anului școlar 2016-2017, Rotary Club Alba Iulia Civitas 
Solis a sprijinit 10 copii proveniți din familii cu dificultăți de ordin material, 
să înceapă anul școlar cu rechizite noi și ghiozdane personalizate. 

 În acest an, luna septembrie a adus 
bucurie altor copii din municipiile Alba Iulia și 
Sebeș, la inițiativa colegilor de la Rotary Club 
Sebeș, ce au dorit să ni se alăture. 
 Acest proiect a fost inițiat de colegul 
nostru Cosmin Stanciu și este susținut de Cora 
Trade Center Alba Iulia. 
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Upcoming Events

 31.10.-05.11.2017 va avea loc GETS-ul pentru Zonele 19 si 
20B și Institutul Rotary Carpathia 2017, Cluj Napoca

 3-5 Noiembrie Rotary Institute in Cluj, Romania, ZONE 19 
P and Zone 20 B COORDINATION 

Comisia de Imagine și de Comunicare a Districtului 2241 
România și Republica Moldova:

  Ștefan Ciochinaru – Coordonator Comisie:  stciochinaru@gmail.com
  Mihaela Gorodcov – Enewsletter:  mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro                   

                                   mihaela.goro@gmail.com
  Codrin Raita – Website: codrin@pulsmedia.com
  Mihai Totpal – Social Media: mihai@mervani.ro


