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Ianuarie 2010 
  

Dragi prieteni, 

 

Luna ianuarie este dedicată serviciului vocațional, una 
dintre căile de deservire ale Rotary. Ce înseamnă de fapt 
Serviciul Vocațional? Serviciul mai presus de sine prin 
profesia noastră. 

Le putem fi de folos celorlalți folosind abilitățile noastre 
individuale, fiind lideri în profesie, motiv pentru care am 
fost admiși în această organizație, pentru a răspunde nevoilor comunității. Îi inspirăm pe alții 
să acționeze cu integritate urmând principiile directoare ale Rotary. 

 

Conceptul de serviciu vocațional ne invită să încurajăm: 

standarde etice ridicate în afaceri și profesii; 

recunoașterea demnității tuturor profesiilor; 

onorarea profesiei fiecărui rotarian ca oportunitate de a servi societatea. 

 

Serviciul vocațional este esența Rotary, temelia din care deservim comunitățile din întreaga 
lume. Noi, membrii Rotary, formăm o rețea globală de 1,2 milioane de vecini, prieteni, lideri, 
suntem cei care căutăm soluțiile, care văd o lume în care oamenii se unesc și iau măsuri 
pentru a crea schimbări durabile - pe tot globul, în comunitățile noastre și în noi înșine. 
Cuvintele cheie care ne diferențiază sunt “iau măsuri”, ACȚIONEAZĂ, de aceea ne definim 
ca fiind OAMENI DE ACȚIUNE. 

 

Aceste zile de început de an sunt un prilej bun să facem o introspecție și o analiză sinceră a 
felului în care servim comunitatea din care facem parte. DE CE SUNTEM MEMBRI 
ROTARY? Am observat că, în general, cluburile au doar o mână de oameni care se pot numi 
cu adevărat OAMENI DE ACȚIUNE. Îi știți foarte bine: sunt cei care se implică în proiecte, 
nu doar în faza de discuție, ci mai ales în faza de implementare. Sunt cei care își dedică 
timp, bani, talent și expertiză. Mai sunt și cei care nu au timp să se implice în proiecte, însă 
compensează prin susținere financiară. Sau acei membri care își oferă competențele spre 
serviciul celorlalți. 
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Valoarea orelor de voluntariat ale membrilor Rotary de pe întreg globul este estimată la 850 
de milioane de dolari pe an. Atât ar costa comunitățile de pe glob dacă ar trebui să plătească 
pentru serviciile pe care voluntarii rotarieni le oferă gratuit. Cei 1,2 milioane de membri oferă 
47 milioane de ore de voluntariat în folosul comunității în fiecare an. Este evident că serviciul 
de voluntariat în Rotary nu este doar o chemare care te face doar să te simți bine, sa fii doar 
beneficiarul notorietății Rotary, ci reprezintă una dintre cele mai puternice oportunități prin 
care să contribuim real, perceptibil, la dezvoltarea concretă, măsurabilă a comunităților din 
care facem și noi parte. Noi, membrii Rotary, suntem OAMENI DE ACȚIUNE care iau măsuri 
și produc schimbarea pe care vrem să o vedem în lume. 

 

Însă, din păcate, există și membri care nu contribuie cu nimic, sunt într-o INACȚIUNE în 
cadrul cluburilor, dar beneficiază de prestigiul acestei organizații în slujba căreia milioane de 

  

oameni au investit timpul prețios din viața lor, bani, competențe, suport și da, emoție. Îi știți 
prea bine. Dacă tolerăm astfel de membri care există doar pentru a trage foloase de pe urma 
acestei organizații fără să dea ceva înapoi, creăm un deficit de imagine acestei organizații. 
Este inadmisibil ca în Rotary, într-o organizație de voluntariat cu o notorietate fabuloasă, să 
avem voluntari care nu fac nimic, au doar calitatea de membri, sau doar mimează, fac 
paradă, pentru agende personale ascunse. Din momentul chartarii fiecărui club într-un 
district, din momentul intrării în club a fiecărui membru, suntem conectați, suntem înfrățiți, 
suntem o familie, putem colabora, ne putem angaja în proiecte dedicate comunității, 
respectând regulile din Rotary. Dar putem să facem ceva: putem să îi motivăm să se implice. 
Fiecare dintre noi poate lua în considerare aceste sugestii: 

 

Vorbiți despre profesia voastră în club și alocați timp pentru a afla despre ocupațiile colegilor; 

Folosiți-vă abilitățile și expertiza pentru a servi o comunitate; 

Exersați-vă profesia cu integritate și inspirați-i pe alții; 

Comportați-vă etic prin cuvintele și acțiunile voastre; 

Ajutați tinerii să își atingă obiectivele de carieră; 

Îndrumați și încurajați pe alții în dezvoltarea lor profesională. 

 



 
E-NEWSLETTER DISTRICT 2241 

DECEMBRIE 2019 
Editor: Dr. Lia Lucia Epure 

 

 

Profesioniștii autentici se alătură unui club Rotary doar dacă regăsesc în cluburi 
reprezentanți de valoare în activități sau profesii. Se conving repede dacă au șanse să 
performeze și în voluntariat în cadrul cluburilor noastre. 

 

Așa că rotarienii au o dublă responsabilitate: își reprezintă vocația în cadrul clubului lor și 
exemplifică idealurile Rotary în locul lor de afaceri. Rotary este un loc în care suntem invitați 
să venim cu dăruire, cu sufletul deschis spre prietenie, conexiune autentică și serviciu mai 
presus de sine. Nu este un loc care să ne consume timp, resurse financiare, energie, 
sănătate, pentru cauze oculte, manipulatoare, ci unul în care să dăruim cu drag timp, bani, 
expertiză și implicare. 

 

Niciun Rotarian nu ar trebui să se simtă presat să investească mai mult timp decât ar trebui 
să solicite vreodată o poziție de voluntar sau să își neglijeze familia. Aceasta este o problemă 
cu care se confruntă tinerii din Rotaract, Rotary sau potențialii membrii. De aceea, una dintre 
prioritățile președintelui Mark Maloney este echilibrul cerințelor Rotary cu angajamentele 
profesionale și familiale. Prezența copiilor sau soțiilor la evenimentele clubului încurajează 
alți părinți, sau prieteni, să se alăture clubului nostru și ne oferă o atmosferă familială. Așa 
cum spune și președintele Mark Maloney, trebuie să promovăm o cultură în care Rotary nu 
concurează cu familia, ci o completează. Aducerea familiei la evenimentele Rotary nu este 
doar distractiv pentru ei, ci îi expune lumii și îi familiarizează cu mediul Rotary. 

 

Acesta este și scopul cluburilor noastre: să devină a doua familie, una în care membrii să își 
dezvolte competențele prin dăruire, un mediu definit de Testul celor 4 Căi și o atmosferă 
familială. De aceea, această scrisoare va fi ceva mai practică. Cum putem să fim de folos 
prin profesia noastră? 

  

IDEI DE PROIECTE 

găzduiți un eveniment de networking de afaceri cu profesioniști non-Rotary din comunitate; 

oferiți consiliere în carieră pentru adulți șomeri, persoane și comunități aflate în nevoie; 

oferiți îndrumare în carieră tinerilor (de exemplu, țineți o zi de carieră sau începeți un program 
de mentorat); 

aplicați-vă abilitățile profesionale într-un proiect. 

 

GĂSEȘTE-I PE CEILALȚI 
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Rotary FELLOWSHIPS sunt grupuri internaționale de rotarieni care urmăresc un interes 
profesional sau recreativ comun; 

Aplicați pentru burse Rotary legate de profesia dumneavoastră. Dacă nu există, luați în 
considerare organizarea uneia. 

 

ACȚIUNE 

Grupurile de acțiune rotariană sunt grupuri internaționale de rotarieni, participanți la 
programul Rotary și studenți care ajută cluburile să planifice și să implementeze proiecte într-
o anumită zonă de serviciu; 

Alăturați-vă unui grup de acțiune Rotarian pentru a vă folosi abilitățile pentru a susține 
proiecte Rotary din întreaga lume. 

 

ALTE ACȚIUNI 

Abonați-vă la Newsletter-ul Vocational Service, o publicație electronică trimestrială gratuită 
www.rotary.org/newsletters 

Găsiți sprijin pentru un proiect de servicii profesionale de club în Rotary Ideas 

Împărtășiți succesul proiectelor de servicii profesionale pe Rotary Showcase pentru a îi 
inspira pe alții și pentru a promova eforturile noastre colective de îmbunătățire a comunităților 
din întreaga lume 

Aflați cum să organizați o echipă de formare profesională în colaborare cu rotarieni din alte 
părți ale lumii, folosind Global Outlook. 

 

LA LOCUL DE MUNCĂ 

În calitate de lideri în afacerile și profesiile voastre, puteți avansa standarde etice ridicate, 
fiind un exemplu pozitiv în rândul colegilor și al comunității lor. Iată câteva moduri specifice 
de integrare a eticii în viața de zi cu zi: 

Discutați și subliniați onestitatea, responsabilitatea, corectitudinea, integritatea și respectul 
atunci când angajați, instruiți și supervizați angajații; 

Lăudați și încurajați comportamentul exemplar al colegilor; 

Demonstrați angajamentul personal față de standarde etice ridicate în relațiile cu clienții, 
furnizorii și asociații de afaceri, tratând fiecare interacțiune de afaceri cu grijă și considerație; 

Promovați practici sociale și ecologice responsabile în afacerile și organizațiile dvs. 
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Acest ghid util oferă informații, resurse și idei de proiect legate de serviciile profesionale. 
Puteți descărca o copie de aici: https://my.rotary.org/en/document/introduction-vocational-
service 

  

Rotary nu este doar o organizație în care facem voluntariat. Rotary este, în primul rând, o 
filosofie care se răsfrânge, în timp, asupra tuturor domeniilor vieții noastre. Nu degeaba 
membrii mai vechi spun că Rotary este un mod de viață. Este testul celor 4 căi care ne 
modelează gândirea, apoi vorba, acțiunea și impactul nostru în această lume. Vă doresc ca 
acest email să vă încurajeze să descoperiți felul în care puteți să contribuiți și mai mult în 
această lume prin talentul și cunoștințele voastre. Faptul că putem face voluntariat înseamnă 
că avem de unde să oferim și celorlalți. Să ne reamintim că suntem aici pentru puțină vreme, 
așa că să ne gândim să luăm măsuri, să lăsăm ceva frumos în urma noastră. Vă invit să 
contribuiți și mai mult la dezvoltarea comunităților din care faceți parte prin cel mai simplu 
mod: prin profesia voastră. Să aveți un an nou plin de bucurie și realizări! 

 

Crezul meu: Dăruind mă îmbogățesc. 

 

Cu prietenie, 

Marian Neagoe 

District Governor 2241, Romania si Republica Moldova 
 

Te invit sa te conectezi cu mine si sa fii la curent cu ceea ce fac: 

http://www.marianneagoe.com/ 

Facebook  |  Instagram   |  YouTube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marianneagoe.com/
https://www.facebook.com/marian.neagoe.aCUM/
https://www.instagram.com/marian.neagoe.acum/%C2%A0
https://www.youtube.com/channel/UCPogUGqhq9uVFFRdlU5tHFQ
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RC ALBA IULIA 

 
 
Rotary Club Alba Iulia, sub semnul "101" 
 
 
Rotary Club Alba Iulia, împreună cu Districtul Rotary 2241 România şi 
Republica Moldova au organizat la Alba Iulia cel mai mare eveniment al anului, 
“Alba Iulia 101”, care a reunit peste 200 de rotarieni, la evenimentele dedicate 
împlinii a 101 de ani de la Marea Unire din 1918. 
 

 
 
La eveniment au participat şi Preşedintele Rotary Club Alba Iulia, Radu Liliana, 
Asistent  Guvernator D2241 Florin Mărginean şi Guvernatorul Districtului 2241, 
Marian Neagoe. 
 
Prima seară a evenimentului “Alba Iulia 101” a fost marcată de prezentarea 
documentarului istoric despre rolul politic şi despre viaţa privată a Reginei Maria 
a României. Tineri ai Rotakids Alba Iulia au încheiat seara culturală.  
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A urmat cea de-a doua zi a evenimentului, marcat de simpozionul "România - 
Unirea Banatului cu România" şi lansarea cărţii de poezie "Lumina Centenatului" 
- autor Sergiu Botezatu RC Chişinău, dar şi de realizarea Hărţii României Mari-
Rotarieni şi Români de pretutindeni. 
 

 
 
Întâlnirea de la Alba Iulia s-a încheiat cu  participarea tuturor rotarienilor la balul 
"Seara Românească", eveniment în cadrul căruia au fost promovate portul 
românesc şi obiceiurile româneşti. 
  
 
 
 
 
Colinde pentru susţinerea educaţiei 
 
Rotary Club Alba Iulia a organizat Seara de Colinde, susţinută de Grupul de 
colindători conduşi de profesor Teodora Zărnescu Craiu, Corul Prietenia al 
claselor I-IV de la Şcoala Generală "Avram Iancu", conduşi de profesor Dana 
Andro, Corul Belcanto al claselor V-VII de la Şcoala Generală "Avram Iancu" 
conduşi de profesor Gabriel Bucur. 
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Donaţiile adunate vor fi folosite pentru proiectul "Susţinem Educaţia". 
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RC ALBA IULIA CIVITAS SOLIS 

 
Luna marilor bucurii, aduse de rotarienii din Alba Iulia 
 
 
Devenită tradiţie, sărbătorirea Marii Uniri la Alba Iulia rămâne prilejul ideal de 
revedere în Cetate, la obiectivele istorice şi turistice, dar şi la domul Rotary Club 
Alba Iulia Civitas Solis, între prieteni. 
 

 
 
În cadrul acţiunii, Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis rămâne statornic alături şi 
de copiii de la Rotakids Alba Iulia, sprijinindu-i în acţiunea lor de colectare de 
fonduri pe care le folosesc la realizarea altor proiecte în sprijinul comunităţii. 
  
Vizita colegilor de la multe cluburi Rotary din toată ţara a fost încă un prilej de 
bucurie, contribuind la succesul acţiunii "1 Decembrie".  
 
 
* 
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Masa de Crăciun înseamnă "împreună" 
 
 
Ce înseamnă pentru fiecare dintre noi Crăciunul sau care sunt amintirile legate de 
zilele din preajma sărbătorilor de iarnă? Poate, mirosul dulce al bunătăţilor din 
bucătăria bunicii, freamătul dintr-o dimineaţă friguroasă în curtea bunicilor în 
ziua de Ignat, împodobitul bradului în familie şi mesele de sărbătoare împreună. 
Pentru mulţi dintre noi, Crăciunul înseamnă momentele frumoase petrecute 
împreună cu cei dragi. 
 

 
 
Pentru RotaKids Alba Iulia şi Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, toate acestea 
la un loc s-au întâmplat la Aşezământul Sfântul Andrei din Bărăbanţ, unde 
membrii mici şi mari ai celor două cluburi rotariene au fost alături de 50 de copii 
de la  Centrul de plasament Teiuş şi Centrul de plasament Aiud şi de cei 50 de 
vârstnici aflaţi la Aşezământul Sfântul Andrei. Tuturor acestora, rotarienii le-au 
deschis poarta spre bucuria sărbătorilor. 
 
În spiritul frumoaselor tradiţii din Ardeal, împreună au tăiat porcul donat de  
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis şi au pregătit bucatele tradiţionale de iarnă. 
În curtea şi camerele aşezământului s-au auzit glasurile copiilor care i-au colindat 
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pe vârstnicii ce locuiesc aici, iar din bucătărie s-a răspândit mirosul bunătăţilor.   
 
Când toate pregătirile au fost terminate, împreună  ne-am aşezat la masă şi ne-am 
bucurat de bunătăţile pregătite cu drag. Nu în cele de pe urmă, împreună am 
colindat, am spus poezii şi l-am întâmpinat pe Moş Crăciun, care le-a împărţit 
daruri copiilor de la Centrele de plasament din Teiuş şi Aiud.  
 
Cadourile au fost pregătite şi donate de micii membrii ai Clubului RotaKids din 
Alba Iulia din sumele obţinute din vânzarea globurilor decorate de ei. 
  
Bucuria copiilor de la centrele de plasament dar şi a bătrânilor de la Aşezământul 
Sfântul Andrei a fost emoţionantă, cei mici pentru că au şi ei bunicei, iar vârstnicii 
nepoţei. 
  
Pentru membrii rotarieni mici şi mari, uniţi de dragostea pentru semeni, ziua a 
fost la fel de emoţionantă pentru că au reuşit să aducă bucurie şi un strop de acasă 
şi împreună pentru cei cu care soarta nu este aşa de generoasă. 
 
 
* 
 
Ore de bucurie dăruite pacienţilor oncologici 
 
 
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis împreună elevi şi profesori de la Liceul de 
Muzică şi Arte "Regina Maria" din Alba Iulia, au dăruit un mic cadou de suflet 
pacienţilor şi cadrelor medicale de la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean 
Alba.  
 
În apropierea sărbătorii Naşterii Domnului, tinerele talente împreună cu 
profesorii lor, alături de membrii rotarieni, au transformat holurile Secţiei de 
Oncologie într-o simbolică scenă de spectacol, unde au fost interpretate scurte 
lucrări de muzică clasică, arii cunoscute de operă şi operetă. 
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Miniaturile muzicale au fost dedicate din suflet pentru suflet, atât pacienţilor cât 
şi cadrelor medicale care, împreună, zi şi noapte ştiu să lupte continuu cu 
suferinţa. 
 
"Ora de bucurie" ... la Oncologie a fost reciprocă, pentru că cei care au dăruit, în 
special tinerii artişti, au înţeles că a te implica, a fi voluntar şi a dărui semenilor 
tăi este cel mai frumos cadou pe care îl primeşti. 
  
Scopul proiectului iniţiat de Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a fost acela de 
a aduce alinare şi o rază de bucurie într-un loc în care, în prag de sărbătoare, toate 
dorinţele omeneşti se simplifică la cele esenţiale: sănătate şi linişte sufletească. 
  
Aici, aşteptarea şi trăirea Crăciunului este simplă şi curată, fără agitaţiile şi 
împătimirile cotidiene de dinaintea sărbătorilor. 
   
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis le mulţumeşte elevilor şi profesorilor de la 
Liceul de Muzică şi Arte "Regina Maria" din Alba Iulia pentru implicarea în acest 
proiect, precum şi Spitalului Judeţean Alba, pentru deschidere şi receptivitate. 
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RC BAIA MARE 
 
 
Actiivitate efervescentă la Clubul Rotary Baia Mare 
 
 
Concert caritabil de colinde - "Suflet pentru suflet" 
 
Biserica greco-catolică Sfântul Anton de Padova din Baia Mare a devenit 
neîncăpătoare pentru evenimentul caritabil "Suflet pentru suflet" organizat, 
recent, de Rotary Club Baia Mare, în scop caritabil. 
 
Concertul caritabil de colinde, susţinut de Corala Armonia, este cel de-al treilea 
eveniment de strângere de fonduri pentru susţinerea proiectului "Suflet Pentru 
Suflet", dedicat derulării unei noi campanii de conştientizare a importanţei 
prevenirii şi a depistării precoce a cancerului prin screening mamar. 
 

 
 
Prin fondurile adunate, Rotary Club Baia Mare împreună cu dr. Daniela 
Constantin-Pop, medic medicină generală cu competenţă în ultrasonografie, va 
realiza cel puţin 50 de ecografii mamare, adresându-se persoanelor care nu au 
acces facil la acest gen de servicii medicale şi care nu cunosc importanţa 
screeningului mamar. 
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În prima campanie derulată, din fondurile strânse în urma primelor două concerte 
caritabile desfăşurate de aceiaşi organizatori, s-a putut efectua screenigul mamar 
pentru 76 de femei din medii defavorizate. 
 
Bucurii pentru copii 
 
Un proiect drag pentru Rotary Club Baia Mare, "Ateliere de Crăciun", a adus 
pentru aproape 100 de copii multă veselie, în cadrul unor ateliere de sezon, unde 
au învăţat să facă obiecte decorative de Crăciun.  
 
La final, toţi copiii au luat acasă obiectele confecţionate, dar şi diplomele şi 
darurile Moşului, care i-a răsplătit pentru munca depusă.  
 

 
 
La proiect au participat elevi ai şcolilor partenere din Baia Mare, "Nicolae Iorga", 
"Vasile Alecsandri", "George Coşbuc" şi "A.I.Cuza". 
 
Mulţumirile rotarienilor s-au îndreptat spre Cora Baia Mare şi către artiştii plastici 
Mihai Tirică şi Jutka Tarr, parteneri ai proiectului comunitar. 
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Acordarea titlului de Membru de Onoare doamnei Marinela V. Ardelean 
 
 
La recenta întâlnire a membrilor Rotary Club Baia Mare, doamna Marinela V. 
Ardelean a acceptat invitaţia rotarienilor băimăreni de a deveni membru de 
onoare al clubului. 
 
Marinela V. Ardelean este din Cavnic, Maramureş, finalistă la Miss World 2008, 
are un palmares profesional de excepţie: cu studii de drept, economie, 
câştigătoare a premiului "Cel mai bun sommelier din Romania" în 2014 şi finalist 
pentru titlu de cel mai bun sommelier la nivel mondial.  
 

 
 
Este critic de vin, autor şi jurat în competiţii internaţionale de vin şi băuturi 
spirtoase. În Romania, este cel mai bine cunoscută pentru organizarea RO-Wine| 
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The International Wine Festiva of Romania, în timp ce în Italia activează ca 
profesor la Italian Chef Academy. În acelaşi timp, este Brand Manager Foss 
Marai din 2012 şi Global Brand Ambassador Vinars Brancoveanu din 2018.   
 

 
 
A debutat ca autor în 2014 cu o ediţie bilingvă a "50 de vinuri româneşti întâlnesc 
50 de preparate italiene", carte premiată de Organizaţia Internaţionala a Iei şi 
Vinului şi clasată pe locul II în topul cărţilor de vin ale anului. Ea a lansat şi 
primul volum al "The Wie Book of Romania" , ajuns astăzi la cea de-a treia ediţie. 
 
 
Cadouri de Crăciun pentru copiii din medii defavorizate 
 
Rotary Club Baia Mare a fost, recent, ajutorul lui Moş Crăciun pentru 14 copii de 
la şcoala de alfabetizare a Fundaţiei Somaschi. Copiii au colindat, au cântat, iar 
ajutoarele Moşului au avut pentru fiecare dintre ei cadourile visate, o pizza mare 
şi câte un suc. Şi pentru că au învăţat să scrie, copiii au primit exact ceea ce i-au 
scris Moşului că îşi doresc. 
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Se cuvin mulţumiri membrului de onoare al Rotary Club Baia, Marinela V. 
Ardelean, pentru că a făcut posibilă această minune de Crăciun. Alăturăm 
mulţumiri sponsorilor, dar şi pentru şi Sora Gabriela Lucaci, Iosif şi Dani pentru 
că există pentru aceşti copii. 
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RC BUCUREȘTI CIȘMIGIU 
 
 
Clubul Rotary Bucureşti Cişmigiu, un final de an efervescent 
 
 
Clubul Rotary Bucureşti Cişmigiu a sărbătorit, recent, cinci ani de la Chartare. 
Evenimentul a avut loc într-o întâlnire comuna cu prietenii de la Rotary Club 
Bucureşti Phoenix, cu care în următoarea perioada se vor realiza două proiecte 
comune. 
 

 
 
În cadrul aceleiaşi întâlniri, prietena noastră rotariană Georgeta Grecu, împreună 
cu colegul şi prietenul nostru Dorin Negrău, iniţiatorul şi coordinatorul 
proiectului ArtRotary, a lansat calendarul Hotel Cişmigiu 2020, calendar realizat 
de copiii participanţi în proiectul ArtRotary. 
 
Ne-au fost alături prietenii noştri de la  Rotary Sessa Aurunca, Rotary Club 
Danubius Giurgiu, Rotary Club Alexandria, Rotary Club Bucureşti Octo, Rotary 
Club Bucureşti Levant, Rotary Club Continental, Rotary Club Bucureşti Curtea 
Veche şi naşi clubului de la Rotary Iaşi Curtea Domnească. 
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Clubul Rotary Bucureşti Cişmigiu şi Rotary Club Baia Mare 2005 s-au înfrăţit, 
recent, pentru a realiza proiecte comune în District. 
 

 
 
Un mare prieten al nostru a devenit membru de onoare al Rotary Club Bucureşti 
Cişmigiu, în cadrul unei frumoase ceremonii de la Baia Mare. Îi mulţumim lui 
Emil Sopoian (past Governor Rotary Romania şi Moldova 2017 - 2018) pentru 
căldura şi prietenia manifestate faţă de clubul nostru, în toţi aceşti ani. 
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Un număr de 16 Cluburi din Districtul 2241 Rotary România şi Republica 
Moldova au hotărât, recent, să sprijine împreună  patru proiecte viitoare de 
educaţie: "RYLA IN ACTION", "ROTARY TNT", "BURSELE ACADEMICA" 
şi "YEP". Mulţumiri gazdelor extraordinare, Cluburile Rotary din Iaşi şi, în 
aceeaşi măsură, Cluburilor Rotary din ţară pentru efort şi suflet! 
 

 
 
 

Proiectul de susţinere a tinerilor prin ArtROTARY 
Rotary Club Bucureşti Cişmigiu, alături de Salvaţi 
Copiii România, a fost prezentat, recent, în emisiunea 
lui Cătălin Măruţă (PRO TV), în cadrul 
evenimentului caritabil "Festivalul Brazilor de 
Crăciun". Mulţumiri prietenului rotarian  Dorin 
Negrău,  pentru efortul şi implicarea sa în acest 
proiect! 
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Clubul Rotary Bucureşti Cişmigiu s-a înfrăţit, recent, cu  Rotary Club Chişinău, 
în cadrul unui eveniment organizat de prietenii noştri de la Chişinău.  
 

 
 
La concertul "Fii şi tu Moş Nicolae", rotarienii moldoveni au strâns bani pentru 
programul "Adoptă un talent", care presupune sprijinirea financiară a trei tineri 
artişti de viitor pentru cultura românească de peste Prut. Cluburile înfrăţite cu RC 
Chişinău sunt: Rotary Club Bistriţa Nosa, Rotary Club Roman, Clubul Rotary 
Iaşi Junimea, Rotary Club Bucureşti Levant, Rotary Club Bucureşti 
Cişmigiu şi Rotary Club Danubius Giurgiu. Cu acest prilej, s-au pus bazele 
organizării unui eveniment cultural în mai multe oraşe, bazat pe forţa artistică pe 
care Cluburile noastre o au împreună. Un District puternic conectează rotarienii 
şi îi aduce aproape, în familie. 
 
 
 
Moş Crăciun a jucat şah împreună cu copiii 
 
Peste 60 de copii cu vârste între 6 şi 10 ani, au participat la un concurs de şah, 
confruntându-i pe Moş Crăciun şi pe spiriduşii acestuia, la partide sofisticate şi 
pline de energie. 
  
Rotary Club Bucureşti Cişmigiu a fost prezent în organizarea proiectului "Rotary 
Chess", alături de Asociaţia Alter Move, Inaco, Ibis şi numeroşi alţi parteneri. 
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Mulţumiri colegului nostru Christianssen Sava, sufletul acestui eveniment, şi 
alese mulţumiri, sopranei Felicia Filip - Oficial Opera Comică pentru 
Copii, pentru premiile oferite. Nu lipsesc din lista noastră mulţumirile 
pentru Diana Stanciulov şi Bibiana Stanciulov (Magiun din prune Topoloveni şi 
Topoloveana) pentru întregul suport acordat acestui turneu. 
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Rotary Club Bucureşti Cişmigiu a asigurat necesarul de produse de curăţenie, 
igienizare şi dezinfectare pentru două luni, în Centrul de Plasament The Door - 
Romania din Mogoşoaia. Împreună cu prietenii de la Rotary Club Bucureşti 
Phoenix, rotarienii de la Club Bucureşti Cişmigiu au vizitat centrul şi au pus la 
cale planuri de viitor, pentru dezvoltarea personală a tinerilor de aici.  
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RC CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
 
 
Regal umanitar, organizat de rotarienii din Câmpulung Moldovenesc 
 
 
Rotary Club Câmpulung Moldovenesc a iniţiat şi organizat, recent, regalul 
muzical "Cu drag de Bucovina", susţinut de maestrul Eugen Doga şi orchestra 
simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, pentru ca din fondurile 
obţinute să poată fi susţinute financiar două acţiuni umanitare. 
 
În cadrul proiectului districtual "Academia de Talente", rotarienii din Câmpulung 
Moldovenesc  asigură participarea tinerei naiste Teodora Grosu la "International 
Panflute Masterclass by Zamfir's Students" - Sibiu, 2020. Cel de-al doilea proiect 
este unul social, acordând susţinerea financiară cu 15.000 lei pentru tratamentul 
tinerei Ana Hopp, care a rămas paralizată în urma unui tragic accident. 
 
Li se cuvin mulţumiri artiştilor de la noi şi din Republica Moldova, care au pus 
suflet în acest regal muzical: soprana Mariana Bulicanu, Ana Bragari-Moroşanu, 
Alexei Litvin, acordeonistul Vitalie Advahov, tenorii Dumitru Mâţu şi Veaceslav 
Timofti, dar şi talentata câmpulungeancă Teodora Grosu, care a cântat la nai 
împreună cu Eugen Doga şi Vitalie Advahov.  
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RC IAȘI 
 
Club Rotary Iaşi Curtea Domnească continuă susţinerea Burselor Rotary 
Academica 
 
 
Toţi rotarienii ieşeni şi-au unit forţele, recent, pentru organizarea unui eveniment 
caritabil care a ţintit strângerea de fonduri pentru susţinerea proiectului "Bursele 
Rotary Academica", iniţiat de Clubul Rotary Iaşi Curtea Domnească. Astfel, sunt 
sprijiniţi financiar 15 studenţi cu posibilităţi materiale reduse, dar cu rezultate 
academice excepţionale, fiecare dintre ei primind bursa de câte 1.000 lei / lună / 
student, alocată pe o perioadă de doi ani. 
 

 
 
Evenimentul a reunit 140 de membri Rotary din Districtul 2241. 
 
"Studenţi excepţionali. Spectacol. Grijă faţă de viitor. Astfel s-ar putea rezuma 
evenimentul caritabil organizat de cele cinci cluburi Rotary din Iaşi - Rotary Iaşi 
Curtea Domnească, Rotary Iaşi, Rotary Iaşi 2000, Rotary Iaşi Copou şi Rotary 
Iaşi Junimea - în parteneriat cu Asociaţia Check-In Pleiada. Am fost onoraţi să îl 
avem în mijlocul nostru pe Guvernatorul Districtului 2241, Marian Neagoe, care 
a deschis oficial seara rotariană. A fost şi un prilej de reconfirmare al sprijinului 



 
E-NEWSLETTER DISTRICT 2241 

DECEMBRIE 2019 
Editor: Dr. Lia Lucia Epure 

 

 

reciproc pe care cluburile Rotary din Iaşi şi alte 11 cluburi din ţară şi-l oferă 
pentru proiecte de anvergură", spun rotarienii ieşeni. 
 
Cluburile care s-au alăturat acestei iniţiative au fost: RC Iaşi Curtea Domnească, 
RC Bucureşti Cişmigiu, RC Chişinău, RC Iaşi, RC Iaşi 2000, RC Iaşi Copou, RC 
Iaşi Junimea, RC Bistriţa Nosa, RC Bucureşti Levant, RC Bacău, RC Huşi, RC 
Piatra Neamţ 2005, RC Piatra Neamţ Camena, RC Roman, RC Botoşani şi RC 
Giurgiu. 
 
 
La evenimentul "Alba Iulia 100", Clubul Rotary Iaşi Curtea Domnească a fost 
reprezentat, recent, de Adriana Robu, alături de elevii din Youth Exchange 
Programme, pe care îi găzduieşte Iaşul în anul şcolar 2019-2020. 
 

 
 
 
În cadrul seriei de evenimente "Conferinţele RC Iaşi Curtea Domnească", a avut 
loc, recent, conferinţa intitulată "Revoluţia Română a început la Iaşi, pe 14 
decembrie 1989?!". 
 
Invitatul evenimentului a fost prof. univ. dr. Ştefan Prutianu, liderul informal al 
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revoltei de la Iaşi din decembrie 1989, iar conferinţa a fost moderată de prof. univ. 
dr. Daniel Condurache - RC Iaşi 2000. 
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RC ODORHEIU SECUIESC 
 
Donaţii de calculatoare  R.C. Odorheiu Secuiesc 
 
 
"A Servi Mai Presus De Sine" - deviza Rotary International, este o realitate 
permanentă în activitatea rotarienilor din Odorhei. Astfel, recent a fost realizată 
o nouă acţiune menită să consolideze imaginea clubului în comunitate, care este 
totodată cel mai bun ambasador al spiritului rotarian ce ne căluzeşte. 
 
Cu multă căldură au fost donate diferitelor fundaţii şi asociaţii de pe lângă 
unităţile de învăţământ din mediul rural din comitatul Odorhei, 200 seturi de 
configuraţii de PC, calculatoare ultraperformante, utilizate dar recondiţionate şi 
restaurate, dotate cu software licenţiat. 
 

 
 
Aceste configuraţii de PC au fost donate de către Grupul MVM (Magyar 
Villamos Művek - Hungarian Electrical Works Private Limited Company) 
Clubului Rotary Dunakeszi (District 1911), club cu care noi odorheienii avem 
legături strânse de mai bine de 20 ani. Testarea, restaurarea sistemelor a fost 
realizată de către cluburile noastre, iar transportul şi distribuirea au fost realizate 
de către R.C. Odorheiu Secuiesc. Valoarea estimată a donaţiei este de 50.000 
euro, nesocotind cheltuielile de timp şi bani ai cluburilor noastre. 
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Încă din luna iulie 2019 am realizat un sondaj în cadrul şcolilor din mediul rural, 
făcând o evaluare a necesităţilor. Apoi, conform nevoilor proprii, fiecare şcoală 
ne-a adresat o cerere, specificând numărul de elevi care vor beneficia de aceste 
donaţii, angajându-se că fiecare calculator va fi utilizat exclusiv pentru scopuri 
didactice, educaţionale, culturale, acces internet şi de divertisment. Totodată s-au 
angajat că fiecare unitate va avea un responsabil care va răspunde ca cel puţin doi 
ani de la donaţie, sistemele vor fi funcţionale, permiţând reprezentanţilor 
cluburilor Rotary de a efectua controale în acest sens. 
 
Calculatoarele au fost predate pe bază de proces verbal, în total beneficiind de 
aceste donaţii 3.060 de elevi, din 12 localităţi respectiv şcoli. 
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RC ONEȘTI 
 
 
Rotary Oneşti, pregătit pentru un parteneriat cu Centrul social de bătrâni 
 
 
Împreună cu voluntarii de la Interact, Clubul Rotary din Oneşti le-a adus daruri 
(cozonaci, dulciuri, fructe) de sărbători celor 36 de bătrâni internaţi la Centrul 
social din cartierul "Satul catolic". 
 

 
 
A fost un bun prilej pentru a pune bazele unui parteneriat între Rotary Club Oneşti 
şi acest Centru social, prin Direcţia de Asistenţă Socială Oneşti.  
 
Rotarienii oneşteni speră într-o concretizare a acestui demers, dar şi la cât mai 
multe proiecte implementate în interesul beneficiarilor de asistenţă socială. 
 
 
 
În luna sărbătorilor de iarnă, Club Interact Onești a organizat un târg de Crăciun 
caritabil care a vizat strângea de donații pentru familii defavorizate din 
județul Bacău. Cei darnici au fost aşteptaţi cu un ceai cald, cu articole handmade, 
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activități pentru cei mici, un concert susținut de tinerele talente oneștene și, în 
special, cu multă bucurie în suflet. 
 
 
Acţiunile umanitare Rotary Club Onesti, au inclus şi un spectacol de Crăciun, 
pentru colectarea de fonduri necesare susţinerii unor interventii medicale în 
SUA, pentru Alexandra Barcan. Fetiţa de 5 ani, din Bacau, s-a născut fără 
apartat auditiv si necesită două operaţii laborioase de construcţie a urechilor. În 
urma spectacolului s-a colectat suma de 7.000 de lei, Clubul Rotary susţinând 
acest proiect până la concurenţa sumei de 2.000 de dolari. 
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RC PIATRA NEAMȚ 
 
 
"Prânzul prieteniei", cu Rotary Club Piatra Neamţ 
 
 
Rotary Club Piatra Neamţ 2005 a lansat, recent, primul "Prânz al prieteniei", 
pentru strângerea de fonduri destinate marelui proiect jubiliar Rotary 
Internaţional "30 DE ANI END POLIO". Aceasta înseamnă că la fiecare dolar 
donat de Rotary, Bill şi Melinda Gates donează câte un dolar fiecare.  Cu aceşti 
bani, milioane de copii vor fi vaccinaţi împotriva poliomielitei. 
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Luna bucuriei şi a prieteniei, dedicată familiei fiecăruia dintre noi, dar şi familiei 
Rotary, pentru Clubul Rotary Piatra Neamţ 2005 a însemnat "haine noi" în oraşul 
de sub Pietricica, prin înnoirea însemnelor Rotary la toate cele patru intrări în 
oraş. 
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Tinerilor din Clubul Interact Piatra Neamţ 2005, au muncit asiduu, au strâns 
donaţii, au pregătit pachete şi le-au distribuit celor 400 de copii de la şcoala 
generală din comuna Slobozia, structură a Liceul "Gheorghe Ruset Roznovanu. 
Totul prin forţe proprii, prin muncă de echipă şi cu ajutorul liceenilor şi al 
voluntarilor, fiecare dintre ei a contribuit cu o hăinuţă, o jucărie şi dulciuri pentru 
cei mici. 
 

 
 
Cea de-a zecea  ediţie a TROFINIADEI - Concertul Rotary de Crăciun susţinut 
de iniţiatorul acestui minunat eveniment, pianistul şi colegul nostru Iulian Arcadi 
Trofin şi-a deschis larg porţile casei, încântându-ne cu piesele interpretate la pian, 
într-o manifestare plină de armonie şi de iubire. 
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RC RÂMNICU-VÂLCEA 
 
"O cană de fericire", proiect iniţiat de rotarienii şi Interact Râmnicu Vâlcea pentru 
dotarea sălii de sport pentru copiii cu dizabilităţi 
 
  
Interact Râmnicu Vâlcea alături de Cluburile Rotary Râmnicu Vâlcea şi Cozia, 
cu sprijinul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, au avut o iniţiativă deosebită 
pentru adunarea fondurilor necesare dotării sălii de sport pentru copiii cu 
dizabilităţi.  
 

 
 
Ei au lansat prima ediţie a proiectului "O cană de fericire", în cadrul căruia, pe tot 
parcursul lunii decembrie, vizitatorii Târgului de Crăciun au putut face donaţii 
din care s-au putut cumpăra căni cu vin fiert, ceai, cafea sau ciocolată caldă, iar 
banii astfel colectaţi se vor îndrepta spre proiectul major iniţiat de către Clubul 
Rotary Râmnicu Vâlcea, în parteneriat cu Rotary Club Râmnicu Vâlcea- Cozia, 
ce  are ca obiectiv dotarea unei săli de sport pentru copiii cu dizabilităţi.  
 
"Aceşti copii au probleme de acceptare în mediile normale de formare şcolară şi 



 
E-NEWSLETTER DISTRICT 2241 

DECEMBRIE 2019 
Editor: Dr. Lia Lucia Epure 

 

 

comunitară. Accesul lor la mijloacele de instruire şi de formare poate fi limitat 
prin lipsa de adaptare a acestor mijloace la specificul medical al suferinţelor lor 
şi prin atitudinea multora dintre participanţii la procesul şcolar, de respingere şi 
de izolare a persoanelor cu dizabilităţi. Realizarea unei săli de sport moderne, 
dotată cu tehnică şi aparatură potrivită celor trei forme de handicap, este o urgenţă 
la Râmnicu Vâlcea. Practicarea sporturilor de sală în scopuri terapeutice se face 
într-un mediu dedicat acestui scop. 
 

 
 
Sunt aşteptaţi să participe cu donaţii financiare şi sponsorizări persoane 
particulare şi companii care înţeleg prin gestul lor generos necesitatea şi urgenţa 
realizării în zona noastră a unui obiectiv atât de important pentru copiii cu 
dizabilităţi", spune Bogdan Pistol, Preşedinte Club Rotary Râmnicu Vâlcea 2019-
2020. 
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Liceenii din Râmnicu-Vâlcea au pătruns în tainele viitoarelor profesii, susţinuţi 
de Interact Râmnicu-Vâlcea  
 
 
Echipa Interact Râmnicu-Vâlcea, sub îndrumarea Clubului Rotary Râmnicu-
Vâlcea, a organizat, recent,  cea de-a V-a ediţie, a "Meet the future", un proiect 
anual destinat practicii în domenii diverse şi care li se adresează liceenilor din 
clasele X-XII, care doresc să vadă cum decurge o zi din meseria la care visează.  
 

 
 
Proiectul organizat de voluntarii clubului Interact Râmnicu-Vâlcea a avut succes, 
numărul participanţilor depăşind 150 de liceeni atraşi de mai multe domenii, 
precum: medicină generală şi chirurgie, juridic, poliţie, hotelier, management, 
cercetare, inginerie, arhitectură, teatru, psihologie, farmacie, medicină veterinară, 
fotografie, design interior, cosmetică şi stomatologie.  
 
Interact Râmnicu-Vâlcea, alături de Clubul  Rotary Râmnicu-Vâlcea, se 
concentrează pe orientarea vocaţională a tinerilor din comunitate, punând în 
contact direct specialişti în domeniile menţionate, cu elevii doritori să afle în mod 
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direct cât mai multe detalii despre meseriile în care îşi vor construi carierele în 
viitor. 
 
Proiectul este susţinut de instituţiile de profil şi de dr. Dan Ponoran Dan, dr. Florin 
Popescu, dr. Adrian Pătrulescu, dr. Cosmin Zamfir, dr. Teodor Istrătescu şi de 
Alina Cicu, Eduard Maricuţ, Daniela Predişor, Virginia Manea, Ionuţ Dobrescu, 
Cristian Popescu, Felicia Iliescu, Alina Vasilescu, Corina Şoşoacă, Mihai 
Varlam, Bianca Enăchescu şi Radu Popescu, cărora li se cuvin mulţumiri pentru 
sprijinul acordat, spune Bogdan Pistol, Preşedintele Rotary Club Râmnicu-
Vâlcea 2019-2020. 
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RC SIBIU 
 
 
Acţiuni umanitare "de sezon" au marcat activitatea Clubului Rotary Sibiu 
 
 
Rotarienii din mai multe cluburi sibiene au organizat o acţiune inedită, "Crăciun 
pe fiecare uliţă", desfăşurată în Ţara Haţegului, împreună cu, dar mai ales pentru 
localnicii satelor Ursici, Târsa, Cioclovina, Alunu, Luncani şi Prihodişte din 
Munţii Şureanu. Sunt locuri care devin extrem de greu accesibile, uneori 
rămânând chiar izolate odată cu venirea iernii.  
 

 
 
Astfel, Rotary Club Sibiu alături de prietenii lor din clubul Rotary Haţeg, din 
cluburile de off-road Sibiu şi Adventure Romania, precum şi din Asociaţia 
WeHelp Sibiu au pornit într-o mică aventură de aproape trei zile, spre aceste 
locuri izolate din Parcul Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina, pentru a 
aduce celor aproximativ 150 de locuitori un dram de alinare, o rază de bucurie şi 
alimente de bază, produse de îngrijire, produse tradiţionale de Crăciun, cărţi 
pentru mica bibliotecă locală, jucării şi materiale didactice pentru şcoală. 
  
Membrii caravanei au avut ocazia să cunoască oameni frumoşi, să descopere 
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tradiţii şi să ducă în munte mesajul tuturor celor care au făcut posibilă această 
acţiune umanitară, mai ales gândul că acei locuitori nu sunt singuri şi nu au fost 
uitaţi de către semenii lor de la şes. 
 
 
O altă acţiune a rotarienilor sibieni a vizat un grup de copii din Munţii Orăştiei, 
unde nouă copilaşi cu vârste între 6 şi 10 ani din satul hunedorean Târsa au avut 
ocazia să viziteze o serie de obiective din Sibiu: fabrica BOROMIR, Grădina 
Zoologică Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu şi Târgul de Crăciun.  
 

 
 
Micuţii au avut asigurată masa în cadrul Rotary Club Sibiu, iar noi aducem 
mulţumiri Rotary Club Haţeg, Interact Club Haţeg, Interact Sibiu şi Rotaract 
Sibiu, care s-au implicat în buna desfăşurare a acestui proiect. 
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RC SLATINA 
 
 
Rotarienii din Slatina, acţiuni pentru educaţie şi sănătate 
 
 
Cupa Rotary la Şah, o competiţie care a reprezentat primul proiect al clubului din 
Slatina (1998), a cucerit sufletele copiilor, care prin entuziasmul lor au menţinut 
continuitatea acestei întreceri în sportul de inteligenţă şi eleganţă, şahul. 
 
Recent, Şcoala Gimnazială "Ştefan Protopopescu" din Slatina a găzduit 50 de 
copii din clase gimnaziale şi liceale din oraş şi din sate învecinate, părinţi şi 
profesori dornici să demonstreze că pasiunea tinerilor pentru şah se păstrează 
intactă. 
 

 
 
Membrii Cluburilor Rotary, Interact şi RotaKids Slatina au organizat împreună 
cu cei cinci profesori din juriu un concurs care a avut drept miză premii în bani, 
patru trofee, diplome şi, datorită implicării Comitetului Olimpic Român, 
sucursala Slatina, medalii, insigne, ochelari decorativi cu simbolul olimpic, cărţi 
şi pixuri. 
 
Fiecare copil participant a plecat de la concurs cu o amintire, o insignă şi o 
diplomă de participare, motivantă pentru anul viitor, când au asigurat că vor veni 
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mai bine pregătiţi pentru câştigarea trofeelor. 
 
 
Întâlnire de suflet, cu Guvernatorul Rotary Districtul 2241 şi cu Asistentului 
Guvernator, Doru Paraschiv, la Slatina 
 
Întâlnirea anuală a membrilor Clubului Rotary Slatina cu fiecare guvernator în 
funcţie este prilej de revedere prietenească, de împărtăşire a experienţelor 
rotariene, de promovare a voluntariatului şi a implicării civice. 
 

 
 
"Ora Guvernatorului" s-a transformat, la Slatina, în multe ore valoroase între 
prieteni, cu experienţe împărtăşite, cu sfaturi, cu propuneri şi cu laude. Membrii 
Cluburilor Rotary Slatina, dar şi copiii minunaţi din cluburile Interact şi RotaKids 
Slatina şi-au prezentat activităţile, numeroase şi valoroase, precum şi ideile de 
proiecte viitoare. 
 
De asemenea, trei noi membri au intrat oficial în club, recent, primind însemnele 
rotariene de la Guvernatorul Marian Neagoe. 
 
"Clubul Rotary din Slatina este o revelaţie pentru mine, implicându-se în proiecte 
de profilaxie a cancerului de sân, burse pentru elevi, dotare cu aparatură medicală. 
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Felicitări pentru implicarea fiecărui rotarian cu donaţii de 30 dolari la proiectul 
districtului nostru, în care vom genera 300.000 dolari pentru eradicarea 
poliomielitei în întreaga lume", afirmă Guvernatorul Marian Neagoe. 
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RC SLOBOZIA 
 
 
Rotary Club Slobozia a adus un zâmbet pentru vulnerabili 
 
 
Este vorba despre proiectul districtual "Zâmbet pentru vulnerabili", un proiect 
demarat recent de Rotary Club Slobozia, dedicat celor aproximativ 50 de copii de 
la Casa de copii din Slobozia. Aceştia vor primi consultaţii şi tratament dentar 
gratuit, prin colaborare cu dr. Andreea Chiş la cabinetul Artisdent Center din 
Slobozia şi vor efectua radiografii dentare gratuite pe durata tratamentelor, prin 
colaborarea cu centrul de radiologie dentara Digi RX. 
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Tinerii de la Interact Club Slobozia au realizat un spectacol caritabil de Crăciun, 
unde s-au reunit cei mai iubiţi artişti locali. Din fondurile obţinute în urma 
spectacolului şi a altor donaţii, copiii de la Centrul de autism "EMA" din Slobozia 
au primit chituri suport pentru evaluarea limbajului şi a competenţelor de 
învăţare.Tot din aceste fonduri s-au achiziţionat dulciuri şi jucării care au adus 
zâmbete pe feţele a 73 de copii de la grădiniţa şi şcoala din satul Poiana.  
 

 
              
 
 
Rotary Club Slobozia a continuat cele două proiecte dedicate educaţiei sanitare a 
elevilor. Primul, "Dinţi frumoşi, copii sănătoşi" este un program de profilaxie 
dentară în şcoli, aplicat celor 18 elevi din clasa 0 a Şcolii din satul ialomiţean 
Poiana. Cel de-al doilea proiect, "Educaţia elevilor privind apa şi igiena sanitară", 
a inclus 58 de elevi din ciclul primar ai aceleiaşi şcoli, care au primit informatii 
privind importanţa raţionalizării consumului de apă şi au învăţat o tehnică corectă 
de spălat pe mâini.  
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Micuţii au fost încântaţi de cele două proiecte, au primit consultaţii dentare 
gratuite, periuţă şi pastă de dinţi şi câte un săpun.  
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RC TIMIȘOARA 
 
 
Rotary Club Timişoara a continuat să le dăruiască zâmbete copiilor 
 
 
Rotary Club Timişoara l-a adus pe Moc Crăciun în mijlocul copiilor cu situaţii 
speciale din judeţul Timiş. 
 

 
 
Pentru ca bucuria micuţilor să fie şi mai mare, rotarienii au mers împreună cu ei 
prin magazine şi le-au cumpărat haine, jucării şi dulciuri. La final toţi cei 39 de 
copii au fost invitaţi la o cină festivă, aşa cum este deja obiceiul proiectului 
devenit tradiţional, spune preşedintele Clubului Rotary Timişoara, Sabin Emilian 
Ceontea.  
 
Dintre aceşti copii, 25 au fost aduşi de către Mitropolia Banatului de la Casa de 
copii din Făget. 
 
"La început, în urmă cu şapte ani, a fost o iniţiativă a guvernatorului Daniel 
Condurache, pe care noi am preluat-o. Astfel, Clubul Rotary Timişoara a dus-o 
mai departe an de an cu succes", spune prif. dr. Emilian Popovici, past-president.  
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