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Decembrie 2019 
  

Dragi prieteni, 

Iată că au trecut aproape 6 luni din anul Rotary 
Connects The World. A fost o perioadă intensă, cu multe 
călătorii, vizite, evenimente, dar și multe momente de 
sărbătoare petrecute alături de voi. Scriu aceste rânduri 
la doar câteva zile după ce am sărbătorit împreună Ziua 
Națională la Alba Iulia. Să fim toți îmbrăcați în straie 
populare în orașul Marii Uniri, să formăm harta 
Districtului în albastru, galben și roșu, să ne adunăm 
din toate colțurile Districtului în spiritul prieteniei, sunt amintiri dragi care vor rămâne 
mereu cu mine. 

Mandatul de Guvernator mi-a dat ocazia să revăd prieteni vechi din Rotary, să cunosc 
oameni noi, de acțiune, oameni care fac cu adevărat diferența, să fiu mai aproape de 
realitățile cu care se confruntă cluburile, să înțeleg mai bine diversitatea fiecărui club, 
nevoile specifice fiecărei comunități, dar mai mult decât atât să înțeleg și să văd clar că 
ceea ce ne unește este într-adevăr servicul mai presus de sine. La fiecare vizită 
de club remarc acea sclipire specifică voluntarilor în ochii voștri și mi se umple sufletul 
de bucurie de fiecare dată când vă aud entuziasmul. Să nu vă pierdeți niciodată 
entuziasmul, pasiunea pentru viață și dorința de a lăsa ceva frumos în urma 
voastră. Acestea sunt cele mai frumoase cadouri pe care puteți să vi le faceți!  

În calendarul Rotary, luna decembrie este și luna dedicată prevenției bolilor. 
Rotary International consideră că asistența medicală de calitate trebuie să fie accesibilă 
pentru toată lumea. Cu toate acestea, 400 de milioane de oameni din lume nu își pot 
permite sau nu au acces la îngrijiri medicale de bază. 

Boala are ca rezultat mizeria, durerea și sărăcia pentru milioane de oameni 
din întreaga lume. Acesta este motivul pentru care tratarea și prevenirea bolii sunt 
atât de importante pentru organizația noastră. Implementăm proiecte atât mari, cât și 
mici. Am înființat clinici temporare, centre de donare de sânge și facilități de instruire în 
comunități subzistente, care se luptă cu focare de boli, și le-am oferit acces la îngrijirea 
sănătății. Proiectăm și construim infrastructura care să le permită medicilor 
rezultate de excepție pentru pacienți și, indirect, creăm o valoare adăugată 
inestimabilă comunităților, guvernelor, companiilor care au angajați mai 
sănătoși, mai educați, mai eficienți, mai productivi la locul de muncă. 

Membrii noștri de pe întreg globul combat boli precum malaria, HIV / SIDA, Alzheimer, 
scleroza multiplă, diabetul și poliomielita. Prevenirea este extrem de importantă, 
salvează nu doar vieți, ci și cheltuielile de miliarde de dolari ale statelor, 
motiv pentru care ne concentrăm și pe educația pentru sănătate. 
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CUM AJUTĂM? 

Educăm și dotăm comunitățile pentru a opri răspândirea bolilor care pot pune viața în 
pericol. Membrii Rotary au sute de proiecte de sănătate în derulare, în întreaga lume. În 
România și Republica Moldova sunt zeci de proiecte dedicate prevenției bolilor și 
îngrijirii sănătății. Vreau să vă mulțumesc pentru tot efortul depus și vreau să știți că 
apreciez enorm dedicarea voastră. Atât în calitate de Guvernator, cât și în calitate de 
medic de profesie, vreau să vă felicit și să vă încurajez să vă continuați proiectele, ele fac 
cu adevărat diferența! Știu că prevenția este o acțiune de educație ce se întinde 
pe termen lung și că efectele acțiunilor voastre le vom vedea abia peste ani și 
ani, și doar în statistici. Însă fiecare minut pe care îl petrecem educând sau 
donând bani va salva vieți de la suferință sau poate chiar de la moarte.  

Nu putem rezolva toate problemele, dar putem să ne concentrăm să rezolvăm o 
problemă globală. Rotary International și-a asumat acum 30 de ani o misiune istorică: 
eradicarea poliomielitei. Alături de Bill & Melinda Gates, Rotary a redus poliomielita cu 
99%! Doar două țări au raportat cazuri de poliomielită cauzată de virus, dar niciun copil 
nu este în siguranță până nu vom vaccina fiecare copil. Aceasta este misiunea 
principală a organizației noastre, iar noi trebuie să ne alăturăm acestei 
lupte.  

Ce putem face? Putem merge ca voluntari în campaniile de vaccinare. Avem doi membri 
în districtul nostru care au participat la astfel de acțiuni. Este vorba de Viorel Bunea, 
care a vaccinat în Africa în urmă cu mai bine de 20 de ani și Anamaria Gîndilă, RC Sibiu 
Cibinium. 

ANAMARIA GÎNDILĂ - singura româncă voluntară în misiunea din India, în februarie 
2016, a binevoit să descrie astfel experiența ei: 

“Am stat o săptămână în cadrul programului <<National Immunization Days >> 
organizat de Rotary International alături de voluntari din toată lumea. India e o altă 
lume, o lume a contrastelor ce nu poate fi descrisă, doar trăită. Am vaccinat în puncte 
cheie (guri de metrou, intersecții, stații de autobuz), dar și din casă în casă în campaniile 
door to door. 

A fost o experiență din care mi-am dorit foarte mult să fac parte, un vis îndeplinit. Sunt 
recunoscătoare tuturor voluntarilor și medicilor care se dedică acestei lupte globale, abia 
acolo am înțeles ce înseamnă efectele devastatoare ale poliomielitei și cât de uriaș este 
efortul eradicării. Am vizitat spitalul St Stephan din Delhi unde am văzut copii paralizați 
din cauza acestei boli nemiloase. Acolo am văzut copii, de o vârstă cu copiii mei, care 
aveau picioarele amputate din cauza poliomielitei. A fost un sentiment îngrozitor, însă 
abia atunci am putut să înțeleg cu adevărat misiunea noastră.” 

Voluntariatul cu deplasare în zone endemice este o posibilitate de implicare, însă e 
nevoie de mulți bani personali, curaj, timp și dedicare. Putem sprijini și altfel 
campania END POLIO. Cel mai simplu e să donăm bani, iar în acest sens m-
am gândit la suma de 30$/membru. Cred că acum, după 30 de ani, ne putem 
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și noi implica. Cred că este minimul pe care îl putem face ca să susținem 
organizația noastră să își atingă misiunea. Gândește-te că 30$ înseamnă de fapt 
90$ deoarece Fundația Gates triplează fiecare dolar donat de către Rotary. Cu 30$ 
vaccinezi 50 de copii, iar cu 90$ vaccinezi 150 de copii. Cluburile din District au început 
deja să strângă banii, iar în acest moment un sfert dintre cluburi au donat pentru END 
POLIO. Vreau să le mulțumesc pentru că au înțeles cât de mare este impactul acestei 
donații de minimum 30$/membru și pentru că au răspuns atât de prompt invitației 
mele. Până acum, am strâns 40,000$ și suntem abia la început. Începem să 
acționăm ca o forță unitară, ca o familie, ca o echipă și iată cât de puternici 
am descoperit că suntem!  

Vă propun ca fiecare club să fie alături de  misiunea Rotary și să doneze 30$/membru. 
Este cel mai mic lucru pe care îl putem face, însă efortul nostru comun, al 
tuturor membrilor Districtului 2241 va fi remarcabil și va face cu adevărat 
diferența prin amploare și rezultat final. Vom celebra acțiunea comună de 
strângere a fondurilor și vom premia performanțele deosebite ale membrilor Rotary 
D2241 din cadrul acestui an jubiliar la Conferința districtuală de la Băile Felix, 
care va avea loc între 7-10 mai 2020, acolo unde sper să vă revăd pe cat mai mulți. 

Haideți să ne unim forțele și să ne reunim în dorința de construcție de proiecte 
rotariene, de celebrare, premiere și sărbătoare care definește acest mandat.  

Vom premia excelența în Rotary în cadrul unei Conferințe districtuale unice, all-
inclusive, care va cupride spa, aqua park, apă termală, numeroase piscine, cu 
posibilitatea de a petrece o vacanță în bună regulă la Băile Felix. 

Pentru că decembrie, în Rotary, este luna prevenției bolilor, să reflectăm un moment și 
să fim recunoscători pentru sănătatea de care avem parte. 

Să fim recunoscători și acelora care au făcut munca de prevenție, de vaccinare, educare și 
cercetare pentru ca noi să putem să trăim mai mult și să ne bucurăm mai mult de VIAȚĂ. 
Să celebrăm și să onorăm VIAȚA, să o protejăm și să fim în continuare o forță a binelui 
în lume, așa cum au fost și alții înaintea noastră. 

Vă doresc să aveți parte de sărbători pline de bucurie alături de cei dragi! 

Vă urez un an nou fericit, cu nenumărate împliniri! 

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 
 
 
Agendă bogată de acţiuni ale rotarienilor din Alba Iulia 
 
Sfârşitul toamnei şi începutul iernii a umplut agenda de acţiuni a rotarienlor din 
Alba Iulia, care au organizat şi participat la numeroase acţiuni caritabile. 
 
Recent, Rotary Club Alba Iulia a organizat la Luncile Prigoanei prima ediţie de 
Orientare Turistică, un minunat prilej pentru a fi cu toţii împreună. 
 

 
 
 
Un alt moment de neuitat a fost cel în care membrii Rotary Club Alba Iulia au 
avut onoarea de a fi naşii unui nou club în Districtul 2241, Rotary Club Hoia Cluj 
Napoca. 
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Împreună cu voluntari ai Clubului Lions Alba Iulia, rotarienii alba iulieni au 
reconstituit, recent, traseul parcurs pe bicicletă de fotograful Marii Uniri, Samoilă 
Mârza, de la Alba Iulia la Galtiu şi retur. 
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Samoilă Mârza a rămas în istorie ca singurul fotograf al evenimentelor de la 1 
Decembrie 1918, aparatul fiind cumpărat după ce tatăl lui a vândut o pereche de 
boi. Proaspăt întors din război, el a parcurs 11 kilometri cu bicicleta şi a ajuns din 
întâmplare "fotograful Unirii".  
 

 
 
Dintre fotografiile realizate de Samoilă Mârza la 1 Decembrie 1918, şase au fost 
făcute la Alba Iulia, cu scene de masă şi oameni la tribune oficiale. Trei fotografii 
au fost obţinute în dimineaţa de 1 Decembrie, cu delegaţia sa, în satul Galtiu. 
Samoilă Mârza nu a avut acces în Sala Unirii, locul în care s-a hotărât şi semnat 
actul Marii Uniri, astfel că din acest loc nu există nicio fotografie. Nici după 
aproape 100 de ani nu există explicaţii clare cum de singurele fotografii de la cel 
mai mare act de voinţă al tuturor românilor au fost făcute de un tânăr de 32 de 
ani, venit dintr-un sat de lângă Alba Iulia. Cert este că nici Samoilă Mârza nu ştia 
că el urma să fie singurul "fotograf al Unirii". 
 
 
Rotary  Club Alba Iulia,  continuă programul "Promenada Inimilor 2019", 
dedicată Zilei Mondiale a Inimii. 
Este un proiect care îşi propune să încurajeze populaţia oraşului să facă mişcare, 
ca mijloc de prevenţie a bolilor cardiovasculare, ţinând cont că la fiecare 30 de 
minute, un român face infarct miocardic, unul din trei români suferă de 
hipertensiune arterială, iar şapte milioane de români suferă de una dintre 
manifestările generalizate ale bolilor cardiovasculare. 
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Rotary Club Alba Iulia, mereu alături de semeni 
 
 
Rotary Club Alba Iulia a chartat, recent, Club Rotary - Suceava Cetate, un club 
nou, tânăr, care îşi va dedica întreaga activitate sprijinind comunitatea.  
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În  spiritul prieteniei ce caracterizează rotarienii, membrii Rotary Club Alba Iulia 
au efectuat, recent, o vizită la Rotary Club Troyes Comtes de Champagne, Franţa. 
A fost un prilej de a reînnoi o prietenie solidă, în cadrul căreia s-au discutat 
proiectele comune prezente şi viitoare.  
 

 
 
Rotarienii din Alba au fost alături de familia Pătrânjan din localitatea Stremt 
(judeţul Alba). Cei patru membri, dintre care un minor şi un tânăr nevăzător, au 
rămas fără casa care le-a fost mistuită de un incendiu în toamna trecută. Sprijinul 
rotarienilor s-a materializat prin donarea de materiale de construcţii în valoare de 
5.000 de euro, necesare reconstruirii casei distruse. 
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Lupta contra poliomielitei, boală infecţioasă contagioasă care se manifestă prin 
paralizie în rândul copiilor, de mai bine de două secole, a fost continuată şi în 
acest an de membri Rotary Club Alba Iulia, care s-au reunit, recent, în Piaţa 
Cetăţii Alba Carolina. Împreună cu juniorii de la  Rotakids Alba, au reuşit să 
adune suma de 2.100 $ din donaţii. 
 

 
 
 
Rotary Club Alba Iulia a fost şi în acest an alături de XEO TALKS, la recenta 
întâlnire a echipelor de robotică din ţara, care a avut loc la Alba Iulia. Rotary Club 
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Alba Iulia a fost primul sponsor care a ajutat echipele XEO şi XEO Academy în 
urmă cu trei ani, echipe ce au câştigat locul IV la Campionatul mondial din USA, 
în 2018, şi au participat la acelaşi campionat şi în 2019. 
 

 
 
Rotary Club Alba Iulia  a avut o activitate efervescentă în ultima perioadă, cu 
plantări de copaci, donări de sânge şi înfrăţiri rotariene 
 
 
Astfel, recent, Rotary Club Alba Iulia a derulat ce-a de-a V-a ediţie a 
evenimentului "Rotary Plantează", prin care 25 de arbori au fost plantaţi pentru a 
marca 25 de ani de activitate Rotary în slujba comunităţii. Proiectul este o acţiune 
a Districtului 2241 Republica Moldova şi România pe care Clubul Rotary Alba 
Iulia a îmbrăţişat-o în urmă cu cinci ani, la acţiune participând membrii clubului 
alături de voluntari şi reprezentanţi ai primăriei. Au fost plantaţi 25 de arţari de 
mari dimensiuni, câte unul pentru fiecare an în care clubul a servit comunitatea. 
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Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a fost dotat cu un nou aparat de specialitate 
printr-o donaţie realizată de Rotary Club Alba Iulia şi Star Assembly. Este vorba 
despre un nou analizor de hamatologie, utilizat pentru efectuarea 
hemoleucogramei la donatorii de sânge şi pentru controlul hematologic de calitate 
al unităţilor de sânge. 
 

 
 
Rotary Club Alba Iulia a fost, recent, alături de locuitorii de pe Valea Sebeşului, 
Pianului şi Cugirului, când aceste arealuri au fost afectate de viituri şi ploi 
abundente. Sprijinul acordat a constat în donarea de materiale de construcţii, 
mobilier şi aparatură electrocasnică în valoare de 79.556 de lei, aducând un strop 
de fericire în ochii localnicilor. 



 
E-NEWSLETTER DISTRICT 2241 

NOIEMBRIE 2019 
Editor: Dr. Lia Lucia Epure 

 

 

 

 
 
În spiritul prieteniei ce caracterizează rotarienii, membrii Rotary Club Alba Iulia 
au efectuat, recent, o vizită în Israel, la Rotary Club Modi ín, finalizată cu 
înfrăţirea celor două cluburi. 
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RC ALBA IULIA CIVITAS SOLIS 
 

 
Rotary "susţine Educaţia" 
 
 
Roadele proiectului "Susţine Educaţia" s-au concretizat în donaţiile făcute, 
recent, de Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis către 315 copii care au nevoie de 
susţinere materială pentru a merge la şcoală. 
  
Din sumele strânse din copertarea manualelor şi caietelor şcolare, membrii  
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis au reuşit să asigure caiete şcolare elevilor 
din clasele I-IV de la şcolile generale din Săsciori, Răchita, Cetatea de Baltă şi 
Tătârlaua, precum şi de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă din Alba Iulia. În 
acest fel, peste 1.300 de caiete dictando şi caiete de matematică au ajuns la micii 
beneficiari ai proiectului. 
 

 
 
Proiectul iniţiat de Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis este un proiect rotarian 
naţional, ce s-a desfăşurat anul acesta în mai multe oraşe din întreaga ţară 
(Bucureşti, Cluj-Napoca, Arad, Ploieşti şi Alba Iulia), având ca obiectiv ajutarea 
copiilor care au nevoie de susţinere materială pentru a-şi continua şcolarizarea, 
prin  donarea de rechizite şcolare pentru aceştia. 
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În această perioadă, membrii cluburilor Rotary, Rotaract şi Interact au ajutat prin 
munca lor în spaţiile special amenajate din cadrul magazinelor Diverta şi CTC 
Store (parteneri ai proiectului) la copertarea manualelor şi a caietelor şcolare. 
Astfel, pentru fiecare produs copertat au contribuit activ ca o parte din elevii aflaţi 
în nevoie să nu abandoneze cursurile.  
 

 
 
La fiecare manual copertat, 1 leu din preţul serviciului a fost utilizat pentru 
achiziţionarea de rechizite şcolare pentru aceşti copii identificaţi de rotarieni. 
Participarea colegilor rotarieni, rotaractieni şi interactieni a reprezentat o 
contribuţie semnificativă la reuşita proiectului şi implicit la realizarea scopului, 
de strângere de fonduri pentru copiii care au nevoie de susţinere materială pentru 
a merge la şcoală, prin donarea rechizitelor necesare.  
 
 
Rotary preţuieşte munca  
 
 
O investiţie trebuie întreţinută, astfel că Rotary, ca un bun gospodar, întreţine 
ceea ce a plantat. Membrii Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, însoţiţi de 
membrii Interact, Rotaract şi de studenţi ai Universităţii "1 Decembrie 1918" din 
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Alba Iulia, au verificat, recent, starea puieţilor plantaţi în timpul primăverii, pe 
amplasamentul pus la dispoziţie de Primăria Ciugud. Prevăzători, au luat cu ei 
uneltele necesare şi puieţi pentru a completa locurile în care puieţii nu s-au prins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
E-NEWSLETTER DISTRICT 2241 

NOIEMBRIE 2019 
Editor: Dr. Lia Lucia Epure 

 

 

RC BISTRIȚA NOSA 
 
 
Rotary Club Bistriţa Nosa, apărător al sănătăţii mediului, prin proiectul "RHAW 
School Twinning Program" 
 
 
La invitaţia PDG Avner Fuchs din Districtul 2490-Israel, Ambasador WASRAG 
al Rotary Internaţional, Florin Iliescu, Chairman al Grupului de resurse umane 
pentru apă şi sanitaţie în cadrul Districtului 2241- România şi Republica 
Moldova, a participat recent la mai multe acţiuni organizate de rotarienii din 
Israel. 
 

 
 
Colaborarea dintre cele două Districte pe subiecte legate de apă şi mediu 
înconjurător este mai veche, iar recent, Districtul 2241 a fost invitat la Programul 
de înfrăţire între şcoli din mai multe ţări, pe tema apei, sub egida Rotary Hands 
Across Waters (RHAW), coordonat de Dr. Amnon Shefi, Hi-Teach, Israel. 
 
În acest sens, Florin Iliescu a vizitat liceul din Gedera, Israel, care este inclus în 
acest program, a discutat cu elevii şi profesorii implicaţi, apoi au vizitat împreună 
expoziţia WATEC de la Tel Aviv, unde au avut loc mai multe acţiuni interactive 
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între aproximativ 100 de elevi veniţi din mai multe şcoli din Israel şi specialiştii 
din domeniul apei. 
 

 
 
Ulterior, Florin a participat la Simpozionul privind problemele de apă şi sanitaţie, 
organizat la Ashdod, de Districtul 2490, la care au fost prezenţi rotarieni din peste 
20 de cluburi din Israel, în prezenta Guvernatorului Districtului şi a mai multor 
specialişti din domeniul apei şi mediului înconjurător. 
 

 
 
Cu aceasta ocazie s-a prezentat Proiectul dezvoltat în Districtul 2241 România - 
Republica Moldova, începând cu anul 2017, "Educaţia privind apa şi igiena 
sanitară", care a fost apreciat pentru mesajul transmis către tineri privind 
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problemele menţionate. 
 
În urma acestei vizite, s-au stabilit principiile de lucru în cadrul Proiectului 
RHAW, în care s-au înscris deja patru şcoli din România, susţinute de trei Cluburi 
Rotary şi care vor avea ocazia ca în anii următori să desfăşoare acţiuni comune 
cu tineri din Israel, USA şi din alte ţări.     
 
 
Rotary Club Bistriţa Nosa, activităţi culturale multiple 
 
 
RC Bistriţa Nosa a fost reprezentată de colegul nostru Florin Iliescu la 
manifestările care au avut loc la Alba Iulia, cu ocazia împlinirii a 101 ani de la 
Marea Unire, alături de Sergiu Botezatu (Rotary Club Chişinău) şi de alte zeci de 
rotarieni din Districtul 2241. O acţiune deosebit de emoţionantă a fost şi 
prezentarea volumului de poezii "Lumina Centenarului", dedicata acestui 
moment, de poetul basarabean Sergiu Botezatu, care a impresionat asistenţa.  
 

 
 
 
 



 
E-NEWSLETTER DISTRICT 2241 

NOIEMBRIE 2019 
Editor: Dr. Lia Lucia Epure 

 

 

Bistriţa a găzduit, recent, prima ediţie a NOFF (Nosa Film Festival), eveniment 
patronat de prof. univ. dr. Adrian Titieni şi pe care organizatorii şi-l doresc să 
devină unul de tradiţie şi să continue şi în anii viitori. Au fost prezentate în 
premieră câteva lung metraje, dintre care cele mai emoţionante, recurs la istoria 
noastră recentă, au fost "Cardinalul" şi "Între chin şi amin". Publicul a avut ocazia 
să întâlnească producători, regizori şi actori. Peste 20 de pelicule, tot atâtea 
prilejuri de reflecţie la istoria şi la viaţa noastră cotidiană.  
 

 
  
 
Împreună cu şi pentru Interact Bistriţa Nosa, RC Bistriţa Nosa a organizat recent, 
la Biblioteca Judeţeană "George Coşbuc" o întâlnire cu Adrian Titieni. Mult 
preţuitul actor şi profesor a făcut o incursiune "în lumea în care trăim", o lecţie 
de viaţă pe care tinerii liceeni au apreciat-o din plin. Aşteptăm revederea şi în 
anul 2020. 
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"Rotary Nosa Bistriţa – Via Transilvanica" 
 
Clubul Rotary Bistriţa Nosa s-a alăturat proiectului "Via Transilvanica", iniţiat 
de Asociaţia Tasuleasa Social. Prin donaţiile făcute de membri, R.C. Bistriţa Nosa 
a contribuit financiar la proiect cu suma de 3.000 de euro, sponsorizând astfel 
amenajarea a 3 km din Via Transilvanica în judeţul Bistriţa-Năsăud. Contractul 
de donaţie s-a semnat, recent, între Alin Ulman Uşeriu şi preşedinta clubului, 
Sabina Ioja. Preluarea celor 3 km şi montarea stâlpilor se va face în perioada 
următoare. 
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Pentru susţinerea acestui ambiţios proiect, sunt invitate să se implice şi alte 
Cluburi Rotary din România, care urmăreşte promovarea turismului din România, 
drumul unind pe o lungime de 1.000 km graniţa din sud-vest cu Serbia, cu graniţa 
de nord, Ucraina. 
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RC BRAȘOV 
 
 
Rotary Club Braşov 
 
 
Rotary Club Braşov a organizat, în pragul iernii, o paletă variată de evenimente, 
în colaborare cu alte cluburi prietene, care au adus bucuria împlinirii misiunii - în 
serviciul comunităţii. 
 
 
Concursul de Inovaţie Tehnică şi IT "DaVinci", şi-a consumat recent cea de-a V-
a ediţie a etapei regionale (Regiunea Carpatica), la Braşov. Proiectele prezentate 
au fost deosebit de captivante, dovedind cunoştinţele, abilităţile şi spiritul 
întreprinzător al elevilor participanţi. 
 

 
  
Juriul, format din profesori de la Departamentul Automatică şi Tehnologia 
Informaţiei din cadrul Universităţii Transilvania şi membri Rotary de la Cluburile 
Rotary Braşov şi Ateneum Bucureşti, au apreciat originalitatea şi impactul 
proiectului, gradul practic de implementare, măsurabilitatea beneficiilor, procesul 
de dezvoltare şi aplicabilitatea proiectului. 
  
Podiumul a fost cucerit de trei proiecte: un costum de astronaut, un robot 
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manipulator de obiecte controlat de la distanţă şi o aplicaţie software pentru 
gestionarea comenzilor de la mai multe restaurante. Toţi cei prezenţi în concurs 
au apreciat, prin calitatea concursului, că a fost un eveniment de succes. 
 
 
Tinerii Rotaract, în schimb de experienţă internaţională, la Braşov 
 
 
Rotarienii din Braşov au fost şi în acest an gazda participanţilor de la RoundTrip, 
unde tineri din Mexic, Liban, Taiwan, Brazilia, SUA, Franţa, Tunisia şi Bolivia 
au avut prilejul, recent, să descopere mai multe lucruri despre Romania. Au vizitat 
oraşe din ţară, Braşovul oferindu-le amintiri de neuitat. Oaspeţii au lprimit de la 
rotarienii braşoveni albume cu junii, ghiduri, hărţi turistice ale Braşovului, astfel 
încât vizita lor în oraşul de la poalele Tâmpei să devină memorabilă. 
 

 
 
Rorarienii din Braşov i-au însoţit în acest itinerar la Arhivele Naţionale, la Casa 
Sfatului, unde au vizionat   expoziţia de benzi desenate comice şi au aflat cu 
surprindere despre perioada trăită de braşoveni şi de români sub comunism şi 
felul în care epoca respectivă a marcat societatea. Cluburile partenere au fost 
Rotary Club Braşov şi Rotary Club Kronstadt. 
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RC BRAȘOV BURG TRANSILVANIA 

 
 
Rotary Club Braşov Burg Transilvania a oferit comunităţii o premieră - filmul 
"Între chin şi amin" 
 
 
Într-o atmosferă plină de emoţie, a avut loc la Braşov, recent, premiera de Gală a 
filmului "Între chin şi amin", realizat de regizorul Toma Enache, un omagiu adus 
celor care au cunoscut suferinţa în închisorile comuniste. 
 

 
 
Clubul Rotary Braşov Burg Transilvania a avut onoarea să organizeze acest 
eveniment oferit comunităţii braşovene. Ne-au fost alături de noi actorii 
Constantin Cotimanis, Kira Hagi, Dragoş Stoica, regizorul Toma Enache, membri 
Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi preşedintele acestora, Octav Bjoza.  
 
Evenimentul a avut şi un scop caritabil, pentru susţinerea Sofiei, o fetiţa în vârstă 
de patru ani, care suferă de o malformaţie cardiacă şi care este îngrijită doar de 
tată şi fraţii mai mari, mama fiind decedată. Toate fondurile strânse în urma 
acestui eveniment sunt direcţionate spre tratamentul medical de care Sofia are 
nevoie. 
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RC BUCUREȘTI CIȘMIGIU 

 
 
Rotary Club Cişmigiu pune suflet în proiecte 
 
 
Pentru Rotary Club Cişmigiu, muzica este iubire - "Music, My Love. Într-o 
minunată zi de sâmbătă, recent, lumea Rotary s-a deschis, în calitate de partener, 
spre un festival de muzică organizat special pentru copii. Două membre de onoare 
ale Clubului Rotary Cişmigiu au participat la acest festival şi au înmânat premii 
câştigătorilor. În acţiune s-au implicat cu mult suflet colegele noastre Felicia Filip 
şi Arlinda Morava, care au înconjurat cu dragostea şi cu talentul lor tineri 
participant la festival. Organizatorul evenimentului a fost Luiza Stănescu, 
membru aspirant Rotary Club Cişmigiu. 
 

 
 
 
Breathe to be 
 
Rotaract Club Bucureşti Cişmigiu şi Rotary Club Cişmigiu, împreună cu prietenii 
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lor de la  Rotaract Bucureşti Continental şi  Societatea Studenţilor în Medicină 
din Bucureşti au organizat, recent, evenimentul "Breathe to be", provenit din 
creuzetul Ryla in Action şi realizat prin instruirea membrilor Familiei Rotary şi 
nu numai, cu Tehnici de Prim Ajutor. 
 
Mulţumiri se cuvin iniţiatorului Liliana Hagicalil, colega noastră rotariană, 
vicepreşedinte Rotary Club Cişmigiu, şi mai ales echipei de proiect de la 
Rotaract, dar şi colegei noastre rotariene Sanda Almăşan şi Grand Hotel 
Continental pentru găzduire. Acest eveniment deschide un proiect important, 
formarea unui Community Corps Rotary 3C, pregătit să reacţioneze în caz de 
nevoie.  
 

 
 
Turneu de Şah pentru Copii 
 
Clubul Central de Şah Bucureşti şi Rotary Club Bucureşti Cişmigiu a organizat, 
recent, o competiţie de şah destinată copiilor şi tinerilor. 
 
Acest sport nobil este cu atât mai spectaculos când vezi minţi tinere angrenate în 
turnee de anvergură, menite să îi dezvolte atât din punct de vedere social cât ţi 
intelectual. 
 
Li se cuvin mulţumiri colegilor care au sprijinit acest eveniment, mai ales lui 
Christiansen Sava, maestru de şah şi membru aspirant  la RC Bucureşti Cişmigiu 
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pentru sprijinul pe care îl acordă generaţiei tinere şi pentru organizarea 
evenimentului. Rotary Club Bucureşti Cişmigiu creşte frumos! 
 

 
 
 
ArtRotary, un motiv de mândrie pentru rotarieni 
 
ArtRotary este motiv de mândrie şi de bucurie pentru Rotary Club Bucureşti 
Cişmigiu, fiind un proiect fanion care serveşte comunităţii, transformând copiii 
şi tinerii cu nevoi şi condiţie financiare precare în viitori tineri creativi şi 
puternici. Recent, aceşti copii şi tineri au fost, recent, protagoniştii vernisajului 
expoziţiei de picturi realizate de ei, găzduite de Muzeul Municipiului Bucureşti. 
 
Prezenta ediţie este cu atât mai specială cu cât aniversează cinci ani de la 
începerea proiectului, copiii ajungând la o maturitate artistică. 
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Le rămânem recunoscători tuturor celor care au achiziţionat tablouri, tuturor celor 
care sunt parte din grupul de colecţionari ArtRotary, tuturor Cluburilor 
participante: Rotary Club Bucharest, Rotary Club Continental, Rotary Club 
Bucureşti Levant, Rotary Club Bucureşti Excelsior. 
  
Derularea proiectului este posibilă, de cinci ani, graţie implicării necondiţionate 
a colegului nostru rotarian Dorin Negrau, managerul de proiect, cu sprijinul 
pictorului coordonator Justinian Scărlătescu.  
 
Aducem mulţumiri colegului de club, Adrian Majuru, care cu aceeaşi dăruire 
totală ne-a oferit spaţiul pentru organizarea vernisajului, dar şi colegilor care le-
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au oferit cadouri tinerilor şi copiilor - Diana Stanciulov (Magiun de Prune 
Topoloveni) şi Adrian Popescu. 
 
RYLA IN ACTION şi înfrăţirea a şase cluburi rotariene  
 
Rotary Club Bucureşti Cişmigiu împreună cu Rotary Club Bucureşti Levant, 
Rotary Club Slobozia, Rotary Club Danubius Giurgiu, Rotary Club Braşov, 
Rotary Club Braşov Kronstadt şi Rotary Club Iaşi Curtea Domnească au 
organizat prin Chair-ul Districtual RYLA, recent, la Moeciu de Sus, Tabăra 
RYLA IN ACTION, la care au participat 52 de tineri din Interact şi Rotaract, 
alături de rotarieni ai Districtului 2241 Rotary România şi Republica Moldova. 
 

 
 
Proiectul a oferit cinci traininguri de specializare în Fundraising şi Advocacy, PR 
şi Comunicare, Marketing şi Vânzări, Management de Proiect şi Strategie de 
Implementare; 1 sesiune de Project Building şi două sesiuni motivaţionale unde 
speakeri au fost: Medeea Petrovan, Laura Simion, Andrei Făşie, Mihaela 
Gorodcov şi Radu Zernoveanu. 
 
Prin munca interactienilor şi a rotaractienilor, se vor implementa în comunităţi 10 
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proiecte în următoarele şase luni, cluburile beneficiare fiind: Interact Cişmigiu, 
Rotaract Cişmigiu, Rotaract Levant, Rotaract Continental, Interact Slobozia, 
Interact Danubius Giurgiu, Rotaract Kronstadt, Interact Kronstadt şi Rotaract 
Corona. 
 
Rolul proiectului RYLA IN ACTION este de a forma în comunităţi, oraşe sau 
regiuni echipe specializate cu membri din întreaga familie Rotary, echipe instruite 
să implementeze proiecte de top care în scurt timp să devină fanion pentru 
Cluburile Rotary/Rotaract/Interact.  
 
Ca urmare a acestui deziderat, rotarienii implicaţi în program au luat hotărârea de 
a produce efect pe o perioadă îndelungată printr-o acţiune unică în istoria 
Districtului 2241, care să asigure perpetuarea programului RYLA IN ACTION. 
În acest sens, cluburile amintite s-au înfrăţit în ceea ce pare a fi cea mai mare 
înfrăţire cunoscută în Rotary. 
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RC CHIȘINĂU 
 
 
"Grija pentru Pământ", o preocupare a rotarienilor din Chişinău 
 
 
Rotary Club Chişinău împreună cu familia StarNet au plantat, recent, 150 de 
copaci pentru primii tot atâţia clienţi StarNet care au renunţat la factura imprimată 
pe hârtie şi au optat pentru cea electronică. 
 
În cadrul proiectului Rotary "Grija pentru Pământ" şi al proiectului StarNet 
"Adoptă un copac", timp de patru ore, participanţii la eveniment au săpat gropi în 
solul tasat, pe alocuri pietros, au cărat zeci de recipienţi cu apă şi au oferit o nouă 
casă tuturor puieţilor preconizaţi să fie sădiţi. A fost un altfel de team building, 
prietenos mediului, benefic naturii şi sănătăţii. 
 
Acţiunea a fost una inedită pentru Republica Moldova, remarcându-se prin faptul 
că a demarat cu o prezentare de carte pentru copii ("Grija pentru Pământ"), scrisă 
de către poetul şi rotarianul Sergiu Botezatu. Toţi prichindeii, care au participat 
la eveniment împreună cu părinţii lor, au primit în dar câte o carte tipărită cu 
suportul Rotary Club Chişinău în cadrul unui proiect cu acelaşi generic, "Grija 
pentru Pământ". Proiectul este deja susţinut de mai multe Cluburi din Districtul 
Rotary 2241 România şi Republica Moldova, cum ar fi Cluburile Rotary Bistriţa 
Nosa, Alba Iulia, Năsăud etc.  
 
Datorită faptului că unul din proiectele districtuale din acest an este "Rotary 
plantează acum", se aşteaptă o susţinere mai amplă a proiectului "Grija pentru 
Pământ", din partea mai multor Cluburi Rotary din District.  
 
”Grija pentru Pământ” este o carte deosebită care îi îndeamnă pe cei mici să 
devină marii apărători ai planetei noastre şi care invita întreaga omenire să aibă 
grija de Pământ.  
 
În aceiaşi ordine de idei, cu ocazia Zilelor Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion 
Creangă" din Chişinău, recent a avut loc o întâlnire de neuitat a copiilor din 
clasele a II-a de la Gimnaziul nr. 7 din Chişinău cu membrii Clubului Rotary 
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Chişinău, în cadrul căreia scriitorul rotarian Sergiu Botezatu le-a prezentat celor 
mici cartea "Grija pentru Pământ".  
 
În urma acţiunii, suntem convinşi că şi celelalte Cluburi Rotary din District nu 
vor rămâne indiferenţi şi vor adera la proiectul Cluburilor Rotary Chişinău, Alba 
Iulia, Bistriţa Nosa, Năsăud "Grija pentru Pământ" şi împreună cu alţi agenţi 
economici şi instituţii din comunităţile unde activează, să iniţieze diferite acţiuni 
de ecologizare, conform Proiectului Districtual "Rotary plantează acum".  
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RC DEVA CASTRUM 
 
 
Rotary Club Deva Castrum susţine excelenţa şi performanţa în rândul tinerilor 
 
Recent, la Deva a avut loc Balul Caritabil Anual organizat de Rotary Club Deva 
Castrum, eveniment destinat strângerii de fonduri pentru cinci tineri extrem de  
talentaţi, elevi ai Liceului de Arte "Sigismund Toduţă" din Deva, dar care au 
posibilităţi financiare reduse, ce le-au îngrădit de-a lungul timpului participarea 
la o serie de competiţii. 
 

 
 
Peste 230 de oameni cu suflet mare au participat la acest eveniment alături de 
rotaryieni din şapte cluburi ale districtului. În cadrul evenimentului, colega 
noastră Olivia Niţescu a fost onorată cu distincţia Paul Hariss cu două rubine, 
înmânată de IPDG Cristian Jurj. Prezentă la eveniment a fost şi PDG Marta Maria 
Mocan. 
 
În urma acestui eveniment s-au acordat cinci burse în valoare de 4.000 de lei 
fiecare, burse de care beneficiază direct cei cinci tineri: Sebastian Flavius Balan 
(pian), Robert Achim (violoncel), Iulian Alexandru Marinescu (vioară), Teodora 
Larisa Petruţ (muzică vocală tradiţională) şi Alexandra Ciorcilă (arte plastice-
pictură). 
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Acest proiect face parte din linia de proiecte educaţionale pe care clubul nostru le 
susţine încă de la înfiinţare, şi va continua în viitor prin alte acţiuni de susţinere 
şi promovare a acestor tineri. 
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RC LUGOJ 
 
 
Voluntari din Vietnam, la campania "Rotary plantează", de la Lugoj 
 
 
Douăzeci de voluntari din Vietnam au participat, recent, la o nouă acţiune, în 
cadrul campaniei "Rotary plantează", organizată de cluburile Rotary, Rotaract şi 
Interact din Lugoj, în cadrul proiectului derulat de Districtul Rotary 2241 
România şi Republica Moldova. În cadrul acţiunii, voluntarii lugojeni şi 
vietnamezi au plantat aproximativ 1.000 de stejari roşii pe un teren ce care se afla 
fosta groapă de gunoi a Lugojului. 
 

 
Acţiunea a fost o continuare a celei începute în urmă cu doi ani, prin care până în 
prezent s-au plantat aproximativ 3.600 de salcâmi şi 1.200 de stejari roşii. 
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RC ODORHEIU SECUIESC 
 
 
Clubul Rotary Odorheiu Secuiesc a asigurat consultaţii medicale gratuite 
 
  
În cadrul unui proiect multianual al Clubului Rotary Odorheiu Secuiesc, "Ziua 
sănătăţii - consultaţii medicale gratuite", demarat în anul 2009, rotarienii au 
continuat să-şi ajute semenii. Proiectul a fost iniţial realizat în clinica 
SamedPolimed, unde medicii rotarieni au ţinut consultaţii medicale de 
specialitate în domeniile chirurgie, interne şi pediatrie. 
 

 
 
Din acest an, proiectul s-a derulat într-o locaţie nouă, unde Clubul Rotary 
împreună cu Clinica Vitality din Odorheiu Secuiesc au organizat Ziua Sănătăţii, 
o acţiune de consultare gratuită a stării de sănătate a celor interesaţi. 
 
Proiectul şi-a propus să conştientizeze populaţia asupra importanţei examinărilor 
medicale periodice, dat fiind faptul că multe boli descoperite în fază incipientă 
sunt curabile. 
 
Pe baza unei înscrieri prealabile, pacienţii au beneficiat de consultări în 
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specialităţile de chirurgie, 
urologie, chirurgie plastică, ginecologie, dermatologie, medicină internă şi 
medicina muncii, în total fiind consultaţi 62 de pacienţi. Pe lângă consultările şi 
îndrumările medicale de specialitate, 30 de persoane au putut beneficia de 
măsurarea unor parametri biologici, precum şi de tratamente complementare, cum 
ar fi masaj terapeutic, aromaterapie, tratament electromagnetic şi terapie laser. 
 
Valoarea consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate la preţ de listă se ridică la 
aproape 10.000 lei, însă ele au fost efectuate pro bono, de către medicii şi 
terapeuţii voluntari, cărora le mulţumim şi pe această cale: Dr. Kacsó István 
(medic primar chirurgie generală), Dr. Jankó Botond (medic specialist chirurgie 
plastică), Dr. Szász Bálint Kinga (medic specialist medicina muncii), Dr. Mihály 
Tünde Monika (medic specialist ginecologie), Dr. Donáth Juliánna (medic 
specialist dermatologie), 
Dr. Lőrinczi Csaba (medic primar medicină internă), Dr. Bálint Csaba (medic 
specialist urologie), Bálint Emilia Gabriella (fizioterapeut), Gál Kinga (maseur - 
aromaterapeut), Mester Zsuzsánna (terapeut stretching). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E-NEWSLETTER DISTRICT 2241 

NOIEMBRIE 2019 
Editor: Dr. Lia Lucia Epure 

 

 

RC ONEȘTI 
 
Rotary Oneşti, aducător de veşti bune 
 
Asociaţia Rotary Club Oneşti le aduce o veste bună elevilor din mediul rural, cu 
rezultate meritorii la învăţătură. 
Astfel, 20 de elevi care urmează cursurile la liceele şi colegiile oneştene, dar şi 
de la şcolile gimnaziale din satele Negoieşti şi Brătila, care au rezultate bune la 
învăţătură şi provin din familii cu situaţii materiale precare beneficiază de acum 
de câte o bursă în valoare de 250 lei lunar.  
 
"Este o etapă de bucurie a Programului Pro Ruralis împlinit de Asociaţia Rotary 
Club Oneşti şi sponsorii care au dat viaţă acestui frumos proiect. Împreună reuşim 
să atingem scopul propus şi să ajutăm elevii din mediul rural", spune Ion Stamate, 
responsabil al acestui proiect. 
 

 
 
Sponsorul principal al proiectului este Smart Wood România, al cărei manager 
general, Victor Florin Brazău, este convins că educaţia este cea care ne poate 
aduce la un alt nivel şi la o altă direcţie a societăţii.   
 
Mihaela Geaboc Bădic, preşedinta Asociaţiei Club Rotary Oneşti ştie că elevii 
care locuiesc în comune fac eforturi foarte mari pentru a urma cursurile şcolare 
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la Oneşti. "Este cea mai frumoasă ediţie a acestui proiect al nostru prin acordarea 
a 15 burse lunare elevilor de liceu şi a cinci burse lunare pentru elevi de la şcolile 
gimnaziale. Timp de un an, ei vor primi aceste burse, care să-i ajute să-şi continue 
studiile. Au fost câteva criterii la acordarea burselor: media generală de minim 
8.50 la sfârşitul anului şcolar, va fi monitorizată frecvenţa elevilor şi rezultate 
bune în acţiuni de voluntariat". 
 

 
 
"Orice sprijin către şcoală este unul foarte bun. Comunitatea se poate dezvolta 
prin oamenii săi şi felicit Asociaţia Rotary Club Oneşti pentru că a găsit această 
modalitate de a-i sprijini pe tineri. Noi aici avem viitorul!", menţionează prof. 
Mihai Ursachi, directorul Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" din Oneşti.  
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RC SIBIU 
 
 
Trei olimpici premiaţi în cadrul Galei de Excelenţă, de Clubul Rotary Sibiu 
 
Pentru al zecelea an consecutiv, Clubul Rotary Sibiu a premiat elevii de elită din 
judeţul Sibiu, oferind premii în bani şi tabere internaţionale Rotary.  
 

 
 
Maria Morariu, Octavian Ianc şi Mihai Secoşan sunt cei trei liceeni care au fost 
premiaţi, recent, pentru rezultatele excelente pe care le-au obţinut în acest an 
şcolar.  
 
Efortul, pasiunea şi seriozitatea lor au fost răsplătite cu premii cuprinse  între 500 
şi 10.000 de lei.  
 
Evenimentul a fost presărat şi cu câteva momente artistice susţinute de copiii 
Asociaţiei Musicando con Adina Sima, dar şi de câţiva dintre elevii Liceului de 
Artă din Sibiu. 
 
"Este o onoare pentru Clubul Rotary Sibiu să recunoască, să promoveze şi să 
premieze excelenţa. Elevii pe care i-am premiat ne dau speranţa unui viitor mai 
bun, datorită rezultatelor deosebite pe care le obţin", a apreciat Mihai 
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Rebrişoreanu, preşedintele Clubului Rotary Sibiu. 
 
Premiul III a fost obţinut de Mihai Secoşan (Colegiului Naţional "Gheorghe 
Lazăr"), premiul II, de către Maria Morariu (Colegiul Naţional "Samuel von 
Brukenthal"), iar pe locul I s-a situat Octavian Ianc, elev al Colegiului Naţional 
"Gheorghe Lazăr", care a reprezentat Sibiul la etapa naţională a Olimpiadei 
Interdisciplinare "Ştiinţele Pământului". Rezultatelor deosebite l-au dus, în urma 
selecţiei, în lotul lărgit de pregătire al României care au participat la etapa 
internaţională a Olimpiadei din Coreea de Sud (luna septembrie). Octavian Ianc 
a obţinut premiul cel mare acordat de Clubul Rotary Sibiu pentru excelenţă, în 
valoare de 10.000 de lei. Pe lângă premiile materiale, locurile I şi II vor beneficia 
şi de o tabără internaţională. 
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RC SLATINA 
 
 
Clubul Rotary Slatina a cumpărat defibrilatoare pe care le-au montat în spaţii 
publice aglomerate 
 
Rotarienii din Slatina salvează vieţi. În cadrul proiectului "Fii erou! Salvează o 
viaţă!", Clubul Rotary Slatina a achiziţionat, recent, primele defibrilatoare din 
judeţ, care au fost montate în spaţii publice, putând fi utilizate de cetăţeni în caz 
de nevoie. 
 
În luna mai, membrii clubului au organizat cea de-a VI-a ediţie a Balului Anual 
Rotary, care sprijină în fiecare an un proiect umanitar, în sprijinul populaţiei din 
Slatina. 
 
Fondurile necesare derulării acestui proiect au fost colectate în cadrul balului, din 
donaţiile invitaţilor, ale membrilor Rotary, Interact şi Rotakids, prin licitaţie de 
obiecte de artă şi tombolă, dar şi prin caricaturi realizate în acelaşi scop. 
 
Cele doua defibrilatoare au fost montate în două magazine din zone aglomerate, 
vizibile şi uşor accesibile din Slatina, astfel încât să poată fi solicitate şi utilizate 
prompt în caz de necesitate. 
 
Clubul Rotary Slatina, în parteneriat cu Filiala de Cruce Roşie Olt a programat şi 
realizat instruirea angajaţilor celor două magazine, aceştia fiind primii care pot 
interveni în caz de urgenţă. Ei au fost învăţaţi să evalueze corect victimele, să 
apeleze serviciile de urgenţă, să efectueze manevre de resuscitare şi să utilizeze 
defibrilatorul. 
 
Defibrilatoarele achiziţionate sunt automate, pot fi folosite de către personalul 
medical calificat sau necalificat medical şi are ghidaj vocal în limba română. Are 
un set de padele (electrozi) pentru adult, de unică folosinţă. Timpul de încărcare 
este de 10 secunde, timpul de analiză ECG de 10 secunde, are detector de 
stimulator cardiac (pacemaker) cu baterie care susţine aproximativ 200 de şocuri 
(de utilizări), cu durata de viaţă de 5 ani şi certificat de garanţie pe aceeaşi 
perioadă. 
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RC CETATE TIMIȘOARA 

 
 
Rotary Cetate Timişoara, proiecte de excepţie 
 
 
Perioadă efervescentă pentru Clubul Rotary Cetate Timişoara, care a intrat în 
pulsul apropierii anului 2021, cel al anului Capitalei Culturale Europene. De 
aceea, anul rotarian 2019-2020 este dedicat culturii, prin proiectul "Baiadera", 
realizat în colaborare cu Opera Naţională Română din Timişoara. Demersul 
rotarienilor este legat de nevoia asigurării unui sprijin pentru revitalizarea şcolii 
de balet din Timişoara. 
 

 
 
* 
 
Balul Rotary Cetate Timişoara 2019 a fost dedicat, recent, unor proiecte de 
excepţie. Alături de oameni minunaţi, am reuşit să facem posibile câteva proiecte 
deosebite: susţinerea şcolii de balet timişorene, Stop joc. Stop drog, bursele de 
excelenţă Rotary Cetate şi un proiect "verde" - Plantăm. Îngrijim. Împădurim. 
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În cadrul Balului Anual Rotary Cetate Timişoara, proiectul principal a fost 
dedicat strângerii de fonduri pentru şcoala de balet din Timişoara şi, ca de obicei, 
am beneficiat de sprijinul unor oameni foarte inimoşi, foarte talentaţi şi foarte 
creativi, care au transformat câteva poante (cunoscuţii pantofi de balet) în 
adevărate obiecte de artă. Se cuvin mulţumiri adresate: Mono Shoes, Gabriela 
Rada, Izaro, Natalia Bica, George Matei. 
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RC TIMIȘOARA 
 
 
Rotary Club Timişoara, un bal caritabil de succes, dedicat proiectelor comunitare 
 
 
ROTARY GALA & PAUL HARRIS FELLOW RECOGNITION Timişoara a 
oferit, recent, un nou prilej pentru ca rotarienii timişoreni să-şi arate generozitatea 
faţă de semeni. 
 
În cei aproape 90 de ani de existenţă, Rotary Club Timişoara a susţinut şi 
promovat proiecte sociale, medicale, educaţionale şi culturale cu impact relevant 
în comunitatea regională şi naţională. Motivaţi de principiul rotarian "A servi, 
mai presus de tine însuţi!", cei peste 70 de membri ai Rotary Club Timişoara au 
realizat în ultimii 25 de ani proiecte caritabile de peste 3,3 milioane de euro. 
 

 
 
La recentul bal rotarian am avut bucuria de a-l avea alături şi pe Mitropolitul Ioan 
al Banatului, care a donat o icoană, dar şi pe alţi colegi şi prieteni, la fel de 
generoşi, iar banii adunaţi în urma licitaţiei vor fi folosiţi pentru proiecte de 
binefacere. 
 
În acest an rotarian vom susţine mai multe proiecte, între care Extinderea 
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Centrului de zi "Orizonturi Noi" pentru persoane adulte cu dizabilităţi intelectuale 
(Fundaţia Pentru Voi – coordonator proiect – Laila Onu), O casă pentru fiecare – 
pentru persoane lipsite de adăpost – (Fundaţia Timişoara ’89 – coordonator 
proiect Petru Ilieşu), Performanţa în satul bănăţean – În sprijinul elevilor 
performanţi, cu posibilităţi materiale reduse, din mediul rural (coordonatori 
proiect: Daniel Marcu & Gelu Mateescu), Educaţie pentru viitor – În sprijinul 
elevilor performanţi, cu posibilităţi financiare familiare reduse. Premierea 
olimpicilor şi Burse Rotary (coordonatori proiect: Delia Golcea, Oltea Copaci şi 
Horia Bugărin), Proiect sculptură: Rotary 90 de ani: Marcarea Centenarului 
intrării Banatului în România Mare (coordonator proiect Sorina Jecza). 
 
 
O casă pentru fiecare este un proiect coordonat de Fundaţia "Timişoara 89", 
organizaţie cu caracter umanitar încă de la constituirea, pe 30 decembrie 1989, 
cea dintâi organizaţie destinată ajutorării persoanelor aflate în criză. 
 
Fundaţia adăposteşte Complexul de servicii sociale ARHIPELAG, pentru 
persoanele adulte fără adăpost şi are 56 de locuri de cazare cu serviciile sociale 
anexe şi deschidere în viitor pentru amplasarea unor noi case de locuit în viziunea 
unei colonii sociale destinate persoanelor cu venituri insuficiente pentru a 
cumpăra sau a închiria o locuinţă. Obiectivul următor este construirea Casei 
germane şi dotarea complexului cu utilităţi, iar în perspectivă, înfiinţarea unui 
centru de recuperare pentru persoanele cu handicap sever. 
 
 
Educaţie pentru Viitor este un proiect cu două componente: Olimp şi Bursele 
Rotary.  
 
Olimp îşi propune susţinerea continuă şi multiplă a procesului de învăţare pentru 
elevii cu performanţe deosebite din judeţ, în colaborare cu dascălii. Prin acest 
proiect, Rotary Timişoara dă un mesaj puternic despre modul în care pot şi trebuie 
să fie sprijiniţi copiii şi tinerii talentaţi ai României. Clubul Rotary îşi propune să 
sprijine, prin acţiunile sale, 700 de elevi înscrişi la Centrul Judeţean de Excelenţă 
Timiş şi să acorde 100 de premii în bani pentru olimpicii cu rezultate notabile.  
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Bursele Rotary continuă un proiect mai vechi care constă în acordarea unor burse 
anuale în valoare de câte 2.000 de lei pentru 10 elevi talentaţi şi merituoşi din 
liceele timişorene, care au posibilităţi materiale reduse. 
Va urma etapa de identificare a dosarelor elevilor candidaţi, apoi selecţia 
riguroasă realizată împreună cu Inspectoratul Şcolar Timiş. Bursele le vor fi 
înmânate elevilor în cadrul unor festivităţi, în prezenţa membrilor Clubului 
Rotary. 
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Performanţa în satul bănăţean 
 
Este un proiect al Clubului Rotary Timişoara care se derulează din 2011, destinat 
sprijinirii şi stimulării elevilor cu capacităţi intelectuale din mediul rural 
bănăţean, dar care au situaţie materială precară. 
 

 
 
În prima etapă au fost ajutaţi prin finanţarea şcolarizării, unii au urmat deja studii 
universitare, a urmat etapa în care li s-au plătit copiilor cazarea, masa şi 
transportul. La ora actuală, toţi copiii selectaţi au absolvit clasa a XI-a cu medii 
peste 9.00, majoritatea fiind şi premiaţi, dar şi implicaţi în activităţi extraşcolare. 
 
Acest proiect a fost selectat drept una din intervenţiile în educaţie, specific, 
asumate pe termen lung de Clubul Rotary Timişoara. 
 
Sprijinirea Fundaţiei Pentru Voi 
 
Un obiectiv prioritar este extinderea centrului de zi "Orizonturi Noi" pentru 
persoanele adulte cu dizabilităţi intelectuale. 
 
De 22 de ani, această fundaţie este singurul furnizor de servicii sociale pentru 
adulţii cu dizabilităţi mentale din Timişoara. În prezent, sunt oferite servicii 
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pentru 200 de beneficiari în cadrul a trei centre de zi şi şase locuinţe protejate. 
 

 
 
În Timişoara sunt 2.200 de persoane cu astfel de dizabilităţi mentale, din care 
doar 200 beneficiază de servicii sociale oferite de centrul de zi. Toate cele trei 
centre funcţionează la capacitate maximă, iar lista solicitanţilor se extinde la doi 
ani de aşteptare pentru a fi admise în centru. 
 
Proiectul "Orizonturi Noi" îşi propune extinderea centrului pentru a permite 
creşterea numărului de beneficiari la 40. Sunt persoane cu diagnostice grave: 
retard mental, tulburări din spectrul autismului şi sindrom Down. 
 
Proiectul de sculptură 
 
Rotary 90 în istoria centenară a Banatului a fost un proiect frumos, care şi-a 
propus marcarea momentului dublu aniversar legat de crearea mişcării rotariene 
în Timişoara, în urmă cu 90 de ani, alături de marcarea Centenarului Unirii 
Banatului cu România Mare. 
 
Sunt două momente de răscruce pentru comunitate şi se cuvine ca însemnătatea 
lor să fie făcută cunoscută oraşului, ca o marcă de valoare şi continuitate. O 
lucrare de artă valoroasă, care să devină un semn iconic legat de prezenţa Rotary 
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în oraş, în contextul istoric al Centenarului poate sugera legătura clubului cu 
comunitatea căreia i se dedică. 
 
Lucrarea se poate amplasa într-una dintre locaţiile identificate de către Fundaţia 
Triade prin proiectul Masterplan pentru artă, realizat în anul 2016, printr-un larg 
parteneriat al entităţilor implicate în spaţiul public. 
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