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EDITORIAL

La Mulţi Ani, 
prieteni în Rotary!

PETRE DICULESCU
Guvernator 
al Districtului 2241,
România - Republica Moldova 
ROTARY INTERNATIONAL

Sărbătorim 110 ani de existență a organizației 
noastre, una dintre cele mai infl uente și active 
la nivel mondial. 110 ani de eforturi, de vise și 
proiecte cel mai adesea împlinite, de greutăți 
depășite și, mai ales, de prietenie, compasiune și 
întrajutorare. 110 ani de activitate pusă în folosul 
comunităților în mijlocul cărora trăim. Așa că, nu 
întâmplător, ROTARY INTERNATIONAL are astăzi 
o reputație excepțională de moralitate și implicare 
socială, în primul rând datorită celor peste trei 
milioane de membri, personalități de prim ordin 
în domeniile lor de excelență profesională și în 
comunitățile în care trăiesc.
Dar, dincolo de orice, vreau să vă mulțumesc vouă, 
prietenilor și colegilor mei, celor peste trei mii 
de rotarieni din Districtul România și Republica 
Moldova, pentru abnegația și devotamentul cu care 
acționați ca voluntari pentru a face lumea în care 
trăim mai bună și mai frumoasă.
Sărbătorim astăzi 110 ani de Rotary, dar mai 
ales ne amintim de angajamentele noastre 
pentru cauze sociale. Festivităţile din întreaga 
lume și onoarea pe care comunitățile umane de 
pretutindeni ne-o arată demonstrează că avem 
toate motivele de a fi  mândri de proiectele și 
serviciile dăruite societății în mijlocul căreia trăim. 
Ne spun însă și că am intrat în al doilea secol al 
existenței spiritului rotarian și că avem obligația 
de a-l perpetua prin noua construcție la care 
suntem chemați.
Noile noastre echipe rotariene se vor ocupa cu idei 
noi, vise noi, planuri noi și noi obiective, iată de ce 
trebuie să privim înainte cu o nouă vigoare, cu un 
entuziasm renăscut care să contribuie la realizarea 
angajamentelor noastre pentru acest an special. 
ROTARY INTERNATIONAL are 110 ani de serviciu 
pentru umanitate. Să luăm această moștenire și să 
ne folosim de această oportunitate de aur pentru 

a îndeplini visele noastre, pentru a face ca ideile 
inovative să devină realitate în serviciul nostru și, 
astfel, să creem un impact cu adevărat major în 
comunitatea noastră. 
Trebuie să facem din ROTARY „Un brand pentru 
A SERVI“. Fiecare membru al societății trebuie să 
fi e conștient de serviciile oferite de Rotary și ar 
trebui să știe că, dacă el se apropie de un Rotarian, 
suferința lui poate fi  diminuată. Sărăcia, statusul 
sanogen precar și, mai nou, analfabetismul în țara 
noastră sunt cauzele principale ale celor mai multe 
dintre problemele noastre. Trebuie să ne dăm 
mâinile în programe proprii de succes, așa cum am 
făcut-o pentru eradicarea poliomielitei.
Trebuie să îmbunătățim puterea noastră de a 
face cluburi mai bune, mai curajoase, mai mari, 
crescând diversitatea vocațională a membrilor.
Programele noastre trebuie să fi e astfel gândite 
încât tinerii din comunitate să fi e atraşi de Rotary 
și ar trebui să simtă că Rotary este un mediu în 
serviciul omenirii. 
Prin organizarea de proiecte durabile și utile, care 
vor servi comunitatea, putem încuraja oamenii 
înclinați și dinamici să participe, poate chiar 
să se și alăture cluburilor Rotary. Și nu trebuie 
uitat că, pentru a reuși să implementăm proiecte 
mari și durabile, trebuie totuși să participăm la 
programele noi de fi nanțare ale Fundației Rotary. 
De fapt, este ca în viață: nu poți doar să primești 
întruna, mai trebuie și să dăruiești. Nu știu cum 
se face, dar de câte ori dăruiești mai mult, la fi nal 
primești din ce în ce mai mult.

Prietenii mei, arătați-vă ambițiile, creativitatea 
și dorința pentru munca noastră în Rotary și veți 
simți că LUMINA ROTARY se aprinde cu adevărat în 
viața noastră, a tuturor. Și asta este tot ce poate fi  
mai minunat!
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EDITORIAL

TESTUL CELOR 
PATRU CĂI A 
FOST TRADUS 
ÎN MAI MULT 
DE O SUTĂ 
DE LIMBI

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR, 
STIMAȚI INVITAȚI, 
DRAGI PRIETENI ÎN ROTARY,

Trăim astăzi sub semnul unei întreite aniversări: 110 
ani de la fondarea primului club Rotary, 70 de ani de la 
intrarea în ONU și 30 de ani de la declanșarea campaniei 
noastre mondiale împotriva Polio. Să vedem așadar ce 
este și ce vrea Rotary International.
Rotary a luat fi inţă pe 23 februarie 1905, odată cu 
formarea clubului Rotary din Chicago, Illinois, SUA, în 
calitatea sa de primă organizaţie de ajutorare din lume  
și a fost fondat de către avocatul Paul P. Harris.
Așa cum știți, astăzi Rotary este o organizaţie a elitelor 
profesionale, a oamenilor de afaceri şi a reprezentanţilor 
diferitelor profesii din întreaga lume care consideră 
importantă asigurarea de servicii umanitare, care 
încurajează înalte standarde etice în toate domeniile 
de activitate şi ajută la menţinerea păcii, precum și la 
stabilirea de relaţii de bună înţelegere între popoare. 
Rotary întruneşte aproape 1.200.000 de membri de 
ambele sexe, în 34.000 de cluburi din 154 de ţări, în 35 
de zone geografi ce ale lumii. Rotary uneşte oamenii 
indiferent de rasă, credinţă şi convingeri politice, într-o 
atmosferă de prietenie. Rotary International reprezintă 
asociaţia tuturor cluburilor Rotary din lume, având drept 
principal motto: „Ajutor mai presus de sine“. 
Cele trei obiective ale Rotary International sunt 
încurajarea, extinderea şi supravegherea activităţii 
Rotary în întreaga lume, precum şi coordonarea şi 
conducerea în general a activităţilor internaţionale. 
Cluburile Rotary sunt grupate pe zone geografi ce, 
numite districte Rotary, având în frunte un guvernator 
care, pe o perioadă de un an, devine funcţionar al Rotary 
International, în acelaşi timp reprezentând Consiliul 
Central al organizaţiei. În prezent există mai mult de 
515 districte Rotary în întreaga lume, grupate în şase 
regiuni, una dintre ele fi ind CEEMA (cuprinzând Europa 
Continentală, zona mediteraneană răsăriteană, precum 
şi Africa). În zonele unde nu există districte, Rotary este 
organizat sub formă de zone speciale de extindere.
Preşedintele este ales pe o perioadă de un an, iar 
directorii pe o perioadă de câte doi ani. Toţi conducătorii 
Rotary, atât la nivel internaţional, cât şi la cel local, sunt 
voluntari nesalarizaţi. Secretariatul Rotary International 
sprijină cluburile Rotary pentru îndeplinirea unor 
proiecte şi activităţi de ajutorare, fi ind alcătuit din diferite 
birouri.
Cartierul general al organizaţiei Rotary se afl ă în 
Evanston, Illinois, SUA, o suburbie a oraşului Chicago. 
Serviciul regional al lui Rotary International, pentru 
Europa şi Africa, se afl ă la Zürich, Elveţia. 
Există încă 7 fi liale ale serviciului regional: 
în Argentina, Australia, Brazilia, India, Japonia, 
Coreea şi Filipine.

Obiectivul Rotary
Scopul organizaţiei Rotary este de a încuraja şi de a 
amplifi ca idealul în servicii, ca o bază a întreprinderilor 
valoroase, şi în particular să încurajeze şi amplifi ce:
•  Dezvoltarea asocierilor, ca pe o oportunitate pentru 

servicii;
•  Standarde etice înalte în afaceri şi profesie, 

recunoaşterea meritelor oricărei ocupaţii utile 
şi înnobilarea ocupaţiei fi ecărui rotarian ca pe o 
oportunitate de a servi societatea;

•  Aplicarea idealului în servicii în fi ecare rotarian, 
afacere şi viaţă în comunitatea rotarienilor;

•  Promovarea înţelegerii la nivel internaţional, a 
carităţii şi păcii intr-o lume înfrăţită a afacerilor şi 
profesioniştilor, unite întru obţinerea idealului în 
servicii.

Misiunea Rotary
Misiunea organizaţiei Rotary International este aceea de 
a susţine membrii cluburilor ei în atingerea obiectivelor 
organizaţiei Rotary prin:
• Promovarea unităţii între membrii cluburilor;
• Consolidarea şi extinderea organizaţiei Rotary în lume;
• Comunicarea la nivel mondial a proiectelor Rotary;
• Promovarea unui sistem internaţional de administrare.

Etica şi spiritul Rotary - Testul celor Patru Căi
Încă de la începutul acestei organizaţii, membrii Rotary 
au fost preocupaţi de promovarea standardelor etice de 
înaltă valoare în viaţa lor profesională. Una dintre cele 
mai răspândite şi citate declaraţii de etică în afaceri este 
Testul celor Patru Căi. A fost creat în 1932 de către unul 
dintre cei mai distinşi membri ai Rotary International, 
Herbert J. Taylor, în momentul în care i s-a cerut să 
conducă o companie care era în pragul falimentului. 
Acest al 24-lea cod de etică pentru angajaţi, care trebuia 
urmat în viaţa de afaceri sau profesională, a devenit 
ghidul departamentului de vânzări, de producţie, de 
publicitate şi al tuturor relaţiilor cu dealerii şi clienţii, iar 
supravieţuirea companiei se datorează acestei simple 
fi losofi i. Adoptat de către Rotary în 1943, Testul celor 
Patru Căi a fost tradus în mai mult de o sută de limbi şi 
publicat în mii de moduri.
Astfel, despre lucrurile pe care le gândim, spunem sau 
facem, putem afi rma că:
1. Este acesta ADEVARUL?
2. Este DREPT pentru toţi cei implicaţi?
3.  Va duce la mai multă BUNĂVOINŢĂ şi o mai bună 

PRIETENIE?
4.  Reprezintă acesta un BENEFICIU pentru toate părţile 

implicate ?
Anii au demonstrat valabilitatea acestor principii și 
contribuția lor nu doar la mai buna prietenie dintre 
rotarieni, ci și la bunul mers al proiectelor și acțiunilor 
noastre. 
De altfel, mi se pare elocvent că, după mai bine de un 
secol, valorile și principiile care au stat la baza funcționării 
Rotary sunt la fel de vii și de valabile ca în prima zi. 
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21 martie 2015, BIAVATI EVENTS 
Copiii, sufl etul nostru, …Atunci când un copil este bolnav sau şi mai rău 

este pierdut… intervine o dramă cu mult mai mare şi mai apăsătoare 
decât atunci când viaţa răpeşte sau aruncă pe marginea confuză a 

durerii de boală un adult, un vârstnic sau un om în fl oarea vârstei. Dar 
un copil… un copil e răpit inuman prea devreme… de aceea, dincolo de 

orice ezitare, copiii merită şi cea mai infi mă şansă de a fi  salvaţi.

EVENIMENT 

 BALUL DE 
CARITATE ROTARY
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Evenimentul face parte din campania de strângere 
de fonduri pentru proiectul „Salvaţi inima 
unui copil“ şi este un prilej de interacţiune a 
Rotarienilor din Districtul 2241, alături de care se 
vor afl a partenerii acestui proiect ambiţios, într-un 
cadru festiv, în spiritul prieteniei şi solidarităţii 
rotariene, animaţi de spiritul serviciului către 
comunitate. Un eveniment special, cu o atmosferă 
rafi nată, program artistic de calitate, licitaţie, 
participanţi şi invitaţi de marcă, personalităţi, 
persoane publice, oameni de cultură, autorităţi 
locale, parteneri media, oameni de elită ce susţin 
proiecte sociale şi caritabile...

SALVAŢI INIMA UNUI COPIL constituie un proiect 
de sufl et întemeiat de Rotary International 
District 2241 România – Republica Moldova 
tocmai pentru a aduce în spiritul nostru 
imperiozitatea acestui act benevol – dăruind, 
ajutăm. Îi ajutăm pe copii, îi ajutăm pe părinţi, 
la un moment dat ne ajutăm pe noi înşine 
salvându-ne România de o pierzanie prea 
timpurie prin cele mii de cazuri rătăcite în 
vâltoarea cruntă a unui destin nevinovat. 

CIFRE & DESTINE
• Peste 1.000 de copii cu probleme cardiace se 
nasc anual în România;
• În acest moment, peste 20.000 de copii au 
nevoie de o operaţie pe cord, 1.500 având 
probleme grave şi necesitând intervenţii 
chirurgicale de urgenţă;
• 5.000 de copii cu boli cardiace mor în fi ecare 
an în România pentru că nu sunt diagnosticaţi 
corect şi trataţi la timp; 
• De altfel, România este fruntaşă în Europa la 
numărul de copii cu boli de inimă;
• România ocupă locul trei în lume la 
mortalitatea din cauze cardiovasculare, două 
decese din trei fi ind provocate de afecţiuni ale 
inimii şi vaselor de sânge. 

DESPRE 
EVENIMENT
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Rotary International District 2241 România – 
Republica Moldova a decis să acţioneze:
• Să trimită anual un număr limitat de copii pentru 
intervenţii chirurgicale, în străinătate. Şi astfel am 
reuşit să salvăm 35 de vieţi.
• Ne propunem să pregătim specialişti pentru 
Centrul de Excelenţă în Tratarea Copiilor cu 
probleme cardiace, care va fi  inaugurat în 2015 
la Spitalul „Grigore Alexandrescu“. Aici se vor 
asigura diagnosticarea şi tratamentul bolilor 
cardiovasculare la copii, inclusiv la nou-născuţi.

Am iniţiat un program ambiţios de specializare 
a două echipe de medici în chirurgie cardiacă 
Pediatrică la spitalul Wolfson din Israel. Prima 
echipă a absolvit deja şi este gata să salveze vieţi şi 
să pregătească multe generaţii de specialişti. 
Parteneriatul pe trei ani între Rotary District 2241, 
Spitalul Grigore Alexandrescu şi Fundaţiile „Save 
a Child’s Heart“ din Israel şi „Gift of Life“ din 
Statele Unite ale Americii asigură stabilitatea şi 
sustenabilitatea acestui proiect. 

DECIZIA 
NOASTRĂ
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Ce am realizat cu ajutorul dumneavoastră în cadrul 
ediţiilor din 2013 şi 2014 ale Balului Rotary?
• În urma primei ediţii a Balului Rotary am strâns 
20.000 de euro, iar suma de 10.000 de euro a 
provenit din contribuţiile Rotarienilor ca urmare 
a folosirii cardului de credit Banca Transilvania 
Rotary;
• Cei 30.000 de euro au asigurat startul pentru 
instruirea primei echipe de patru specialişti în 
Israel;
• În urma celei de-a doua ediţii a Balului Rotary am 
colectat 50.000 de euro, iar suma de 8.000 de euro 
a provenit din contribuţiile Rotarienilor, ca urmare 
a folosirii cardului de credit Banca Transilvania –
Rotary. Cei 50.000 de euro au acoperit continuarea 
instruirii primei echipe de patru specialişti în Israel 
precum şi acoperirea costurilor pentru intervenţia 
chirurgicală pentru un copil diagnosticat cu severe 
malformaţii cardiace.

CE AM 
REALIZAT 
ÎN CADRUL  
BALULUI 
ROTARY?
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• Pentru continuarea proiectului va trebui să 
asigurăm instruirea celei de-a doua echipe de cinci 
medici şi patru asistente (8.000 de euro costuri de 
transport). 
• În 2016, specializarea echipelor va continua în 
cadrul Spitalului „Grigore Alexandrescu“ prin 
colaborarea cu două echipe complete, una trimisă 
de „Save a Child’s Heart“ şi alta de către „Gift of 
Life“ să opereze în România.
• Asigurarea cazării, mesei şi transportului în 
Bucureşti pentru echipa de medici israelieni (11 
persoane), care va veni să opereze în România, în 
noiembrie 2015, alături de specialiştii români, timp 
de o săptămână (8.000 de euro).
• Cel de-al doilea obiectiv al campaniei este 
trimiterea, anual, a 20 de copii cu afecţiuni severe, 
care nu pot fi  tratate încă în România, pentru a fi  
operaţi în Israel. Costurile ce trebuie asigurate 
sunt: transportul aerian pentru mamă şi copil, plus 
documentele notariale şi investigaţiile medicale, 
ceea ce conduce la un cost anual de 20.000 de 
euro, respectiv 60.000 de euro pe 3 ani.

CE DORIM SĂ 
REALIZĂM 

ÎN 2015
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CALEA GRIVIŢEI 143

Seminarul de pregătire a preşedinţilor aleşi şi al 
echipei districtuale, binecunoscute nouă şi prin 
acronimele PETS şi DTTS, se apropie! Formatul din 
acest an va permite mai multă interacţiune şi este 
astfel conceput încât să ofere instruire, informaţie şi 
inspiraţie pentru ca anul vostru să fi e unul deosebit. 
Scopul seminarului este să crească nivelul de 
cunoaştere a programelor şi resurselor în Rotary, 

să dea posibilitatea celor înscrişi să se cunoască 
mai bine, să schimbe idei şi să împărtăşească 
experienţe. Echipa de asistenţi ai guvernatorului şi 
membrii comitetului districtual le vor sta alături. 
Ei vor fi  resursele de sprijin ale preşedinţilor aleşi 
care în curând vor prelua timonele cluburilor. 
Evenimentul va avea loc în Bucureşti, la Hotel 
Marriott, în perioada 6-8 martie. Prin implicarea 

colegei noastre Meda Vasiliu, 
rotarian şi Sales and Marketing 
Director al JW Marriott Bucureşti, 
condiţiile de pregătire vor fi  la 
cel mai înalt nivel. La fel şi cele 
de revigorare şi de stimulare a 
bunei-dispoziţii. Programul PETS, 
formularul de înscriere, opţiunile 
pentru cazare sunt afi şate online 
începând cu data de 12 februarie.
După cum ştiţi deja, participarea 
la PETS este una din condiţiile 
exprese pe care RI le solicită să fi e 
îndeplinite pentru ca preşedinţii 
aleşi să-şi poată începe mandatul. 
Alţi colegi rotarieni care doresc să 
îşi însoţească preşedintele şi să 
participe la activităţile seminarului 
o pot face şi sunt bineveniţi.

PETS & DTTS

HOTEL 
MARRIOTT, 

ÎN PERIOADA 
6-8 MARTIE

CĂSUŢA 
DE POVEŞTI

AGENDA ROTARY
Deşi sărbătorile iernii au trecut demult, mirosul 
de turtă dulce, de vin fi ert şi de zâmbet de copil 
ne mai persistă încă în amintire. Clubul Rotary 
Bucureşti OCTO a organizat pe durata lunii 
decembrie o acţiune de strângere de fonduri. 
Proiectul intitulat „Căsuţa de Poveşti“ a fost 
destinat copiilor din Centrul de Plasament 
Pinochio 3. Clubul Rotary OCTO a amplasat 

în cadrul Târgului de Crăciun de anul acesta 
din Piaţa Universităţii - Bucureşti o căsuţă cu 
obiecte artizanale şi dulciuri homemade. 
Toate încasările obţinute din vânzarea de 
produse au fost direcţionate către centrul de 
plasament Pinochio 3 pentru amenajarea unui 
spaţiu educaţional, mult mai adecvat numărului 
de copii afl aţi în centru. 
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CUM  
SĂRBĂTORESC 
CLUBURILE 
DIN ROMÂNIA? 

Clubul Rotary Pontus Euxinus din Constanţa 
celebrează această zi într-un mod inovativ şi 
distractiv totodată, organizând a noua ediţie a 
Cupei Rotary la Bowling. „Este o ocazie altfel, 
neconvenţională, pentru a sărbători împreună ziua 
Rotary International. Ne vom bucura de activităţi 
sportive în timpul zilei, iar seara vom organiza 
o petrecere extraordinară“, preciza în invitaţie 
preşedintele clubului, domnul Ioan Ududec.

Între 20 şi 21 martie are loc la Bucureşti, Hotel 
Intercontinental, un eveniment iniţiat de D2241 şi 
preluat de Rotary International la care deja s-au 
înregistrat peste 90 de participante din străinătate 
- Conferinţa internaţională „Ladies’ leadership 
Lights up Rotary“. Mai jos puteţi consulta 
programul provizoriu al evenimentului. 

PRELIMINARY PROGRAM OF THE CONFERENCE 
„Ladies’ leadership Lights up Rotary“

20.03.2015  
14.00-19.00 Registration
19.30-22.00 Dinner

21.03.2015
09.00-10.00 Opening sessions – Welcoming the 
participants - DG Petrişor Diculescu D2241, RID 
Şafak Alpay, RC Corneliu Dinca, PDG Martha 
Mocanu

10.00-11.00 SESSION I Membership – diversity 
by gender (RID Şafak Alpay, PDG Irena Brichta – 
D2240, DG Mali Levi – D2490, RC Corneliu Dincă)

11.00-11.30 Coffee break

11.30-13.30 SESSION II Rotarian women & 
vocational service 
(PDG Deepa Willingham, PRID Ann Britt Asebol, 
PDG Albertine Perre, PDG Dominique Dubois, 
4 Romanian speakers) 

13.30-14.30 Lunch

14.30-16.00 SESSION III Successful women 
leadership levels in Rotary
(RC Mary Berge, PDG Vesna Baltezarevici, 
PDG Katerina Kotsali Papadimitriou, 
DGN Ilona Penzes, PP Suncica Bulat, 
1 Romanian speaker)

16.00-16.30 Coffee break

16.30-17.30 (3 Romanian speakers, RIDE Jennifer 
Jones) 

17.30-18.30 Discussions. Conclusions.

19.30 Dinner

21 februarie - 
ZIUA ROTARY 

INTERNATIONAL 

„Ladies’ leadership Lights up Rotary“

20 ŞI 21 
MARTIE, 
BUCUREŞTI, 
HOTEL INTER-
CONTINENTAL
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ACŢIUNE ROTARY

PARTENERIAT 
CU FUNDAŢIA 

CONEXIUNI 
DIN DEVA

CASA ALEXANDRA, O ŞANSĂ PENTRU 
COPIII AFLAŢI ÎN DIFICULTATE

Rotary Club Deva a redeschis Centrul de zi pentru 
copii şi sprijin pentru familie „CASA ALEXANDRA“. 
Scopul acestui serviciu social este de a preveni 
separarea copilului de familia sa precum şi 
prevenirea abandonului şcolar şi a delincvenţei 
juvenile. 
Benefi ciarii direcţi ai Centrului de zi sunt 12 
copii, elevi ai COLEGIULUI TEHNIC ENERGETIC 
„Dragomir Hurmuzescu“ din Deva, cu vârste 
cuprinse între 6 şi 10 ani, respectiv clasele I-IV, 
precum şi aparţinătorii legali ai acestora. Elevii 
incluşi în cadrul Centrului de zi CASA ALEXANDRA 
se afl ă în situaţie de difi cultate gravă socială, 
familială şi şcolară. Sunt copii care provin din 
familii monoparentale, familii în risc, cu părinţi 
plecaţi în străinătate la muncă şi care sunt lăsaţi 
în grija bunicilor sau rudelor. Unii dintre aceştia 
locuiesc în medii insalubre, fără apă 
curentă şi electricitate, 6-7 persoane 
într-o cameră de cămin sau în bordeie 
săpate în pământ. În cadrul Centrului, 
copiii benefi ciază de: masa de prânz, 
supraveghere califi cată, activităţi 
educaţionale, sprijin în efectuarea 
cu succes a temelor având ca scop 
îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, 
activităţi extraşcolare, şedinţe de 
consiliere psihologică individuală şi de 
grup, precum şi consilierea părinţilor/
aparţinătorilor. Aceştia participă activ 
în cadrul Centrului de zi, fi ind prezenţi 
la discuţiile pe grupuri de suport şi 
grupuri de consiliere. Centrul de zi 
pentru copii şi sprijin pentru familie 

CASA ALEXANDRA funcţionează în perioada 
anului şcolar, de luni până vineri, între orele 
12.00 şi 16.00, şi este susţinut fi nanciar, dar şi cu 
voluntariat, de către Rotary Club Deva. În ceea 
ce priveşte consilierea socială şi psihologică 
a benefi ciarilor, Rotary Club Deva a încheiat 
un parteneriat cu Fundaţia Conexiuni din Deva 
care asigură aceste servicii gratuit. Trebuie să 
menţionăm că acest serviciu social este susţinut 
de către Rotary Club Deva prin contribuţia 
rotarienilor şi acţiuni de strângere de fonduri 
încă din anul 2007. Proiectul s-a dovedit unul de 
succes în comunitatea noastră. Benefi ciarii, care 
între timp au crescut şi s-au integrat social şi 
şcolar, sunt entuziasmaţi să contribuie voluntar 
la susţinerea prietenilor lor mai mici, actualii 
benefi ciari.
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IN MEMORIAM 
DOINA ȘI 

ION ALDEA-
TEODOROVICI

PROMOVAREA 
TINERELOR 

TALENTE ALE 
MOLDOVEI 

În perioada 13-15 noiembrie, la Teatrul 
Național „Mihai Eminescu“ și Palatul Național 
„Nicolae Sulac”, s-a desfășurat a X-a ediție a 
Festivalului-concurs internațional de muzică 
ușoară „Două inimi gemene“, in memoriam Doina 
și Ion Aldea-Teodorovici.
La ediția din acest an au participat concurenți din 
15 țări. Astfel, în zilele de 13-14 noiembrie s-a 
desfășurat concursul propriu-zis. În prima zi au 
evoluat concurenții de la secțiunea „Copii“, în cea 
de-a doua zi, cei de la secțiunea „Maturi“. Pe data 

de 15 noiembrie a avut loc Gala Laureaților, ziua în 
care s-a născut Doina Aldea-Teodorovici.
Luând în considerare importanța continuităţii 
acestui festival şi ţinând cont de viitorul cultural, 
reprezentat şi prin copiii şi tinerii dotaţi cu har 
artistic indiscutabil, Rotary Club Chişinău a 
venit cu acordarea a două Premii Speciale ale 
Festivalului „Doina şi Ion Aldea-Teodorovici“, 
premii de care au avut parte laureaţii Festivalului 
- Anastasia Melnicova şi duetul Bobeică Lidia şi 
Micleuşanu Vasile.

În scopul susţinerii copiilor şi tinerilor talentaţi din 
domeniul muzicii uşoare, dar şi pentru încurajarea 
şi promovarea creaţiilor noi de valoare, Societatea 
Culturală „Pasărea Phoenix“ a organizat, 
tradiţional, ediţia a XX-a a Festivalului-Concurs 
Naţional de Muzică Uşoară „STEAUA CHIŞINĂULUI 
- STEAUA MOLDOVEI 2014“, a cărui Gală a 
Laureaţilor s-a desfăşurat la 27 noiembrie 2014, 
în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu“. 
Festivalul e cel mai longeviv eveniment al genului 
şi unicul, până la acest moment, festival-concurs 
Naţional, scopul căruia fi ind de a lansa şi promova 
tinerele talente ale Moldovei. Acest Festival are 
reprezentare naţională, un număr majoritar de 
concurenţi, fi ind practic ambasadorii Chişinăului în 
această competiţie culturală de anvergură.
Festivalul este unul competitiv, are două secţiuni 

de concurs: Secţiunea Interpretare Copii (8-13 ani) 
și Secţiunea Interpretare Tineri (14-30 ani). 

Obiectivele Festivalului sunt:
•  lansarea şi afi rmarea tinerelor talente artistice 

din Chişinău şi din întreaga ţară (vârsta 8-13 ani 
şi 14-30 ani),

• salvgardarea culturii,
• propulsarea valorilor autentice,
• dezvoltarea spiritului creativ al tineretului,
•  susţinerea compozitorilor şi textierilor în 

lansarea şi promovarea creaţiilor lor.
Rotary Club Chişinău şi în acest an, tradiţional, a 
venit cu Premiul Mare al Festivalului, care a fost 
binemeritat acordat laureatei Festivalului-Concurs 
Naţional de Muzică Uşoară „STEAUA CHIŞINĂULUI 
- STEAUA MOLDOVEI 2014“ – Diana Brescan.

Festivalul-concurs internațional 
de muzică ușoară „Două inimi gemene“

Festivalul-Concurs Naţional de Muzică Uşoară 
„STEAUA CHIŞINĂULUI - STEAUA MOLDOVEI 2014“

ACŢIUNE ROTARY
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„Călătoria“ spre umanitate a început pentru Rotary Oradea în 2007 
cu startul primului proiect intitulat 3H. După 6 ani de muncă în echipă 

și investiție, acest proiect al Clubului Rotary a fost fi nalizat. Cu o 
investiţie de 300.000 de dolari, cele două locuri în care funcționa 

căminul de copii Felix în Sânmartin şi în Sântandrei, au, începând din 
2013, propria brutărie şi propria fermă de vaci. 

CAMPANIA 3H 
continuă: Health – 

Hunger - Humanity
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Proiectul 3H a avut trei scopuri: să producă 
mâncare pentru cămin, să îi înveţe pe copiii care 
cresc aici o meserie şi să le asigure - când vor fi  
majori - locuri de muncă. Toate cele trei obiective 
au fost atinse prin cele două mari investiţii: brutăria 
realizată în locaţia din Sânmartin a căminului, 
respectiv ferma de lapte de la Sântandrei.
Brutăria a fost ridicată de la zero, în Sânmartin, 
coordonatorul proiectului fi ind un tânăr pe numele 
său Teo, devenit adult chiar în Căminul Felix. 
„Brutăria produce pentru copiii din Cămin, iar în ea 
lucrează tinerii de aici. Sperăm să ne putem extinde 
şi să vindem şi în exterior produsele noastre“, a 
explicat administratorul Căminului, Adrian Bulc.
Ferma de lapte de la Sântandrei exista şi înainte de 
proiectul Rotary, însă cu aceşti bani a fost dotată 

cu un sistem automat de mulgere, cu sistem de 
irigaţie, dar şi cu un tractor modern menit să 
lucreze cele 200 de hectare de teren deţinute de 
cămin. Totodată, în incinta fermei au fost realizate 
două ateliere de mecanică auto şi de tâmplărie. 
Muncitorii de la fermă sunt tot tinerii din Cămin, 
iar cele 182 de vaci adulte ale fermei produc zilnic 
peste 4.200 de litri de lapte, care e folosit în cămin 
sau vândut.
Fundaţia Căminul Felix creşte copiii orfani în 
sistem familial. Altfel spus, în nişte case ridicate 
anume pentru ei, 16 cupluri de părinţi îşi cresc 
propriii copii, dar şi pe cei adoptaţi, o familie având 
astfel câte 10-15 copii. Cel mai mic membru al 
Căminului Felix are 10 luni, iar cel mai mare, 23 de 
ani. 

FUNDAŢIA 
CĂMINUL FELIX 
CREŞTE COPIII 
ORFANI 
ÎN SISTEM 
FAMILIAL
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Acum, cel de-al doilea proiect 3H este la început 
de drum 
Urmează dotarea unui atelier de tâmplărie şi a 
unei brutării. Toate acestea vor ajuta Căminul 
Felix în susţinerea acestor copii atât educaţional, 
cât şi fi nanciar. Dorim să susţinem în continuare 
acest cămin de copii care are o recunoaştere 
internaţională a activităţii şi este un model în 
îngrijirea şi protecţia copilului. Clubul Rotary 
din Oradea este mândru de acest proiect şi se 
bucură că a fost menţionat chiar în revista Rotary 
International.
„Din 11 dosare care s-au depus la Rotary 
International din toată lumea în acel an, a fost ales 
proiectul nostru. La reuşita acestui mega-proiect 
au contribuit în mod esenţial prietenii şi partenerii 
noştri rotarieni de la The Sunrise Rotary Club of 
Modesto, SUA, David Gallagher fi ind «argintul 

viu» şi un exemplu pentru noi toţi. Ţinem să-i 
mulţumim în mod special prietenului nostru 
Robert J. Pagett – preşedintele Assist International 
– pentru implicarea şi ajutorul atât în acest proiect, 
cât şi altele care sunt vitale pentru Căminul Felix“, 
menționează cei de la Clubul Rotary Oradea. 
Acest proiect se desfăşoară la Căminul Felix, un 
ONG care îngrijeşte permanent 250 de copii de 
la vârsta de doi ani până la 25, asigurându-le o 
familie, educaţie, îngrijire şi program de adaptare 
în societate.

Proiectul cuprinde următoarele domenii:
• Ferma de vaci unde s-au cumpărat următoarele: 
mulgătoare performante, vaci performante, tractor, 
instalaţie irigat;
• Atelier auto: un echipament complet de scule, 
elevator, compresor şi computer diagnostic.

URMEAZĂ 
DOTAREA UNUI 
ATELIER 
DE TÂMPLĂRIE 
ŞI A UNEI 
BRUTĂRII

DĂRUIEȘTE, AJUTĂ, SERVEȘTE
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ROTARY PRINTRE PRIETENI

Intermedicas 
despre importanţa 

unui second 
opinion medical
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Persoanele care se confruntă cu o stare difi cilă 
de sănătate au nevoie de asistenţa celor mai 
experimentaţi medici specialişti, mai ales atunci 
când alegerea celei mai bune metode de tratament 
este complicată şi riscantă. O a doua părere 
medicală este indicată nu doar pentru sporirea 
gradului de încredere şi luarea unei decizii corecte 
pe baza unor argumente solide, ci şi pentru 
evitarea complicaţiilor. 

• Ce este second opinion medical?
De regulă, persoanele care au fost diagnosticate 
cu boli grave prezintă o atitudine sceptică faţă de 
tratamentul sau posibilele intervenţii chirurgicale 
recomandate. Serviciul de „a doua opinie 
medicală“ înseamnă consultarea unui alt medic 
specialist în vederea confi rmării diagnosticului 
iniţial, în special când pacientul se confruntă cu 
o problemă medicală severă sau are nevoie de un 
tratament adecvat şi efi cient.

• Când are un pacient nevoie de second opinion?
Orice pacient are nevoie de o a doua opinie 
specializată atunci când caută o confi rmare privind 
o problemă medicală. Serviciile de second opinion 
sunt recomandate persoanelor care, pentru 
siguranţa lor şi a familiilor, doresc un diagnostic 
şi un tratament aferent garantat. Pacienţii pot 
apela la acest serviciu în situaţia în care primesc o 
recomandare de chirurgie, un diagnostic grav sau 
atunci când pur şi simplu vor să fi e informaţi pe 

deplin. De asemenea, aceasta poate fi  o alternativă 
pentru pacienţii care consideră că tratamentul 
primit este nepotrivit. 

• De ce să alegi second opinion?
Scopul serviciului este de a le furniza pacienţilor 
informaţii complete şi detaliate despre starea 
lor de sănătate pentru a alege cea mai propice 
metodă de tratament. Pacientul benefi ciază de 
confi rmarea unui diagnostic sau a unei suspiciuni 
din partea unor specialişti de calibru internaţional 
şi pot obţine o alternativă sau o evaluare a planului 
actual de tratament. Un alt avantaj este înţelegerea 
pe deplin a rezultatelor şi comunicarea neîngrădită 
cu medicul specialist. 

•  Cum benefi ciezi de second opinion?
Intermedicas urmăreşte facilitarea comunicării în 
relaţia medic-pacient, precum şi accesul rapid la 
serviciile oferite. Pacienţii pot benefi cia de acestea 
aplicând online pe site-ul clinicii 
(www.intermedicas.com) sau telefonic la numărul 
(+40) 21 222 13 70, urmând ca o consultaţie cu unul 
dintre managerii medicali să fi e programată în cel 
mai scurt timp.
Intermedicas este prima clinică din România 
specializată pe servicii de second opinion 
medical, oferind pacienţilor săi soluţii integrate 
de investigaţii şi tratament, precum şi facilitarea 
accesului spre experţi medicali de talie 
internaţională din Europa, SUA şi Japonia.

ROTARY PRINTRE PRIETENI

INTERMEDICAS 
URMĂREŞTE 
FACILITAREA 
COMUNICĂRII 
ÎN RELAŢIA 
MEDIC-PACIENT
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Selecționat pentru portretul rotarianului din această ediție, Corneliu Dincă convinge încă o dată cu bucuria 
regăsirii unor prieteni adevărați. Guvernator al Districtului România și Republica Moldova în mandatul 

anilor 2010-2011, rotarian prin excelență, Corneliu Dincă juxtapune dedicația și prietenia ca valori standard 
asumate, convingându-ne prin mesajul interviului ce urmează de permanenta noutate și prospețime a ideii, 

darului și conceptului de a fi  rotarian.  

ROTARIANUL LUNII 
CORNELIU DINCĂ

ROTARY E NOU ÎN FIECARE ZI!
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Ce înseamnă 15 ani de Rotary? Ce au adus 
nou?

Pentru Districtul 2241, România și Republica 
Moldova, este cu certitudine o a doua tinerețe, cu 
semne de adolescență reluată spre o necesară 
maturitate, în contextul celor 110 ani de istorie 
Rotary. Noutatea constă tocmai în continuarea 
istoriei întreruptă de diverse accidente ale sale, 
numite dictaturi.

Aţi fost Guvernatorul Districtului Rotary 
România şi Republica Moldova în 2010-2011. 
Cu ce vă mândriţi cel mai mult în urma acelui 
mandat?

Ca o plăcută coincidență am avut șansa de a 
celebra ca DG și cei 10 ani ai districtului. Plăcerea 
cea mai mare mi-a prilejuit-o acordarea a 
numeroase distincții – de la 23 de PHFs la 96 de 
diplome de excelență pentru președinții fondatori 
– pentru că, în fapt, munca celor recompensați 
cuantifi că activitatea districtului. Personal, 
mai consider benefi ce deschiderea înfăptuită 
spre noi evenimente districtuale, cum ar fi  
Forumul Vocațional și editarea unor 
documente-cadru, cum ar fi  Manualul de 
Strângere de Fonduri, dar și primul Album 
districtual de proiecte (bilingv).

Cum a evoluat Rotary ca entitate socială, 
culturală şi etică pe parcursul acestor ani?

Rotary e mereu acelaşi: etic, social, cu puternic 
accent cultural. Doar unii oameni din Rotary mai 
au nevoie de evoluție, în special aceia care au venit 
printre noi pentru unele benefi cii, altele decât cele 
de a servi comunitățile în care trăiesc.

Cum ne raportăm la apartenenţa Rotary?
Cu mândrie! Am deținut, în termeni de 
membership, chiar primul loc mondial.  

Ce a însemnat Rotary pentru dvs. conceptual, 
dar şi ce a adus nou?

Împlinirea necesității de a dărui, nu atât material, 
cât mai ales creativ, în sprijinul celor mai puțin 
avantajați de viață, de educație. Rotary e nou în 
fi ecare zi!

Ce puteţi să ne relataţi despre momentul 
actual al dvs. în Rotary? Dar despre proiecte şi 
viziune?

A fi  Director Nominalizat mi s-a părut un vis. E o 
realizare, un motiv de mândrie, dar și o provocare, 
pentru că mi-aș dori să las și o amprentă de 
creație, de plăcută amintire. Viziunea mea? – Pune 
depărtarea sub lupă și spune-i ce vezi!.

DOAR UNII 
OAMENI 
DIN ROTARY 
MAI AU 
NEVOIE 
DE EVOLUȚIE

ECCE HOMO
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IUBESC 
DEDICAȚIA 

ROTARIANĂ, 
DE LA ORICINE 

AR VENI EA

Care este punctul de interferenţă între profesia 
dvs. şi Rotary?

Planifi carea strategică, nimic poetic, 
ci doar capacitatea pragmatică 
de a surprinde și iniția dezvoltarea 
(am un doctorat în Dezvoltare Regională).

Aţi avut un model rotarian după care v-aţi 
ghidat în toţi aceşti ani?

Nu. Am observat, învățat și aplicat. 
Iubesc dedicația rotariană, de la oricine 
ar veni ea – de la un simplu Rotarian sau 
de la Președintele RI. 

Avem minusuri în raport cu alte 
districte, cluburi internaţionale? 
Dacă da, care ar fi ? Ce ar trebui 
să facem pentru a le depăşi şi 
totodată anihila?

Nu, din contră. De exemplu, avem cele mai puține 
cluburi fără doamne din zonă.

Care sunt în opinia dvs. personală valorile 
Rotary?

O întrebare clasică. Eu mă opresc la dedicație și 
prietenie îmbrăcate în a servi mai presus de sine.

Cum este Rotary acum în România?
Ambițios!  

Cum ne vom dezvolta?
Pe măsura dedicației, dar și având mereu în 
vedere faptul că suntem totuși doar o organizaţie 
de voluntari, chiar dacă merităm Premiul Nobel 
pentru eradicarea mondială a poliomielitei.

Vă mulțumim!!!!
Și eu vă mulțumesc!



Building a more peace “able” world

The7th Congresswill provideamajor step indeveloping the capacity for conflict resolution, an
opportunity tomeetandexchange ideaswithover250mediatorsandprofessionals frommany
countriesandcultures,aswell asbuilding friendshipsandprofessionalnetworks.Thisevent
provides valuable training in the PeaceandConflictPreventionFocusArea of Rotary International.
For info or to register forCongress, visitwww.mediatorsbeyondborders.org

suchas,Dr.MuhammadNuraynAshafaandPastorDr.JamesMovel
Wuye Co ExecutiveDirectors,InterfaithMediationCenter,Nigeria;whowentfromenemiesto
Peacemakers
Bishop Desmond Tutu will address the Congress via video.

Presentationsbyglobal leader and20workshopswill focuson the following themes:
• Peacebuilding processes and women
• Historicalconflictsanddivisions
• Emergingconflicts andtensions
• Climate change related conflicts

• Opportunitiesandchallengesforconflict transformationthroughtrauma
informed peacebuildingandrestorative justicepractices

• (space
limited)

Join us, get involved and be part of building a more peace “able” world!

Formore informationOR toRegister for theCongress, visitwww.mediatorsbeyondborders.org
MBB2015Congress orwrite to congress@mediatorsbeyondborders.org.



pag. 28

Ştiam în mare ce se petrece la International 
Assembly. Cunoşteam că este evenimentul în 
graniţele căruia Guvernatorii Aleşi se întâlnesc 
pentru a fi  instruiţi şi pentru a avea posibilitatea 
să schimbe idei şi opinii, să împărtăşească 
experienţele Rotariene din cluburile şi districtele 
din care provin. Ştiam că există sesiuni comune, 
că sunt workshop-uri, evenimente multiculturale, 
că este locul unde asculţi discursuri şi întâlneşti 
liderii Rotary International. Citisem, mă 
documentasem, culesesem impresiile imediat 
predecesorilor mei DG Petrişor Diculescu şi 
PDG Marian Mocan. Cu alte cuvinte, cunoşteam 
partitura, dar nu auzisem încă muzica. Cunoşteam 
numele dirijorului K.R. Ravindran – Preşedintele 
Ales al RI, dar nu-l văzusem încă la pupitru 
mânuindu-şi bagheta. Îi ştiam pe câţiva dintre 
instrumentişti, Directori ai RI şi „RI Training 
Leaders“ pe care îi mai întâlnisem la Institutul 

Rotary din Berlin de curând, în noiembrie 2014, 
dar nu ştiam ce locuri vor ocupa de această dată în 
orchestră. Pe 18 ianuarie 2015, primele
acorduri s-au făcut auzite. După cum se ştie, 
pentru acordarea instrumentelor muzicale şi 
pentru a indica tonul, Rotarienii nu utilizează 
diapazonul, ci clopotul lovit cu un ciocan din 
lemn. Aşa s-a întâmplat şi la San Diego, RIP Gary 
Huang a dat tonul şi l-a invitat la pupitru pe 
RIPE Ravi. Ceea ce a urmat a fost o simfonie care 
s-a întins pe câteva zile. O simfonie nu se poate 
povesti şi nu o să abuzez de timpul colegilor mei 
care s-ar putea număra printre cititorii acestui 
articol, făcând o cronică sau un 
rezumat al evenimentelor din perioada 
18-24 ianuarie prilejuite de Adunarea 
Internaţională Rotary. Am să enumăr doar câteva 
dintre amintirile care mi-au rămas vii şi care îmi 
sunt cele mai dragi:

O SIMFONIE 
NU SE POATE 

POVESTI

INTERNATIONAL 
ASSEMBLY 2015

ROTARY ÎN LUME



ROTARY good news | februarie 2015

FAPTELE ŞI 
PROIECTELE 
NOASTRE

ROTARY ÎN LUME

- „Be a gift to the world!“, tema anului 2015-2016. 
Un îndemn generos către Rotarieni, cărora li se 
recunoaşte valoarea personală. Sunteţi deosebiţi, 
sunteţi dăruiţi şi este timpul ca voi să fi ţi darul 
pentru cei dragi şi apropiaţi, pentru comunităţile 
din care proveniţi şi cărora le puteţi fi  sprijin. 
Îndrăzniţi şi fi ţi voi înşivă un dar pentru umanitate!
- Importanţa povestirii. O excelentă intervenţie a 
lui Kiran Sirah, Directorul Executiv al International 
Storytelling Center. Cunoaştem cu toţii că nu 
suntem singurele dintre vieţuitoarele pământului 
care comunică. Dar se pare că suntem doar noi 
cei care folosim comunicarea pentru a povesti. 
A povesti nu este numai un mod de a împărtăşi 
celorlalţi despre lucrurile şi întâmplările din 
jurul nostru. A povesti înseamnă deopotrivă a ne 
împărtăşi pe noi înşine. Spuneţi povestea voastră 
Rotary! Acesta este îndemnul carismaticului Kiran 
pentru noi.
- Impresionantele întâmplări Rotariene care 
schimbă vieţi relatate de unii dintre cei care au 
dat strălucire evenimentului. Mărturisiri făcute 

de pe scena sesiunilor comune în faţa celor peste 
o mie de participanţi sau între patru ochi în jurul 
unei ceşti de ceai aburinde. De fi ecare dată la fel 
de semnifi cative şi emoţionante. Mi-am dat seama 
că mai departe de toate prevederile manualului 
de procedură, de toate nevoile de raportare, de 
multele acronime care ne însoţesc pretutindeni, 
ceea ce ne defi neşte ca Rotarieni sunt faptele şi 
proiectele noastre. Dacă facem ca un copil să nu 
mai meargă fl ămând la culcare, dacă salvăm o 
viaţă facilitând accesul la un tratament scump unui 
tânăr fără posibilităţi, dacă deschidem drumul 
spre educaţie ori dăm încredere şi speranţă, dacă 
facem zâmbetul să apară pe faţa căreia i-a lipsit 
multă vreme înseamnă că suntem pe drumul bun 
al Rotary. Şi mai presus de acestea înseamnă că 
dăruind văzut sau nevăzut, ne dăruim pe noi înşine!

15.02.2015
Daniel Tănase, 

District Governor Elect 2015-16, 
D2241 România şi Republica Moldova
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În ciuda tuturor situaţiilor tensionate la nivel 
mondial, iată că pe toate palierele societăţii 
internaţionale se înfi ripă foarte puternic cultura 
păcii. 
Aşa a apărut Agenţia de veşti bune, care comprimă 
la nivel jurnalistic informaţii pozitive, optimiste şi 
binefăcătoare, raportate la acţiunile internaţionale 
de voluntariat, la dezvoltarea urbană şi economică, 
la optimizarea instituţiilor specializate pe 
sănătate şi educaţie, precum şi la strategiile 
de politică externă.

Rotary Colorado se alătură 
Districtului Kosovo pentru 
a restabili condiţiile 
igienico-sanitare în 
şcolile locale ruinate.
În oraşul de munte 
Peja din vestul 
Kosovo, ruinele 
şcolilor constituie 
adevărate vestigii ce 
amintesc zi după zi de 
confl ictele etnice şi de războiul 

care a devastat zona în anii ’90. Pentru a restabili 
instalaţiile sanitare din şcoli, membrii Rotary 
din Kosovo au încheiat un parteneriat cu Rotary 
Colorado, SUA. Deşi de curând infrastructura 
oraşului a intrat în reabilitare, după ani întregi în 
care oraşul a fost neglijat de guvernele anterioare, 
din păcate majoritatea resurselor va fi  direcţionată 
către drumuri, case, spitale şi noi întreprinderi. 

Prin urmare, şcolile ar fi  avut în 
continuare de aşteptat, 
dacă nu s-ar fi  ivit 
şansa unui astfel 

de parteneriat. 
Proiectul s-a 

ridicat la 50.000 
de dolari şi a 
fost fi nanţat 
printr-un 

grant iniţiat 
de Fundaţia 
Rotary, 

având ca premisă 
parteneriatul celor două 

districte – Colorado şi Kosovo. 

Voluntarii Rotary International îşi pun aptitudinile 
în slujba RI pentru a servi în afara ţării lor de 
reşedinţă. Ca ambasadori ai Rotary, ei promovează 
înţelegerea internaţională şi bunăvoinţa, trebuind să 
se dovedească fl exibili şi receptivi cultural, capabili 
să menţină standarde de comportament care să 
ofere o imagine pozitivă asupra ţării lor de origine, 
şi să respecte idealurile rotariene. Voluntarii 
Rotary trebuie să lucreze în solidaritate cu membrii 
comunităţii-gazdă, ajutându-i să-şi îndeplinească 
obiectivele, încurajându-i în efortul lor şi oferind 
consiliere atunci când sunt solicitaţi.

Friendship Exchange este un program internaţional 
pentru Rotarieni şi familiile lor care dă ocazia 
participanţilor să experimenteze alte culturi, locuind 
în casele Rotarienilor din alte ţări. 
Obiectivele Friendship Exchange
-  Promovarea păcii şi înţelegerii internaţionale prin 

stabilirea de legături personale extra-frontariene;
-  Întâlniri între Rotarieni din alte ţări şi descoperirea 

în mod direct a culturii lor;
-  Derularea unor proiecte internaţionale în 

parteneriat cu Rotarieni din alte ţări;
-  Dezvoltarea de relaţii de lungă durată cu alte 

cluburi.
World Community Service
Prin acest serviciu, cluburile Rotary din două sau 

mai multe ţări colaborează şi se asistă reciproc în 
îndeplinirea proiectelor de servire. 
Proiectele WCS trebuie să fi e de natură umanitară. 
Elementele WCS:
- Schimburi de proiecte în cadrul WCS;
- Donaţii în natură, de bunuri şi servicii;
- Ajutorarea în urma calamităţilor.
Sunt grupuri de Rotarieni dedicate unor cauze 
comune, care realizează anumite activităţi de 
servire particulare, în cadrul unor proiecte 
internaţionale, presupunând implicarea activă şi 
directă a participanţilor şi promovând obiectivele 
rotariene. Aceste grupuri rotariene de acţiune 
trebuie să fi e apte să întreprindă proiecte la scară 
mondială, cu cel puţin 100 de membri reprezentând 
cel puţin 10 ţări şi trei zone Rotary.

Grupurile-resursă ale Preşedintelui (President’s 
Resource Groups - PRG). În fi ecare an, preşedintele 
RI numeşte grupuri „resursă“ al căror rol este de a 
ajuta cluburile şi districtele în rezolvarea anumitor 
probleme specifi ce ale comunităţii lor. Preşedintele 
selectează membrii acestor grupuri dintre 
Rotarienii cu experienţă relevantă, iar guvernatorii 
de district pot numi, separat, coordonatori de nivel 
districtual pentru fi ecare grup. Rotarienii care fac 
parte din aceste grupuri sunt susţinuţi de o reţea de 
coordonatori zonali.

ROTARY ÎN LUME

AGENŢIA DE VEŞTI BUNE
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