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EDITORIAL

QUO VADIS

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

Anul Rotary 2014-2015 se apropie de fi nal.
 
De la 1 iulie, noua temă a anului 

„BE A GIFT TO THE WORLD“ 
va înlocui 

„LIGHT UP ROTARY“, 
dar motto-ul 

„A SERVI MAI PRESUS DE SINE“ 
va continua să ne inspire!
 
Rotary trăiește intens şi dinamic: în fi ecare an, 
roata se întoarce și echipe noi preiau sarcina.
 
Aşa va fi  şi acum.
 
Împreună la 19 iunie pentru aniversarea celor 15 ani de la 
Înfi inţarea Districtului şi Rotirea Colanului.
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În perioada 29 aprilie-3 mai 2015, Bucureștiul a fost gazda 

rotaractienilor şi rotarienilor din peste 50 de țări, în cadrul Convenției 

Europene a cluburilor Rotaract (EUCO 2015). 

Tinerii dau culoare viitorului: 

EUCO 2015 şi 
COLORS OF 

THE FUTURE 
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Este pentru prima dată când s-a organizat la 
București un astfel de eveniment ce are ca scop 
principal promovarea leadership-ului în rândul 
tinerilor. De asemenea, în cadrul conferinței au 
fost premiate cele mai bune proiecte de voluntariat 
implementate la nivel european în sprijinul 
comunităților, de către tinerii rotaractieni. Aceste 
premii au dublu scop: popularizarea proiectelor 
și acțiunilor membrilor Rotaract, pe de o parte, și 
încurajarea altor cluburi să se implice în proiecte 
similare, pe de altă parte. 

Pe parcursul a cinci zile, cei peste 1.000 de tineri 
au avut ocazia să cunoască Bucureștiul - o capitală 
europeană efervescentă - parcurgând o poveste 
minunată despre oameni, cultură și stil de viață. 
„Suntem mândri că am putut organiza această 
convenție, pentru prima dată la București. Este un 
eveniment important pentru noi datorită faptului 
că peste 1.000 de tineri lideri din Europa și nu 
numai ne-au vizitat capitala în acest an. Totodată, 
proiectul pe care dorim să-l realizăm împreună 
cu Biblioteca Națională are o importanță majoră 

pentru noi și dorim să oferim copiilor un spațiu 
cultural și distractiv numai al lor, cu atât mai 
mult cu cât acesta ar fi  primul spaţiu de acest 
gen cu acces gratuit“, a declarat Dragoș Predoiu 
(Reprezentantul Districtului Rotaract – România și 
Republica Moldova).

În prezent, lectura nu își mai găsește locul în 
topul preferințelor copiilor și tinerilor. Românii, 
în general, citesc puţin, confi rmă un studiu 
IRES, care arată că 22% dintre români nu citesc 
niciodată o carte, iar mai mult de o treime nu 
cumpără niciodată cărţi.

În cadrul Convenției Europene a cluburilor 
Rotaract (EUCO 2015) s-a născut o colaborare 
între Rotaract D2241 şi Biblioteca Națională a 
României: este vorba despre proiectul „Colors 
of the Future“, un proiect amplu ce îşi propune 
realizarea unui spațiu cultural și distractiv dedicat 
copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani – 
Ludoteca „Apolodor din Labrador“. Prima fază a 
proiectului s-a desfăşurat în cadrul 

PROIECTUL 
SOCIAL 
„COLORS OF 
THE FUTURE“
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„LECTURA TE 
ÎMBOGĂŢEŞTE, 

SPIRITUAL ŞI 
EMOŢIONAL“

EUCO 2015, în data de 2 mai, participanții fi ind 
invitaţi să doneze o carte ilustrată. Copiii din 
centrul de plasament „Pinocchio 3“ și membrii 
Rotaract au fost invitați să realizeze ad-hoc un 
peisaj urban pe un panou de 2m x 2m pentru a 
ilustra vizual faptul că cei mici sunt cei care vor da 
culoare viitorului nostru. Intervenind asupra unui 
peisaj urban, colorându-l şi schimbându-i astfel 
„interfaţa“, transformându-l în ceea ce ei înşişi 
ar vrea ca acesta să devină, copiii înţeleg că pot 
schimba realitatea, şi implicit lumea.

Pentru aceasta e nevoie de imaginaţie – pe care 
doar contactul cu lectura şi cărțile le-o poate 
dezvolta, şi de încredere în sine şi voinţă pe care 
tipul acesta de activitate le-o poate transmite.

„Prin proiectul COLORS OF THE FUTURE ne 
propunem să-i convingem pe cei mici să intre în 
lumea cărților, unde vor trăi aventuri cu mult mai 
fermecătoare și bogate decât cele care îi țintuiesc 
în fața televizorului, a tabletei sau a consolei de 
jocuri; şi aceasta fără a recurge la argumente 
verbale, în cheia unei logici valabile pentru adulţi, 
ci printr-o poveste. Totodată, le povestim că într-o 
dimensiune paralelă există o lume de o frumusețe 
de nedescris, o lume pe care o pot descoperi şi 
cunoaşte pentru ca ei, la rândul lor, să creeze o 
lume: lumea lor, parte a viitorului lor. Lectura te 
îmbogăţeşte, spiritual şi emoţional, pentru ca 
tu, la rândul tău, să schimbi, la scară mai mică 
sau mai mare, universul căruia îi aparţii“, spune 

Ilinca Drăgănescu, Preşedinte şi membru fondator 
Rotaract Bucureşti Continental, Coordonator 
Proiect „Colors of the Future“.

„Acest proiect reprezintă dorinţa noastră de a 
pune bazele unui spaţiu dedicat copiilor până în 10 
ani, un spaţiu dedicat cărţilor şi jocurilor, primul 
spaţiu recreativ-cultural public din Bucureşti, care 
să poată fi  accesat în mod gratuit. De asemenea, 
va fi  un spaţiu la care membrii Rotaract vor putea 
avea acces uşor pentru proiectele dedicate celor 
mici“, afi rmă Gabriela Stoica, Elected President 
şi membru fondator Rotaract Bucureşti Octo, 
Coordonator Proiect „Colors of the Future“.

În prezent, spaţiul nu dispune de mobilier, motiv 
pentru care sponsorii şi partenerii sunt esenţiali. 
Pentru mobilarea şi dotarea spaţiului se va 
colabora cu o asociaţie de arhitecţi astfel încât 
amenajarea lui să îndeplinească cerinţele de 
siguranţă pentru cei mici, pe de o parte, şi, pe 
de altă parte, să fi e un spaţiu neconvenţional la 
standarde occidentale care să faciliteze crearea 
unei legături puternice între cei mici şi lectură.

Spațiul va fi  complet utilat cu mobilier pentru copii 
și va fi  operațional începând cu luna septembrie, 
conform estimărilor. Toți cei care doresc pot dona 
cărți ilustrate specifi ce preșcolarilor şi şcolarilor, 
precum şi jocuri educaţionale sau piese de 
mobilier dedicate copiilor luând legătura cu unul 
dintre cei doi coordonatori ai proiectului.





pag. 08

CALEA GRIVIŢEI 143

PROGRAMUL CONFERINŢEI

JOI 21.05.2015
17.00 – 19.00 Înregistrare participanţi
19.00 – 22.00 Cină de bun venit – Restaurant Club 
Floreasca (http://www.clubfl oreasca.ro/)

VINERI, 22.05.2015
09.30 Ceremonia de deschidere a Conferinţei / 
imnuri / steaguri
09.40 Cuvânt de bun venit – Meda Vasiliu – District 
Conference Chair; prezentarea oaspeţilor şi a 
programului
09.50 Cuvânt de bun venit – Petre Diculescu – DG 
D2241
10.00 Cuvântul Reprezentantului Preşedintelui 
Rotary International PRID Kjell-Ake Akesson
10.10 – 13.00 Sesiunea I a Conferinţei
10.10 – 10.50 Rapoarte preşedinţi comisii: 
Secretar District – Codrin Raita, Interact – Radu 
Zernoveanu, Rotaract – Fredi Călinoiu, Imagine – 
Ștefan Ciochinaru (max. 10 minute/prezentare)

10.50 Prezentare Sponsor (i)
11.00 Coffee break
11.30 Prezentare Habitat for Humanity – Mario de 
Mezzo
12.00 – 13.00 Raport preşedinţi comisii: Finanţe 
– Alexandru Ivănescu, Programe Fundaţie – Călin 
Lazăr, Planifi care strategică – PDG Corneliu Dincă
12.55 – 13.00 Sfârşitul Sesiunii I a Conferinţei
13.00 – 14.30 Prânz
14.30 – 18.00 Sesiunea a II-a a Conferinţei
14.30 – 15.00 Leadershipul structurilor asociative 
de voluntari – Silviu Hotăran
15.00 – 15.20 Awards
15.20 – 15.40 Raportul Guvernatorului
15.40 – 16.00 Membership DGE Daniel Tănase şi 
RC Corneliu Dincă
16.00 – 16.30 Coffee break
16.30 – 17.00 Imagine, brand şi fundraising - 
Wargha Enayati
17.00 – 17.30 Liderii Districtului 2241 și Rotary 
International 

CONFERINŢA DISTRICTUALĂ D2241 - 
21-23 MAI 2015
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 RID Nominnee Corneliu Dincă
 RPI Coordinator Alexandru Condurache
 ARC Martha Mocanu
 ARRFC Ivan Bloch
17.30 – 18.10 Inter Country Committees – Ovidiu 
Coș (Coordonatori ICC România-Germania – Cristi 
Jurji; ICC România/Republica Moldova – Marea 
Britanie şi Irlanda - Peter March, Elizabeth 
Tatman)
18.10 – 18.30 Mesajul Reprezentantului 
Preşedintelui RI PRID Kjell-Ake Akesson
18.30 – 18.35 Închiderea Sesiunii a II-a a 
Conferinţei
19.30 – 23.59 Cină Festivă - Constanţa Ballroom

SÂMBĂTĂ, 23.05.2015
08.30 – 09.30 Înregistrare participanţi
09.30 – 13.00 Sesiunea a III-a a Conferinţei Salon 
AB
9.30 Deschiderea Lucrărilor – Conference Chair 
Meda Vasiliu/imnuri, steaguri etc.
09.40 – 10.10 Rapoarte preşedinţi comisii: 

Membership – Daniel Tănase, Extensie – Viorel 
Bunea, YEP – Radu Savulov – prezentare echipă 
tineri
10.10 – 10.20 Prezentare Sponsor
10.20 – 10.40 Convenţia de la Sao Paolo şi Seoul – 
PDG Martha Mocanu
10.40 – 10.50 Awards Interact/Rotaract
10.50 – 11.05 Coffee break
11.05 – 11.20 Prezentare echipele Rotary 
Friendship Exchange 2014-2015 – Alexandru Iote
11.20 – 11.35 Prezentare „Promenada Inimilor 
2015“ şi proiectele Comitetului de Prevenţie şi 
Tratament al Bolilor pentru anul rotarian 2016 – 
Dan Gaiţă
11.35 – 13.00 Adunarea Generală a Districtului - 
coordonator DGE Daniel Tănase + comisia juridică
13.00 – 13.20 Mesajul Reprezentantului 
Preşedintelui RI PRID Kjell-Ake Akesson
13.20 – 13.25 Închiderea lucrărilor Conferinţei 
Districtuale 2015
13.30 Prânz opţional TBD
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DEAR DG PETRE,

I hope this message fi nds you doing well and that you have had a chance to relax from a very busy 
weekend and a most FANTASTIC District Conference, I really enjoyed meeting you, your lovely wife and 
spending the weekend together with you and so many enthusiastic Rotarians and friends of Rotary in 
sunny Bucharest. 

What a great Conference we all experienced! 

The program was absolutely most excellent and all of us felt the „Spirit of Rotary“. You and your team 
have to be so PROUD! 

I am sure that when RI President Gary Huang reads my very positive report he also will be PROUD to 
know that the District Conference was outstanding and that D 2241 is a district with many ENTHUSIASTIC 
Rotarians and with a leadership which is PERFECT! 

I am also so HAPPY that your vice governor PDG Martha Maria Mocanu as my aide really did an 
outstanding job taking care of me „every second“! She is a ROTARIAN with the „real Rotary/TRF heart“ 
doing a most fantastic work for ROTARY and The Rotary Foundation! 

As I am not able to fi nd the e-mail address to PDG Martha I kindly ask you to let her know that I am so 
grateful for everything she together with her husband did for me during my wonderful stay in Romania. 

I hope that our paths may cross sometime in the future! 

Warmest regards from a the sunny part of Sweden and with all the best wishes, 

YIR Kjell-Åke Åkesson

P.S MANY thanks also for the „gift bag“ with possibilities in different ways to have a reminder of the 
wonderful D 2241 and Romania!!!

SCRISOAREA REPREZENTANTULUI 
ROTARY INTERNATIONAL
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Interact Club Craiova cu sprijinul Rotary Club 
Craiova a organizat în perioada februarie-aprilie 
2015 proiectul Dăruiește o carte pentru bucuria 
unui copil. Scopul proiectului a fost oferirea de 
cărți copiilor din învățământul primar și gimnazial 
provenind din familii cu posibilități fi nanciare 
reduse din comuna doljeană Brădești, afl ată în 
apropiere de Craiova, și, în același timp, crearea și 
dezvoltarea bucuriei de a citi pentru acești copii. 
Sunt multe localități în care nu există biblioteci, iar 
posibilitățile fi nanciare ale părinților de a cumpăra 
cărți sunt limitate.

„Ne-am dorit să fi m alături copiilor de vârsta 
noastră care nu pot avea o carte și să le oferim 
acestora plăcerea de a citi și de a descoperi 

lecturile copilăriei așa cum o făceam și noi. 
Accesul la lectură și la cunoaștere pentru toți 
copiii ar trebui să fi e la fel. Dar nu este. Sunt mulți 
copii care nu s-au mai bucurat de o carte de multă 
vreme, iar cu un gest simbolic de a dona o carte se 
poate împlini un vis nou“, spunea Andrei Cristian 
Spulbăr, coordonatorul proiectului din partea 
Interact Club Craiova.

Au fost strânse și donate către Biblioteca Școlii din 
Brădești aproape 1.000 de volume, cele mai multe 
provenind de la editurile, librăriile și persoanele 
participante la Târgul Gaudeamus Craiova 2015 
și cu sprijinul Radio România. Proiectul a făcut 
parte din programul Rotary Club Craiova susține 
calitatea în educație.

DĂRUIEȘTE O CARTE 
PENTRU BUCURIA UNUI COPIL

„CU UN GEST 
SIMBOLIC 

DE A DONA 
O CARTE 

SE POATE 
ÎMPLINI 

UN VIS NOU“

AGENDA ROTARY
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În perioada 2012-2015, pentru Zona 19 
(parțial) Coordonator Regional este PDG 
Corneliu Dincă de la RC Craiova. 
Printre sarcinile unui coordonator se numără 
Membershipul zonal, Planifi carea Strategică 
şi Serviciul Rotary (programele Rotariene). 
Deoarece Membershipul înregistrează o 
cerere de creștere continuă, fi ind un obiectiv 
al oricărui președinte al ROTARY 
INTERNATIONAL, fi ecare coordonator trebuie 
să organizeze anual un eveniment de 
evaluare și schimb de experiență sub forma 
unui seminar.

După Opatija (Croația, 2013), Budapesta 
(2014, Ungaria), Rtn. Corneliu a organizat 
seminarul, anul acesta, la Bled (18-19.04.2015), 
în Slovenia. Cele trei locații nu au fost alese 
întâmplător în aceste districte, respectiv 
D1913, D1911 și D1912. Cele trei erau monitorizate 
de către ROTARY INTERNATIONAL pentru un 
număr de membri sub 1.100, fapt 

contrar reglementărilor de funcționare 
districtuală.

Planul Strategic de Membership al Zonei 19 
(parte din ea) elaborat de către colegul nostru, 
a înregistrat la Bled perspectiva unui succes 
total în îndeplinirea obiectivelor sale 
specifi ce. Districtele 1911 Ungaria și 1913 Croația 
au depășit deja 1.100 de membri, iar D1912 
Slovenia are două căi de a realiza și el 
obiectivul: pe căile normale de creștere 
sau înglobând cele 15 cluburi din fosta 
Macedonie (YU), cluburi ce au peste 400 de 
membri, noul district ce va apărea tinzând 
spre 1.500 de rotarieni.

Tot la Bled, PDG Martha Mocanu a participat 
la un training de asistent coordonator, 
ea urmând a intra în mandat la 1 iulie 2015, 
preluând ștafeta de la Corneliu Dincă, ce iese din 
mandatul de Coordonator Regional, pregătindu-se 
pentru mandatul de Director RI 2016-18.

AGENDA ROTARY

SEMINARUL ZONEI 19 DE LA BLED, 
SLOVENIA

Bled, Slovenia, 2015: Rotarienii din D2241, Martha Mocanu, Corneliu Dincă și Daniel Tănase alături de ofi ciali ai ROTARY 
INTERNATIONAL și reprezentativi din Zona 19.

SE 
PREGĂTEŞTE 
O SCHIMBARE 
DE ŞTAFETĂ
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Nu de mult, România a găzduit pentru trei 
zile centrul strategic al conferințelor de lucru 
dar și al celebrării femeilor rotariene, pornind 
de la momentele cu adevărat istorice ale 
membership-ului în rândul femeilor, trecând 
prin misiunea vocațională a femeilor din Rotary 
și culminând în cele din urmă cu leadership-ul 
feminin, analizat desigur în perimetrul 
contemporan. 

Conferințele s-au focusat chiar pe aceste trei 
sesiuni: MEMBERSHIP, FEMEILE ROTARIENE 
și SERVICIUL VOCAȚIONAL și PALIERELE 
LEADERSHIP-ULUI ÎN RÂNDUL FEMEILOR DE 
SUCCES DIN ROTARY.

În continuare vom cita câteva testimoniale ale 
speaker-ilor conferenţiari. 

PDG VESNA BALTEZAREVICI, SERBIA

First I want to thank you, Marta and Petre for 
the excellent organization and warm hospitality.
Conference contributed to the affi rmation of 
women's leadership but more than anything, has 
enabled us to meet and to continue as friends. 
Regards to you all

REBEKA BUCINEL, SLOVENIA

Dear friends, A great Thank You, from my side 
also! 
I wasn’t sure to be the right person to represent 
my District 1912, but I am so happy to have taken 
the challenge and got back, enriched with such 
beautiful experience on the international level 

of Rotary. I hope to meet each and every one of 
you again, at the following Rotary events or other 
occasions.
Thank You!

PDG KATERINA KOTSALI-PAPADIMITRIOU

We all left Bucharest holding in our minds 
wonderful memories of a unique event and 
feelings of true Rotarian friendship.
Congratulations to all who contributed to the great 
success of this innovative initiative!
Many thanks for your warm hospitality and 
generosity. I sincerely hope that the whole team 
meets again soon on another Rotarian occasion
Warm regards to all

PDG VELIMIR STEFANOVIC, SERBIA

I would like to thank you for a great Rotary 
meeting, warm hospitality and excellent gala 
dinner with gorgeous programme.We are like 
that we have you for a friend in Romania which is 
beautiful country and not far. We do hope that we 
will have the opportunity to see you in Subotica or 
anywhere else in Serbia.
Looking forward to see you soon, Yours in Rotary,
Velimir and Dubravka

Evenimentul, inițiat de PDG Martha Mocanu, a 
fost implementat de Districtul 2241 România și 
Republica Moldova, avându-l ca reprezentant pe 
Guvernator Petre Diculescu și de către Zona 19, 
avându-l drept coordonator regional pe RIDN 
Corneliu Dincă. 

CELEBRAREA 
FEMEILOR 

ROTARIENE

LADIES LEADERSHIP 
LIGHT UP IN ROTARY
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La începutul lunii mai, Clubul Rotaract TEAM Baia 
Mare și Rotary Baia Mare 2005 au fost gazda celei 
de-a noua ediții a Forumului Mondial pentru Pace. 
Evenimentul este organizat anual de Fundaţia 
Schengen pentru Pace din Luxemburg iar anul 
acesta, la invitația membrilor Rotaract din Baia 
Mare, a fost pentru prima dată când a fost organizat 
într-o altă țară decât cea de origine, Luxemburg.

Primul Forum Mondial al Păcii a avut loc în 2006 
cu scopul de a aduce împreună specialiști din toate 
domeniile pentru a-și împărtăși ideile și pentru a 
găsi împreună modalități de promovare a efortului 
de pace depus atât de mulți activiști, cât și de 
organizații mici sau mari din întreaga lume.

Ediția din 2015 a Forumului Mondial al Păcii 
a avut loc în Baia Mare, România, între 7-10 
mai, și a avut ca temă Găsirea valorilor globale 
comune. De asemenea, înaintea forumului din 
Baia Mare a avut loc și un Forum Mondial al Păcii 
pentru Tineret în Cairo, Egipt, între 4-6 mai 2015. 
Situațiile de violență apar într-o multitudine de 
forme, de la sporadicele demonstrații violente 
în stradă la degradarea mediului. Este foarte 
important să dezvoltăm defi niții foarte generale 
ale păcii deoarece găsirea de soluții presupune o 
experiență cu multe implicații. 

Forumul Mondial al Păcii tinde să fi e punctul 
global de dezbateri responsabile, cercetări 
și analize ale tuturor elementelor ce duc la 
dezvoltarea unei lumi pașnice. Acesta își propune 
să fi e un cămin al celor mai bune practici pentru 
promovarea păcii. Misiunea Rotary și Rotaract 
este de-a aduce Forumul de Pace Mondială la 
următorul nivel, dezvoltând cadrul și condițiile 
corespunzătoare creșterii continue, asigurându-ne 
că vocile participanților sunt auzite în această 
lume tot mai gălăgioasă. 

Un număr de peste 60 de specialiști internaţionali, 
lideri politici, religioși sau activiști în domeniul 
păcii, reprezentând peste 30 de țări ale lumii, au 
interacţionat cu cei peste 30 de delegați români, 
precum și cu publicul băimărean în cadrul unui 
program ce a cuprins o varietate de activităţi, de la 
discursuri și schimburi de bune practici, la ateliere 
de lucru și dezbateri pe teme date, momente 
artistice și schimburi culturale sau expoziții de 
fotografi e și desene.

Programul zilei de sâmbătă, 9 mai, s-a desfăşurat 
la Sighetul Marmației, atelierele şi activitățile fi ind 
găzduite de Memorialul Victimelor Comunismului 
și al Rezistenţei, într-o atmosferă care i-a copleșit 
pe toți participanții. Evenimentul a avut loc cu 
sprijinul primarului Cătălin Cherecheș, care 
a participat la întreg evenimentul și alături de 
ceilalți participanți a semnat Protocolul de la 
Baia Mare, document ce urmează a fi  transmis 
tuturor liderilor lumii. Pentru rolul său activ în 
promovarea valorilor europene și a drepturilor 
omului, membrul clubului Rotaract TEAM Baia 
Mare, rotaractianul Adrian Dan Pop a primit 
distincția „Crucea Europeană“ în grad de cavaler 
din partea Fundației Spaniole pentru Promovarea 
Europei în cadrul unei ceremonii speciale 
organizate la Cina Festivă organizată în ultima 
seară a conferinței.

MODALITĂȚI 
DE 

PROMOVARE 
A EFORTULUI 

DE PACE

FORUMUL MONDIAL PENTRU PACE 
LA BAIA MARE

World Peace Forum

United Nations Flag Mandala

Adrian Dan Pop primeşte distincţia 
Crucea Europeană pentru 
Promovarea Păcii
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În urma vizitei prietenilor noștri din ROTARY UK, 
Valentin Ștefan ne-a pus la dispoziție scrisoarea 
invitaților săi și îi mulțumim pentru acest lucru, 
oferind-o tuturor membrilor Rotary spre lectură în 
paginile revistei. Scrisoarea este foarte frumoasă 
și cu adevărat relevantă din punctul de vedere al 
unor prietenii fără frontiere. 

Dragă Valentin,

Ne-am întors cu toţii în siguranţă în UK după o 
săptămână minunată petrecută în țara voastră 
frumoasă. 

Ne-a plăcut clima, peisajul, istoria, oamenii, 
mâncarea, vinul și palinca! Îţi mulţumim foarte 
mult pentru că ai avut atât de bine grijă de noi 
şi pentru că ne-ai arătat atât de multe locuri din 
România în numai șase zile. Te rog să le transmiţi 
mulţumirile noastre preşedintelui Dragoș și 
tuturor membrilor Rotary Club Târgovişte pentru 
primirea ce ne-ați oferit-o. Voi ar trebui să fi ţi 
foarte mândri de ţara voastră şi ceea ce aceasta 
poate oferi turiștilor. Să fi ţi mândri de efortul pe 
care îl depuneţi pentru a face faţă provocărilor pe 
care le-aţi avut şi celor ce vor veni în viitor. 
 
Doresc să mulţumesc în mod special clubului 
pentru călduroasa primire din cadrul întâlnirii 
voastre săptămânale de săptămâna trecută. Am 
petrecut o seară minunată alături de voi și de 
membrii din Italia. Richard încă vorbeşte neîncetat 
despre petrecerea de ziua lui!! Așa cum ştiţi, 
scopul vizitei noastre a fost de a vedea centrele și 
şcolile pe care am reușit să le ajutăm (ajutaţi) cu 
echipamentul din Şcoala din Scilly. Sunt atât de 
mândră pentru că am avut ocazia să fi u implicată 
în acest proiect şi să deschid o legătură ce va 
rămâne permanentă între districtele noastre. 
Totodată, prin succesul acestei donații la care se 
lucrează încă din 2013, consider că am adus o 
încheiere cu succes a ultimului program/proiect 
GSE pe care Rotary l-a avut. A fost foarte bine 
să vedem că Şcoala tehnică (Palatul copiilor) a 
putut benefi cia de un nou laborator de informatică 
cu 8 computere, proiectoare și laptop, precum 
şi de mese şi scaune. De asemenea, am fost 
impresionaţi de talentul tinerilor elevi. Ne-a 
plăcut de asemenea vizita la cealaltă școală 
(Şcoala Nr. 10 „Mihai Viteazul“) şi faptul că am 
putut vedea asemănările între sistemul nostru 
educaţional de stat şi cel din România. Din multe 
puncte de vedere, voi sunteţi mai buni, aşa că noi 
avem lecţii de luat de la voi. 

Vizita la centrul pentru persoane cu handicap a 
fost foarte interesantă şi ne-a plăcut să vedem 

că oamenii de acolo sunt îngrijiţi cu resursele 
pe care le au. În mod special, faptul că am putut 
vedea un băiat interacţionând şi jucându-se jocuri 
pe un computer pe care noi l-am donat a făcut ca 
toată munca noastră grea să merite. 

Dar, aşa cum am discutat şi în timpul vizitei 
noastre, încă sunt multe de făcut. Dorim să vă 
rugăm ca cele 460 de lire (2.800 lei) pe care 
le-am donat să fi e folosite pentru a vă asigura ca 
echipamentul pe care l-am donat să fi e întreţinut 
şi lucrurile să fi e înlocuite pe măsură ce acestea 
se degradează. Considerăm în mod special că 
centrul pentru persoane cu handicap ar putea 
benefi cia de mai multe jucării, jocuri, puzzle 
care i-ar ajuta pe aceşti oameni cu nevoile lor 
de comunicare şi dizabilităţile lor fi zice. Dacă 
doriţi şi îmi cereţi acest lucru, profesia mea fi ind 
fi zioterapeut, vă pot sfătui mai multe. 

În încheiere, vreau să vă mai spun că sunt 
posibilităţi pentru noi de a aplica pentru granturi 
oferite de Rotary Foundation prin care să ajutăm 
cu reparaţiile necesare la Palatul copiilor, cum ar 
fi  acoperișul şi curtea exterioară, inclusiv sera. 

De asemenea, aşa cum ai observat şi tu, sunt 
încă necesare investirea unor cantităţi enorme 
de lucru pentru modernizarea spaţiilor la centrul 
pentru persoanele cu handicap. Aşa cum ştii, 
Richard crede că aceste modernizări pot fi  
făcute într-un mod mult mai economic şi ne vom 
interesa şi noi cum putem ajuta. Mi-ar plăcea ca 
în viitor să pot organiza vizita voluntară a unor 
tineri din UK care să ajute în acest centru şi sper 
ca nu peste mult timp să ne revedem şi noi.

Încă o dată mulţumesc foarte mult. 
Cathie Shipwright Rotary Club of Truro
Assistant Governor district 1290/1175

„AR TREBUI 
SĂ FIŢI 
FOARTE 
MÂNDRI 
DE ŢARA 
VOASTRĂ“

ROTARY UK – FOLLOW UP-UL VIZITEI 
ÎN ROMÂNIA
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Bună, dragi prieteni rotarieni,

Eu sunt Vlad NUȚU, membru Rotaract București 
Continental, fost președinte Rotaract Bacău 
și membru activ în frumoasa familie Rotary. 
În timpul liber sunt trainer la Yes Academy 
(www.YesAcademy.ro) și inițiatorul unui program 
de tabere de aventură și dezvoltare personală 
pentru copii și tineri, intitulat Taberele YES 
(www.tabereleyes.ro). 

Și acum îmi aduc aminte cât trebuia să învăț și 
la câte trebuia să renunț pentru a merge într-o 
tabără de vară. Dacă nu luam coroniță sau nu 
eram printre primii, îmi petreceam vacanța de 
vară printre blocurile cartierului, într-o căldură 
insuportabilă și cu foarte puțini prieteni.

Țin minte și acum prima tabără de vară, cea din 
clasa a șasea. Eram atât de speriat și emoționat 
când am ajuns în tabără, dar acel sentiment 
a durat foarte puțin, deoarece mi-am făcut 
repede prieteni. După tabără, părinții au simțit o 
schimbare în comportamentul meu. O schimbare 
care i-a bucurat și le-a mărit încrederea în mine.

În tabără am învățat să fi u o persoană sociabilă, 
să-mi respect colegii, să fi u mai înțelegător și 
să am mai multă încredere în mine, dar cel mai 
important am învățat cum să fi u EU, indiferent de 
ce spun ceilalți.

Acum îmi urmez visul și în fi ecare vară organizez 
pentru copii și tineri un program unic de tabere, 

în care copilul încearcă o sumedenie de activități. 
Acest vis are un nume: „Taberele Y.E.S.“. 
Dacă vă întrebați ce înseamnă YES, e foarte 
simplu: Y. (Youth) E. (Evolution) to S. (Success), mai 
pe scurt, evoluția tinerilor către succes. La noi, 
fi ecare participant găsește instrumentele necesare 
pentru a se dezvolta personal și profesional.

Încă de la început se pornește într-o aventură ce 
va rămâne imprimată pentru totdeauna în mintea 
și inima copilului. 

Echipa este formată din profesori și instructori 
cu o vastă pregătire, care vor pune tot timpul 
pe primul plan siguranța participantului. Vreau 
să spun că suntem o echipă tânără, formată din 
oameni hiper-activi și neastâmpărați. Ne place 
să facem mereu câte ceva și să nu ne plictisim. 
Ne-am hotărât să împărtășim pasiunile cu voi și să 
vă arătăm cum ne distrăm noi vară de vară.

Taberele Yes sunt adresate copiilor și tinerilor, 
le oferă acestora o experiență de neuitat, în care 
descoperă bucuria vacanței de vară prin activități 
care ajută copilul să devină mai sigur în forțele 
proprii, comunicativ, dornici să experimenteze 
lucruri noi și să lege prietenii de neuitat.

În taberele Yes se fac următoarele activități: curse 
cu obstacole, tir cu arcul, escaladă, tiroliană, 
rafting pe Olt, echitație, cursuri de dans sportiv, 
trasee de aventură, air-soft, paint-ball, înot, 
scufundări, zbor cu avionul, seara talentelor, bal 
mascat, carnaval, foc de tabără.

Y. (YOUTH) 
E. (EVOLUTION) 

TO 
S. (SUCCESS)

AGENDA ROTARY

EXPERIENŢE DE NEUITAT 
ÎN TABERELE YES
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Avem dezvoltate mai multe programe de tabără 
în funcție de cerințe: tabere de aventură, tabere 
de dezvoltare personală, tabere în Delta Dunării, 
tabere pentru grupuri speciale, tabere pentru 
copii și părinți. Fiecare tabără are programul său 
unic și adaptat pentru diferite vârste și grade de 
difi cultate.

În fi nal, aș vrea să fac o recomandare: „Studiază, 
analizează, cere păreri și ai curajul să-ți dai 
copilul în tabără. Nu vei regreta nici măcar o 
clipă, chiar dacă vei fi  puțin îngrijorat la început, 
vei avea o surpriză foarte plăcută la fi nal. Dacă 
îl dai în tabără îl ajuți să își dezvolte inteligența 
emoțională, spiritul de echipă, creativitatea, 
spontaneitatea, și așa vei avea un copil puternic și 
pregătit pentru ce va urma“.

Un mentor de-al meu mi-a spus: „Tot ce 
acumulezi, dacă nu dai mai departe, ești un 
nimeni“. Pentru mine, aceste cuvinte s-au 
imprimat adânc în sufl etul meu și tot ce fac, ofer 
participanților în taberele YES.

Trăiește și tu Aventura taberelor YES!

PROGRAME 
UNICE ȘI 

ADAPTATE 
PENTRU 

DIFERITE 
VÂRSTE
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DĂRUIEȘTE, AJUTĂ, SERVEȘTE

„DINŢI FRUMOŞI, COPII SĂNĂTOŞI“ este un proiect de profilaxie şi 
educaţie dentară adresat copiilor din școlile României, derulat de 

Districtul Rotary 2241 România și Republica Moldova, alături de 
Ambasada Suediei, Societatea de Profilaxie și Educație Dentară din 

România și Rotary Club MöIndal - Suedia.

„DINŢI FRUMOŞI, 
COPII SĂNĂTOŞI“
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Importanța deosebită a sănătății dentare pentru 
sănătatea generală a devenit din ce în ce mai 
evidentă, aceasta reprezentând nu doar o 
problemă estetică, ci o componentă necesară 
pentru buna funcționare a întregului organism. 
Primele cercetări cu privire la îmbunătățirea 
sănătății dentare prin clătire cu fl uor au avut loc 
în anii ’50, când a demarat un program în toate 
școlile Suediei, în urma căruia starea de sănătate 
dentară a tinerei generații s-a îmbunătățit 
considerabil.

Necesitatea unui astfel de proiect este confi rmată 
de statisticile care arată o defi cienţă gravă în 
igiena dentară a copiilor din România: doar o 
treime dintre copiii cu vârste între 10 şi 14 ani 
folosesc periuţa de dinţi, în timp ce consumul 
pastei de dinţi la copiii cuprinşi în acelaşi segment 
de vârstă este de numai 38 ml/an. 

OBIECTIVE

  Reducerea cu până la 50% a numărului cariilor 
la copiii până la 14 ani.

  Conştientizarea importanţei igienei orale în 
rândul copiilor, învăţătorilor şi părinților.

  Punerea bazelor unui program național de 
profi laxie orală pentru copii.

  Învățarea unor tehnici corecte de periaj dentar.

  Deprinderea unor obiceiuri alimentare 
sănătoase.

  Răspândirea expresiei „sâmbăta dulce“, având 
ca principal obiectiv reducerea consumului de 
dulciuri.

PROIECT DE 
PROFILAXIE 
ŞI EDUCAŢIE 
DENTARĂ
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REDUCEREA 
CARIILOR 
LA COPIII 

CU VÂRSTE 
DE PÂNĂ 

LA 14 ANI

PROIECTUL DE PROFILAXIE 
DENTARĂ ÎN ARAD 
– ETAPELE I ȘI II

În anul 1995, Parohia Bisericii Suedeze din Rada 
a demarat un proiect de profi laxie dentară 
într-o școală din Arad. Datorită perseverenţei 
lui Lucian Sîrb, acest proiect a fost continuat 
de către Clubul Rotary din localitatea 
Mölndal - Suedia, iar în 2003-2004 proiectul 
a fost extins, incluzând și copii dintr-un orfelinat 
al orașului Arad. Acest prim program, etapa I, 
s-a derulat până în 2008-2009, observându-se 
o îmbunătățire a sănătății dentare comparabilă 
cu cea sesizată în Suedia. S-a înregistrat 
o reducere de 50% a cariilor la copiii cu vârsta 
de până la 14 ani.

Împreună cu Clubul Rotary Arad, s-a decis 
dezvoltarea proiectului într-o nouă etapă 
(a II-a), astfel încât să cuprindă toți copiii din Arad. 
Această a II-a etapă a programului de clătire cu 
fl uor a început în 2009 cu elevii din clasa I. 
În anul următor, programul a continuat cu copiii 
ajunși în clasa a II-a, preluând și generația 
următoare afl ată în clasa I. 

PROIECTUL DE PROFILAXIE 
DENTARĂ ÎN TIMIȘOARA 
– ETAPA A III-A

Încurajați de disponibilitatea școlilor și a 
autorităților sanitare locale, în primăvara 
anului 2011 s-a hotărât extinderea programului 
în Timișoara, etapa a III-a. Programul a fost 
îmbunătățit prin înlocuirea clătirii cavității 
bucale cu fl uor cu periaj dentar cu pastă de dinți 
fl uorurată, supravegheat, cel puțin de 2 ori pe 
zi, întrucât s-a constatat că periajul dentar are o 
efi cienţă net superioară comparativ cu utilizarea 
soluțiilor fl uorurate. Supravegherea se realizează 
acasă de către părinți, iar în școli de către cadrele 
didactice.

PROIECTUL DE PROFILAXIE 
DENTARĂ PENTRU TOȚI COPIII 
DIN ȘCOLILE ROMÂNIEI 
– ETAPA A IV-A 

În următoarea etapă, ne-am gândit că toți copiii 
din școlile României ar putea benefi cia de 
avantajele acestui program. Scopul este acela 
de a obține cea mai bună sănătate dentară 
a copiilor din Europa de Est.

Cluburile Rotary din România au decis să se 
implice în derularea programului de profi laxie 
dentară la nivelul întregii țări. Spre satisfacția 
noastră, autoritatea națională de sănătate 
din vestul Suediei (The Public Dental Service 
of Västra Götalandsregionen - VGR) ne a oferit 
sprijin profesional, acest proiect înscriindu-se 
în specifi cul colaborării româno-suedeze, 
potrivit afi rmațiilor Domnului ex-ambasador 
Anders Bengtsson. 

Proiectul-pilot de profi laxie dentară 
s-a desfășurat în anul școlar 2011-2012 
în cincisprezece orașe ale României 
- Etapa IV A. Cluburile Rotary din aceste orașe, 
împreună cu Inspectoratele școlare locale și 
cu sprijinul Direcțiilor de Sănătate Publică, au 
selectat 5 școli, iar în cadrul fi ecărei școli au 
fost selectate câte două clase I, ai căror elevi 
au benefi ciat de acest program pe parcursul 
întregului an școlar. În total au participat la 
program aproximativ 5.000 de copii.

PROIECTUL ARE LA BAZĂ 
URMĂTOARELE ACTIVITĂȚI:

  Elevii benefi ciază de o consultație inițială 
în care este evaluată starea sănătății orale, 
urmată de controale periodice până în clasa a 
IV-a. Controlul este efectuat de către echipa de 
medici stomatologi implicată în implementarea 
acestui proiect;



  Fiecare copil primește câte 2 periuțe de dinți 
(una pentru acasă şi una pentru la școală) şi 
câte o pastă de dinți pentru acasă. Un număr 
sufi cient de paste de dinți vor rămâne în clasă, 
astfel încât cel puțin de 2 ori pe săptămână să 
se poată realiza periajul dentar supravegheat de 
cadrele didactice;

  Proiectul prevede un concurs cu premii între 
clasele selectate, pentru motivarea copiilor în 
însușirea tehnicilor corecte de periaj dentar şi a 
unor obiceiuri alimentare cât mai sănătoase;

  Proiectul este însoțit de o campanie mediatică 
menită să-i sporească efi cienţa.

Proiectul s a extins în anul școlar 2012-2013 în 
alte cinci orașe ale României - Etapa IV B. Claselor 
deja selectate li s-au alăturat alte două clase I şi 
respectiv 0, din fi ecare școală. De asemenea, s-a 
demarat în Arad, Timișoara şi Bistrița, o nouă etapă 
a programului şi anume fl uorizarea dinților de 3 ori 
pe an şi sigilarea primilor molari defi nitivi. 

S-a defi nitivat programul de înregistrare a tuturor 
fi şelor de consultație, astfel încât am putut obține 
primele date statistice, am putut urmări buna 
desfășurare şi totodată am putut proba efi cienţa 
proiectului, necesitatea şi importanţa lui pentru 
sănătatea şi educația copiilor școlari. Astfel, la un 
număr de 5.521 de copii monitorizați, cu vârste 
cuprinse între 6 şi 7 ani, s-au înregistrat carii la 
nivelul primului molar permanent, abia erupt, în 
procent variind între 19,6 % şi 25,7%. De asemenea, 
din totalul elevilor de 7 ani examinați, 43,9% au 
prezentat sângerări în timpul consultației.

În anul școlar 2013-2014, datorită eforturilor 
partenerilor suedezi, s-a obţinut un Global Grant 
în valoare de 45.500 USD.

În prezent, peste 13.500 de copii au benefi ciat 
de acest program, proiectul derulându-se în 30 
de orașe: Alba-Iulia, Alexandria, Arad, Bacău, 

Bistriţa, Braşov, Bucureşti, Botoșani, Buziaş, Cluj-
Napoca, Constanţa, Craiova, Deva, Galaţi, Giurgiu, 
Jimbolia, Odorheiu Secuiesc, Piteşti, Ploieşti, 
Râmnicu-Vâlcea, Reghin, Satu-Mare, Sibiu, Sighet, 
Sighişoara, Slobozia, Suceava, Târgu-Mureş, 
Timişoara, Zalău.

De asemenea, s-a inițiat colaborarea cu Facultăţile 
de Stomatologie din Arad, Târgu-Mureș şi 
Cluj-Napoca, care asigură personalul voluntar 
participant la proiect şi realizează studii de analiză 
a sănătății orale, înainte, în timpul şi la fi nalul 
proiectului.

Continuitatea acestui proiect se datorează 
perseverenței, combativității, dăruirii și 
încăpățânării unor oameni, cărora nu am cuvinte 
să le mulțumesc: Göran Hammarskjöld, Sven 
Hilmersson, Stig Fässberg, Leif Borg, Gabriel 
Livian (Districtul 2360 Suedia), Lucian Sîrb, PDG 
Radu Popescu, PDG Marian Mocan, Dr. Răzvan 
Purcărea, Dr. Sorina Calmore, Dr. Paul Freimann, 
PDG Ovidiu Coș, Dr. Dragoș Irimie, Dr. Gina Obădan, 
Guvernator Inner Wheel Cristina Petrescu, AG Ica 
Cira, Dr. Doru Stere, Dr. Manuela Borhan, Andu 
Popa, Stoinel Ilie Lucian, Dr. Mindra Badea, Leonard 
Măcsuț, Olivia Nițescu, Florin Căldăraru, Roberto 
Toader, Lucia Mihăilă, Alexandra Andrieș, Kaba 
Gabor, Kajan Janos, Dr. Szabo Janos, Dr. Claudiu 
Petriu, Dr. Roxana Dobrescu, Olimpia Doru, Dr. Ani 
Antonescu, Dr. Moldovan, Dr. Andreea Badea, Dr. 
Gabriel Săraru, Ionică Mariș, Dr. Cristina Urdea, 
Adriana Zgabei, Dr. Mircea Suciu, Dr. Dan Șutean, 
Dr. Camelia Goron.

În acest an ne dorim ca împreună cu Ministerul 
Sănătății şi Ministerul Educației şi Cercetării să 
putem extinde acest proiect la nivel național, 
transformându-l într-un Program Național de 
Prevenție.

Dr. Georgeta GHEORGHE
Coordonator proiect profi laxie dentară

Membru Rotary Club Bucureşti Cişmigiu

S-A OBŢINUT 
UN GLOBAL 
GRANT 
ÎN VALOARE 
DE 45.500 USD

DĂRUIEȘTE, AJUTĂ, SERVEȘTE
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INTERVIU

ROTARIANUL LUNII 

Dr. Dan Gaiţă
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Ce reprezintă Promenada inimilor? Ce poţi să 
ne povesteşti despre acest proiect pe care îl 
cunoaştem cu toţii, dar pe care cel mai frumos 
este să ni-l prezinţi tu. 

Promenada inimilor este un proiect al Fundaţiei 
Irlandeze a Inimii, denumit în original „Sli na 
slante“, implementat deja în mai multe ţări 
europene (în Suedia, spre exemplu, sunt câteva 
zeci de trasee), ce îşi propune crearea unei zone 
amenajate pentru plimbare-alergare, de preferat 
în zone centrale ale oraşelor. De la început am 
considerat că este un proiect perfect pentru a fi  
coordonat de cluburile Rotary din Districtul 2241 
datorită extrem de puternicului mesaj referitor la 
sănătatea oraşului în care trăim şi la necesitatea 
implicării civice prin voluntariat şi exemplu 
personal. Rezultatul îl cunoaşteţi – 25 de oraşe 
în 2013 şi 35 în 2014 au lansat proiectul simultan 
de Ziua Mondială a Inimii, adică în 29 septembrie. 
Sper că în 2015 vor fi  bătute toate recordurile! 
(detalii pe www.fnp.ro) 

Cât de importantă este prevenţia 
cardiovasculară în secolul în care trăim? Care 
de altminteri este unul destul de toxic…

Secolul acesta va fi  al prevenţiei sau nu va fi  deloc, 
permiţându-mi să îl parafrazez pe …Malraux. 
Aceasta în condiţiile în care datele din statisticile 
americane demonstrează că peste jumătate din 
scăderea mortalităţii cardiovasculare se obţine 
prin optimizarea modului de viaţă (spre exemplu, în 
intervalul 1980-2000 în SUA, activitatea fi zică zilnică 
a redus mortalitatea la fel de mult ca şi intervenţia 
de revascularizare intervenţională şi chirurgicală 
la pacienţii cu angină pectorală!). În plus, 
optimizarea stilului de viaţă nu este în competiţie, 
ci e complementară intervenţiilor medicale de 
diagnostic precoce şi tratament modern.

De la ce vârstă vorbim acum în România de 
patologie cardiacă?

În condiţiile în care peste 80% din problemele 
cardiovasculare se datorează evoluţiei şi 
complicaţiilor bolii aterosclerotice (depunerea de 
grăsime pe artere sub forma unor plăci de aterom), 
mă voi referi în continuare exclusiv la această 
patologie. Vestea proastă este că aceste leziuni 

debutează precoce, astfel aproximativ 20% din 
tinerii sub 20 de ani au la nivelul arterelor plăci de 
aterom incipiente, complet asimptomatice, făcând 
ca la 50 de ani spre exemplu, 80% dintre bărbaţi 
să aibă plăci de aterom. Ca să vă faceţi o imagine 
mai clară, zilnic în Timişoara sunt aproximativ 10 
evenimente cardiovasculare majore (vreo 6 infarcte 
miocardice şi vreo 3 atacuri cerebrale), din care 
cel puţin 1 la tineri sub 40 de ani!!!!! Vestea bună 
este că peste 80% din consecinţele şi complicaţiile 
aterosclerozei (inclusiv infarctul miocardic şi atacul 
cerebral) sunt PREVENIBILE - iar noi cei de la 
CardioPrevent facem acest lucru zilnic!

Care sunt simptomele care ar trebui să 
ne trimită la doctor pentru „reviziile“ 
cardiologice? 

Din păcate, atunci când apar simptomele cardiace 
propriu-zise (spre exemplu, durerea din piept cu 
caracteristici clare, denumită angină pectorală), 
boala este deja avansată sau foarte avansată 
– sigur, şi în aceste cazuri tratamentul imediat 
asociat şi continuat pe durata întregii vieţi 
stabilizează de cele mai multe ori evoluţia bolii. 
Dar trebuie înţeles că aceşti pacienţi rămân la 
risc crescut sau foarte crescut de recidivă pentru 
întreaga viaţă – un motiv în plus pentru grija faţă 
de propria sănătate cardiovasculară şi necesitatea 
controlului anual după 30 de ani la bărbaţi şi 40 de 
ani la femei (femeile fac de obicei ateroscleroza 10 
ani mai târziu decât bărbaţii…)

Doar medicamentele pot trata o afecţiune 
deja instaurată în organism? Sau e sufi cient 
schimbarea modului de viaţă? 

Aşa cum spus anterior, maxim jumătate 
din efi cienţa intervenţiilor noastre sunt 
datorate tratamentului medicamentos sau de 
revascularizare a miocardului (prin metode 
invazive, de dilatare coronariană şi de poziţionare 
a binecunoscutului „stent“ sau metode 
chirurgicale, adică „by-pass“). Cea mai mare 
parte a benefi ciului se datorează astfel acţiunii 
de protejare a propriei sănătăţi (în principal 
alimentaţie, activitate fi zică şi dobândirea unui 
echilibru emoţional – toate acestea însoţite de 
lipsa fumatului şi de controlul medical anual!)

PROMENADA 
INIMILOR ESTE 
UN PROIECT 
PERFECT 
PENTRU A FI 
COORDONAT 
DE CLUBURILE 
ROTARY DIN 
DISTRICTUL 
2241

INTERVIU

Promenada Inimilor – lansarea din 29 septembrie 2013 şi ediţia din 28 septembrie 2014
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COMUNITĂŢII 
DIN CARE FACI 

PARTE

Se poate trăi sănătos în mediul urban? 
Da! Se poate trăi sănătos în oraşe sănătoase! 
Pentru că mediul de viaţă urban, neoptimizat de 
comunitatea locală – aici Rotary are rol decisiv! – ne 
„împinge“ către o viaţă sedentară, alimentaţie de tip 
fast-food, abuzând de calorii (adeseori „ascunse“ 
în grăsimile şi zahărul din reţetele propriu-zise 
sau din sosuri), poluare (fumatul în spaţii închise 
e în top!) şi un ritm al vieţii ce ne erodează major 
echilibrul dintre muncă şi odihnă, reducându-ne 
rezistenţa la îmbolnăvire a organismului în general, 
nu doar a arterelor noastre. Va trebui să nu uităm 
că în aceste condiţii, toate bolile cronice – de la cele 
cardiovasculare la cele pulmonare sau cancer – au 
o prevenţie comună prin optimizarea stilului de 
viaţă şi că modul în care o comunitate facilitează 
accesul la atitudinea sănătoasă (pieţe de legume şi 
fructe proaspete, din zonă, spaţii pentru nefumători 
sau zone de mişcare, terenuri de sport sau 
plimbare) contribuie decisiv la sănătatea oraşului. 
Astfel, sănătatea socială, economică şi culturală a 
unei comunităţi infl uenţează nu doar calitatea vieţii 
noastre, dar şi durata ei!!!

Care sunt principalele lucruri pe care tu le-ai 
stipula ca fi ind absolut necesare pentru a fi  
sănătoşi şi a întârzia cât mai mult apariţia 
bolilor cardio-vasculare? 

Reţeta sănătăţii pe scurt? 
Zilnic: legume şi fructe în alimentaţie, minim 30 de 
minute de mişcare de intensitate moderată (cât să 
transpiri, simţind că faci efort), 6-8 ore de somn şi 
fumatul exclus.
Săptămânal: controlul greutăţii având ca obiectiv 
un indice de masă corporală de sub 25, ideal sub 
23! (Indicele de masă corporală se calculează 
împărţind greutatea în kg ridicată lă pătrat, la 
înălţime, în metri).
Anual (după 30 de ani bărbaţii/40 de ani femeile): 
un control specializat de evaluare a riscului 
cardiovascular, chiar dacă NU apare niciun 
simptom. De menţionat că persoanele care pot 
avea un risc genetic crescut de îmbolnăvire (în 
familie, rude de gradul 1 cu infarct miocardic 
sau atac cerebral sau moarte subită la sub 55 de 
ani la un bărbat şi sub 65 de ani la o femeie), au 

nevoie de un prim control încă din copilărie, pentru 
a exclude anumite boli ce pot precipita evoluţia 
aterosclerozei!
Totul însă trebuie asezonat cu o atitudine pozitivă 
şi cu bucurii, chiar mărunte, dar oferite zilnic, cu 
un suport social solid (mai ales familie, prieteni, 
colegi…), în condiţiile în care nu stresul e factor de 
risc, ci reacţia exagerată şi îndelungată la stres, 
sau în care „trăitul în prezent“ („mindfulness-ul“ 
american…), liniştea interioară şi echilibrul încep 
să fi e recunoscute ca terapii efi ciente!

Care este metoda de diagnostic cea mai 
uzuală pentru a descoperi dacă există 
patologie aterosclerotică sau altă afecţiune 
cardio-vasculară?

Sunt multiple metode efi ciente: de la scoruri de 
risc, bazate pe analize de sânge şi anamneză 
medicală, la metode neinvazive de a detecta 
ateroscleroza subclinică şi de la teste de 
„provocare“ pentru a surprinde manifestarea 
bolii la metode intervenţionale de evidenţiere a 
leziunilor arteriale.
Toate însă trebuie să fi e indicate şi interpretate 
de profesionişti – altfel se minimalizează sau 
exagerează lucruri ce pot afecta major viaţa.

În ce constau demersurile tale ca medic, dar 
şi ca rotarian pentru a vindeca omul urban de 
virusul vieţii nesănătoase? 

Încep prin a recunoaşte că şi eu am parcurs 
drumul de la ignoranţă către cunoaştere (şi mai 
am multe de învăţat…) în mai multe etape, având 
însă norocul de a întâlni în ultimii 20 de ani 
personalităţi marcante ale cardiologiei mondiale, 
mulţi dintre ei devenindu-mi prieteni. Am 
învăţat de la ei că nu e sufi cient să fi i un doctor 
cu pregătire profesională completă, ci trebuie 
să dedici timp şi energie comunităţii din care 
faci parte. Astfel, calitatea de membru Rotary 
şi cea de cadru medical se potrivesc mănuşă…. 
De aici până la a crea împreună cu prietenii 
mei rotarieni şi colegii mei medici Forumul 
Naţional de Prevenţie, Fundaţia Română a Inimii, 
AthleticCardioClub, Fundaţia CardioPrevent, nu a 
fost decât un pas…

Training la Almaty – KazakhstanMorning Run, Melbourne – Australia
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Cum te regăseşti în Rotary? Care e povestea 
Rotary pentru tine? Când a început? Cum?

Cei mai buni prieteni ai mei sunt membri Rotary 
– întâlnindu-i înainte şi propunându-i clubului 
pentru a deveni membri Rotary, sau cunoscându-i 
în cadrul Rotary. Am afl at ce înseamnă Rotary 
în iunie 1995, când imediat după Chartare (de 
fapt re-chartare, pentru că Rotary în Timişoara a 
apărut încă din anii ’20) am benefi ciat de o vizită 
în casele rotarienilor din Albi şi Castres – cei 
din zona Toulouse fi ind naşii noştri, iar membru 
fondator al Clubului Timişoara fi ind şeful meu de 
atunci, în fapt maestrul meu în ale cardiologiei 
clinice, Profesorul Radu Cristodorescu. A fost 
sufi cient ca în câţiva ani să îmi doresc să devin şi 
eu membru activ, „contaminând-o“ astfel şi pe 
fi ica mea Laura, care după ucenicia din Interact se 
pregăteşte să devină DRR la 1 iulie…

Unde ne afl ăm pe traseul Rotary – noi ca ţară 
rotariană? 

Pe drumul cel bun – în condiţiile în care, în medie, 
Rotary nu poate fi  mult mai bun decât media 
României, avem un district dinamic şi matur care 
a trecut de la etapa de „asistat“ sau „benefi ciar“ 
la aceea de a se implica activ în viaţa rotariană 
internaţională. Sunt mândru că am fost succesiv 
în echipa lui Marian, Petrică şi Daniel, chiar dacă 
voi fi  preşedinte în clubul meu (de care sunt 
foarte mândru!) abia începând cu 1 iulie 2016. 
Un eveniment major în viaţa mea a fost invitaţia 
de a participa în noiembrie 2014 împreună cu o 
delegaţie Rotary din SUA, condusă de celebrul Bob 
Paget, la o acţiune umanitară în Vientiane, Laos, 
ţinând cursuri dedicate studenţilor şi tinerilor 
doctori referitoare la cardiologie în general, la 
prevenţie cardiovasculară în special.

Avem minusuri în raport cu ceilalţi membri ai 
comunităţii internaţionale Rotary? 

E greu de răspuns cu da sau nu, pentru că ar trebui 
să defi nim elementul de referinţă! Ceea ce este însă 
foarte clar e că Rotary ne ajută să ne maturizăm 
atât ca persoane, cât şi ca grup, poziţionându-ne în 
acea zonă a societăţii civile, acoperită atât de precar 
de celelalte instituţii.

Cum reuşeşti să îmbini toate segmentele 
vieţii tale – tu cu tine însuţi, tu ca medic, tu ca 
profesor universitar care te afi rmi zi de zi în 
demersul cercetării medicale şi tu ca rotarian? 
Când există timp şi de unde există puterea de a 
pune în sinergie toate aceste elemente?

Cred că e de prisos să spun, ca nativ în Gemeni, că 
rotarianul din mine se întâlneşte zilnic cu medicul, 
profesorul sau persoana publică din mine… De 
fapt, ca în fi ecare dintre noi, aceste lucruri sunt 
doar faţete ale noastre care se potenţează şi se 
susţin reciproc – acest lucru întâmplându-se cu 
atât mai mult cu cât în ultimii ani m-a caracterizat 
dorinţa de a crea noi alianţe, de a deschide căi 
interdisciplinare, de a vedea dincolo de profesia 
mea, de oraşul sau continentul meu…

Ai avut vreun model rotarian? O persoană, 
fi e ea şi din Rotary International, pe care ai 
admirat-o şi ale cărei fapte sau atitudini le-ai fi  
dorit aplicate şi aici în context românesc? 

Bob Paget, de care abia am pomenit – întâlnirea 
cu el la Timişoara, misiunea din Laos, facilitarea 
întâlnirii cu prietenii şi colaboratorii lui, dar şi cu 
propria-mi identitate însă într-o altă ipostază, pe 
un alt meridian, cu alte provocări…

Ce poţi să ne spui despre activitatea ta 
rotariană de la Timişoara? Este important ca 
toţi să ne ştim şi să ne cunoaştem sub toate 
aspectele. Acesta este unul dintre scopurile 
revistei actuale.

Am învăţat că faptele vorbesc de la sine şi ceva nu 
este cunoscut probabil că nu e defi nitoriu sau că nu 
s-a atins masa critică pentru asta – aş vrea ca toţi 
rotarienii din district să ştie că au în mine deopotrivă 
un ajutor în orice problemă medicală (cunosc 
sistemul medical şi veleităţile lui), un sfat cardiologic 
(mai ales în prevenţie şi recuperare cardiovasculară) 
pe măsura aşteptărilor, dar şi un partener neobosit 
în proiecte, sau pe terenul de tenis, sau în formaţia 
UB40+ („IubiFortyPlus“:)). Am zis! 

Îţi mulţumesc! 

Interviu realizat de Cristiana Chioncel

European Heart Network – BucureştiVizită în Vientiane – Laos

ROTARY 
NE AJUTĂ 
SĂ NE 
MATURIZĂM 
ATÂT CA 
PERSOANE, 
 CÂT ŞI CA GRUP

INTERVIU
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CRAMA RĂTEŞTI

Dealurile Răteștilor a devenit zonă viticolă încă de pe vremea 
contelui Károlyi, când șvabii stabiliți aici la începutul anilor 1700 
au plantat vie contribuind la consacrarea zonei. Solurile acide și 
expoziția sudică dau naștere unor vinuri albe proaspete și unor 

vinuri roșii echilibrate, cu potențial de învechire. Strugurii provin 
din plantațiile de la Hodișa, Gereușa și Rătești.
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CÂTEVA MEDALII INTERNAŢIONALE IMPORTANTE PE CARE VINURILE 
NOASTRE LE-AU OBŢINUT ÎN ACEST AN:

FETEASCA REGALĂ 2013 a obţinut medalia de AUR 
la CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2015 

RIESLING 2013 a obţinut medalia de ARGINT la 
BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 
2015 

FETEASCA NEAGRĂ 2013 a obţinut medalia 
de AUR la BALKANS INTERNATIONAL WINE 
COMPETITION 

CABERNET SAUVIGNON a luat medalia de AUR în 
cadrul Târgului WORLD FOOD WARSAW 2015

FETEASCĂ REGALĂ 2013

Un vin elegant, cu miros plăcut de 
fructe tropicale (ananas, mango, 
papaya). Gust savuros, proaspăt, 
ce aminteşte de merele Golden şi 
piersici.
Merge cu legume şi brânzeturi 
proaspete, cu peşte sau pui. 

FETEASCĂ NEAGRĂ 2013

Nas de fructe roșii proaspete, gust de 
prune, vișine și piper negru proaspăt 
măcinat, cuișoare. Un vin catifelat, 
echilibrat, cu perspectivă.
Se potrivește bine la rață pe varză, 
friptură de gâscă sau carne de vită cu 
sos de fructe.

RIESLING 2013

Nas cu arome proaspete de fructe 
exotice (kiwi, pepene) şi note 
plăcute ierbal-minerale. Gust cu 
aciditate crocantă, cu prospețime și 
mineralitate.
Un excelent vin gastronomic, se 
potriveşte la salate, preparate din pui, 
peşte sau fructe de mare.

CABERNET SAUVIGNON

Un vin intens, corpolent, cu arome de 
coacăze negre, cacao şi vanilie. Post 
gust lung.
Se poate consuma alături de 
preparate mai condimentate, 
carne roşie, ciuperci şi brânzeturi 
maturate.
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SAUVIGNON BLANC 2012

Nas cu ușoare impresii vegetale. Gust 
cu aciditate bună, persistentă, ce 
amintește de fructe citrice.
Merge bine cu legume și carne albă.

MERLOT 2012

Vinul are arome intense de fructe de 
pădure (mure, afi ne) completate de 
tente vanilate. Gustul plin e dominat 
de aromele de fructe pârguite, având 
o aciditate proaspătă, dublată de 
taninuri mărunte. Post-gustul fructat 
este mediu ca intensitate și durată.
Recomandări de servire
Merge bine la friptură de porc sau vită 
cu sos de fructe roşii. 

FETEASCĂ REGALĂ 2012

Nas cu ușoare impresii vegetale. Gust 
cu aciditate bună, persistentă, ce 
amintește de fructe citrice.
Recomandări de servire
Merge bine cu legume și carne albă.
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SAUVIGNON BLANC 2013

Nas cu miros fl oral de soc, completat 
de arome de pepene galben. Savuros 
în gust, plăcut, bine echilibrat. Post-
gust dulce-acrişor de fruct copt.
Merge bine cu paste, salate sau peşte. 

PINOT NOIR 2012

Culoare intensă, surprinzatoare 
pentru un Pinot Noir. Nas cu arome 
de cireşe, vișine, completate de note 
fi ne de eucalipt. Gust cu prospețime 
de fruct roșu și taninuri mărunte pe 
fi nal. Post-gust fructat.
Se poate consuma cu ciuperci la 
grătar, carne de raţă, gâscă sau porc.

RIESLING 2012

Nas vegetal, cu arome de măr verde, 
completate de impresii fl orale. Gustul 
e mineral, proaspăt, citric, tipic 
pentru acest soi.
Se asociază bine cu pește și fructe de 
mare. 
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PRIMELE 
FORME DE 

IMORTALITATE 
S-AU 

BAZAT PE 
PROCESELE 
OBSERVATE 
ÎN NATURĂ

EPISODUL I

Stelele ce împânzesc cerul nocturn strălucesc 
impasibil amenințând să șteargă toate visele şi 
realizările noastre de până acum cu buretele 
imens al eternității. Oare toate gândurile și 
faptele noastre vor fi  date uitării, niciodată 
amintite în viitor? Oare timpul, generat prin 
continua rotire a Universului în jurul axului său, 
va înmormânta defi nitiv trecutul? Sunt întrebări 
pe care mulți și le-au pus, admirând frumusețea 
aparentă – dar rece – a cerului înstelat. 
Întrebările sunt de mare profunzime, poate chiar 
întrec capacitatea umană de înţelegere. Totuși, 
stelele le-au răspuns prin tăcerea lor.

În timpurile când credința era 
încă vie, exista printre oameni 
convingerea că trebuie să 
existe un spirit divin benevolent 
și atotputernic, care poate 
înscrie în Cartea Vieții toate 
momentele noastre bune, toate 
momentele de fericire și actele 
de binefacere prin care ne-am 
întrecut pe noi înșine. Dar 
vremurile s-au schimbat, iar 
rezultatele științifi ce confi rmă 
faptul că cerul înstelat nu este 
înzestrat cu memorie. În loc 
de credință am rămas doar cu 
fi zica rece, calculabilă a stelelor, 
a proceselor cosmologice și 
interacțiunilor cuantice. 

Oare să fi e atunci apariția și 
toată evoluția noastră doar o 
întâmplare curioasă și apariția vieții pe Pământ 
doar un accident?! Am reușit să evoluăm din praf 
și cenușă, să ajungem fi ințe conștiente – poate 
(cu puțină exagerare) considerate inteligente. 
Putem înțelege neînsemnătatea existenței noastre 
individuale față de eternitatea și infi nitatea 
cosmosului. Ar fi  oare posibil ca apariția noastră, 
lupta pentru supraviețuire și evoluția ce ne-au 
făcut în fi nal să înţelegem splendorile Universului 
în care trăim – să se fi  întâmplat doar pentru 
ca la urmă să cădem înapoi la cruda realitate a 
mormântului și a uitării? Ar fi  oare posibil ca toată 
viața omului să nu aibă nici un sens?!

Din momentul în care umanitatea a ajuns la 
un nivel de conștiență ce permitea formularea 
unor întrebări legate de sensul vieții, au apărut 
și răspunsuri – dintre care unele reprezentau 
tentative de a combate efectului trecerii timpului 
prin aspirarea la unele forme ale imortalității. 

Înainte de antichitate, omul epocii de piatră era 
situat pe la jumătatea lanțului trofi c: era vânător 
– dar era și vânat. Supraviețuirea lui depindea 
de capacitatea sa de observație și înţelegere a 
proceselor naturale din jurul său. Iar o parte din 
aceste procese sugerau o ciclicitate regulată: 
apunerea Soarelui era urmată de aparenta sa 
resurecție matinală, stelele constelațiilor adunate 
pentru a personifi ca legendele oamenilor își 

urmau traiectoria celestă 
după o coregrafi e puțin mai 
complicată, iar vegetația, după o 
aparentă moarte tomnatică, se 
renăștea în fi ecare primăvară. 
Toate aceste fenomene au fost 
înțelese ca un proces natural 
de reîntoarcere la viață după 
moarte. Primele forme de 
imortalitate s-au bazat, deci, pe 
procesele observate în Natură, 
personifi cate de divinități 
supranaturale – cel mai adesea 
Soarele și cultul solar fuseseră 
răspândite în epoca de piatră. 

În epoca de bronz, cultul 
Soarelui nemuritor a fost extins 
și la oameni: unii faraoni ai 
Egiptului, considerați fi i ai 
zeilor, și-au construit uriașe 

piramide mortuare pentru a-și asigura luxul 
în viața de apoi. Cu timpul, în tărâmurile unde 
sufl etele își continuau existența eternă într-o 
stare fericită și idilică, a fost acceptată și intrarea 
anturajului faraonilor, iar mai târziu s-a imaginat 
o viață de apoi tuturor persoanelor care au trăit 
corespunzător standardelor vremii. Dar oamenii 
și-au dat seama după câteva secole că piramidele 
au fost jefuite, mormintele ce conțineau comori 
au fost profanate – și au devenit conștienți că 
viața de apoi va dura atât cât persoana respectivă 
va fi  pomenită de cei rămași în urmă. Altfel 
spus, moartea își intră în drepturi depline doar 

IMORTALITATEA ȘI CELE 
PATRU CĂI DE A O DOBÂNDI

de Dr Györfi  András
Rotary Club Marghita
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atunci când cel trecut la cele veșnice va fi  uitat de 
posterioritate. Drept urmare, cei care erau în stare 
să o facă, au încercat să realizeze opere capabile 
să le mențină în amintirea semenilor. De aceea, 
o bună parte din piramidele egiptene construite 
ulterior nu mai aveau camere mortuare – ele erau 
de fapt monumente menite să amintească numele 
faraonului care le-a construit prin truda oamenilor 
de rând. Iar cum omul de rând nu-și putea 
permite să-și construiască piramide, s-au găsit 
alte modalități de a realiza opere ce puteau dăinui 
secole sau chiar milenii. Un asemenea exemplu 
este papirusul Rhind.

Realizat în 1650 î.e.n., în timpul dinastiei a 
XVIII-a, documentul conține rezolvarea unei 
serii de probleme de algebră şi geometrie 
– precum și numele primului matematician 
cunoscut posterității: Ahmose, scribul faraonului 
care a realizat papirusul. Pe lângă construcții 
monumentale și realizări științifi ce au fost găsite 
și alte căi pentru asigurarea unui loc în memoria 
colectivă a umanității. Una dintre soluții era 
elaborarea unor concepte care să modifi ce viața 
posteriorității – cum ar fi  cazul fondatorilor unor 
religii (să ne gândim la cazul lui Iisus, Mohamed, 
Buddha) sau a unor sisteme sociale cum ar fi  
comunismul lui Marx şi Engels sau fascismul 
lui Hitler. Alții și-au asigurat nemurirea prin 
realizarea unor opere de artă sau științifi ce 
deosebite: numele și lucrările lui Leonardo da 
Vinci, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein sunt 
cunoscute tuturor. Şi să nu uităm de ideea lui Paul 
Harris… Aceste idei rezistente la trecerea timpului 
sunt compuse din unități de informație aranjate 
într-o anumită confi gurație, și se numesc meme. 
Dar, despre meme, vom vorbi în numărul viitor.

EPISODUL II

În episodul trecut, am văzut cum, pe lângă 
construcții monumentale și realizări științifi ce, 
au fost găsite și alte căi, mai ales cultural, 
pentru asigurarea unui loc în memoria colectivă 
a umanității. Aceste idei rezistente la trecerea 
timpului sunt compuse din unități de informație 
aranjate într-o anumită confi gurație, și se 
numesc meme. Despre ele și despre gene, a doua 
modalitate, vom vorbi astăzi.

PRIMA MODALITATE: MEMELE
Ele au capacitatea de a se propaga de la o minte 
umană la alta – oarecum asemănător genelor 
care susțin evoluția biologică. În cazul memelor, 
transmisia lor se realizează prin comunicare 
interumană prin viu grai, scris, prin muzică sau cu 
ajutorul unor artefacte. Deci trebuie să admitem 
că prin citirea părții introductive a acestui articol, 
cei mai buni rotarieni ai Districtului 2241 au fost 
expuși unor meme legate de timp, Univers și 
sensul vieții umane.

În cazul transferului reușit al unei meme, efectul 
constă în modifi carea comportamentului persoanei 
receptoare – care va simți și un impuls să propage 
mai departe informația recepționată. Desigur, 
poate suna chiar amenințător să recunoaștem 
că oamenii sunt de fapt purtători ai unor tipare 
de informații capabile să le modeleze intelectul 
și comportamentul – dar de fapt evoluția acestor 
meme stă la baza dezvoltării culturale a omenirii. 
Astfel, noțiunea de imortalitate este susținută de 
fapt de o memă ce se transmite de la om la om – 
din epoca de piatră până în ziua de astăzi, când ați 
deschis aceată Revistă a Districtului 2241. Și prin 
Dvs., mema merge mai departe. 

Unele meme pot fi  transmise peste sute de 
generații, cum este de exemplu cea reprezentată 
de masca mortuară din aur a lui Tutankhamon: 
privind această mască cititorii Revistei D.2241 nu 
stau față în față cu faraonul din antichitate, ci cu 
mema imortalității – care a fost plantată în mintea 
faraonului de predecesorii săi. Tutankhamon nu 
a devenit nemuritor – dar mema imortalității, 
formată în mintea oamenilor epocii de piatră a 
supraviețuit până astăzi.
 
A DOUA MODALITATE: GENELE
A doua metodă de a rezista efectelor timpului 
ce trece implică funcția genelor din interiorul 
celulelor vii.
Durata maximă de viață a unui om a fost atinsă 
recent de o persoană care a trăit 122 de ani. 
Probabil că mulți dintre cititorii acestui număr 
memorabil al Revistei noastre vor putea întrece 
acest record de longevitate, bucurându-se de o 
bună sănătate fi zică şi mentală – măcar în parte 
datorită aplicării cunoștințelor ce urmează a 
fi  dezvăluite în rândurile de mai jos. Pentru a 
înțelege procesele ce ar putea duce la o extindere 
semnifi cativă și suplimentară a vieții va trebui să 
analizăm ce se întâmplă în organism când viața se 
sfârșește. 

Odată cu ultima răsufl are și ultima bătaie a inimii, 
circulația sângelui se oprește și moartea începe 
în mod progresiv să pună sub stăpânire corpul. 
Majoritatea celulelor însă nu au cum să afl e de 
tragedia recent petrecută undeva departe în inimă: 
în primele minute după prăbușirea circulației, 
ele se pot considera încă vii. Aceste celule își văd 
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de treaba lor, își exercită funcțiile metabolice: 
eliberează fermenți, prepară hormoni, asigură 
peristaltismul etc. Deși condiția lor devine tot 
mai dramatică pe secundă ce trece, celulele 
luptă eroic, pentru că viaţa trebuie să meargă 
mai departe – dar emit semnale de alarmă tot 
mai disperate datorită întreruperii furnizării de 
oxigen şi nutrienţi. Primele cedează celulele 
nervoase ale creierului: conştienţa se pierde după 
30 de secunde şi leziunile devin ireparabile după 
4 minute de la oprirea circulaţiei. Alte organe 
însă, cum ar fi  unele anexe ale tegumentelor, îşi 
menţin capacitatea vitală şi după câteva zile de 
la instalarea morţii – manifestate prin creşterea 
unghiilor sau a părului cadavrului. În scurt 
timp însă – în comparaţie cu nesfârşitele zile ce 
urmează decesului – celulele organismului îşi 
suspendă defi nitiv funcţiile. Odată cu moartea lor 
se sfârşeşte şi o linie de existenţă de o imensă 
antichitate. Fiecare celulă a organismului care 
tocmai a ajuns la capătul vieţii are o legătură 

ancestrală prin lanţul unor diviziuni celulare 
neîntrerupte, care leagă această celulă de primele 
forme de viaţă apărute pe această planetă – în 
urmă cu aproape 4 miliarde de ani în urmă.

Moartea, deci, după o luptă mai scurtă sau mai 
lungă, triumfă peste fi inţele vii. Şi totuşi, unele 
dintre celulele noastre au capacitatea de a învinge 
moartea. Adevărat că după moartea organismului 
doar un număr relativ mic al celulelor au această 
capacitate de a se eschiva trecerii în nefi inţă – şi 
asta numai în cazul în care organismul în cauză 
are progenituri. 

O singură celulă a organismului scapă de extincţie 
pentru fi ecare copil născut viu – în parteneriat 
cu o celulă dintr-un alt organism mortal: un 
spermatozoid şi un ovul. Iar copilul va creşte, 
se va maturiza şi se va reproduce – ducând mai 
departe această trăsătură a imortalităţii, veche 
de patru miliarde de ani. Astfel, viaţa va triumfa 
peste moarte atâta timp cât va exista Pământul – 
şi posibil, chiar și după aceea. Se poate însă pune 
întrebarea – oare aşa cum celulele germinale pot 
învinge moartea, restul celulelor somatice nu ar 
putea căpăta aceleaşi atribute? 

Întrebarea nu este chiar atât de absurdă, cum ar 
părea la prima citire. Există pe faţa Pământului 
animale multicelulare care posedă astfel de 
trăsături ale imortalităţii. Este vorba de hidra 
de apă dulce: acest animal nu îmbătrâneşte, îşi 
menţine timp indefi nit fertilitatea şi chiar tăiată în 
bucăţele este capabilă să îşi reconstruiască corpul 
din fi ecare ciopârţire – probabil mitul lui Osiris are 
la bază o asemenea observaţie. Secretul tinereţii 
fără bătrâneţe a hidrei este relativ simplu: tot 
corpul ei este împânzit de celule germinale, care 
orchestrează refacerea corpului animalului în cazul 
unor leziuni parţiale. În majoritatea animalelor 
însă, aceste celule germinale se găsesc exclusiv 
în gonade – adică în testicule şi ovare. Avantajul 
acestei concentrări de celule germinale a fost 
extraordinar din punctul de vedere al evoluţiei 
speciilor: a permis restului celulelor să se asocieze 
în ţesuturi specializate, cum ar fi  ţesutul nervos, 
muscular sau hepatic. Astfel, aceste organisme 
au pornit pe calea lentă a creşterii complexităţii 
lor, care, se pare, culminează astăzi în apariția 
omului – dotat în unele cazuri cu un creier capabil 
de a cugeta. Preţul acestei dezvoltări constă în 
renunţarea la capacitatea de nemurire a hidrelor, 
deoarece, odată cu separarea funcţiilor acestor 
ţesuturi specializate, sarcina perpetuării speciei 
cade exclusiv pe gonade. Restul organelor pot fi  
interpretate din acest punct de vedere ca aparţinând 
unui corp de unică folosinţă, care nu mai merită 
imortalitate. 

Pentru supravieţuirea speciei este sufi cient dacă 
liniile germinale sunt menţinute imortale.

Va urma

HOBBY DE ROTARIAN
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Foştii, actualii şi viitorii guvernatori ai D.2241 
pe aceeaşi scenă la Gura Humorului...

Pe larg în numărul următor.

ULTIMA ORĂ
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