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EDITORIAL

LA MULȚI ANI, 2241!

PETRE DICULESCU
Guvernator 2014-2015

al Districtului 2241,
România - Republica Moldova 

ROTARY INTERNATIONAL

În miezul lunii iunie am aniversat 15 ani de 
la formarea Districtului nostru. Atunci, cu 15 
ani în urmă, poate că li se părea multora a fi  o 
misiune imposibilă. În orice inițiativă, ideile şi 
credinţa sunt cele care duc mai departe oamenii 
şi organizaţiile. Este şi cazul Districtului Rotary 
2241, care s-a născut cu misiunea de a susţine 
rotarianismul din două țări. Este de fapt şi ceea 
ce primii lideri rotarieni au vrut să readucă din 
trecutul interbelic, acel SERVICE ABOVE SELF al 
conștiinței noastre într-o aceeași zonă istorică 
împărțită de apele Prutului. Și, privind la toți cei 
care au venit la Aniversarea nostră de la Gura 
Humorului din toate colțurile țării, mi-am amintit 
că marele fi losof Confucius spunea că „Nimic nu 
poate fi  mai vesel decât atunci când prietenii îți vin 
de departe“. Gândindu-mă, acum, la marea familie 
Rotariană din România și Republica Moldova și, 
gândindu-mă la cea ce simt, îi dau dreptate.

Atunci când am început acest an Rotarian în 
calitate de Guvernator, mi-am dorit, mai presus 
de toate, ca Rotary District 2241 să strălucească 
mai ales prin această familie de prieteni care 
îl formează. Am vrut să împart cu voi, prietenii 
mei minunaţi, experiențele pe care le-am avut în 
Rotary și modul în care Rotary a transformat și 
îmbogățit viețile noastre. Știam că prin a împărtăși 
și altora despre Rotary vom crește numărul 
de membri, vom ajunge  să construim cluburi 
puternice, îmbunătățind capacitatea noastră de a 
ajuta oamenii care au nevoie.

Așa cum am terminat acest an, 2014-2015, sunt 
onorat prin răspunsul pe care l-ați dat și voi fi  
întotdeauna recunoscător pentru modul în care ați 
răspuns aceastor provocări. Ați răspuns chemării  
la Light Up Rotary prin organizarea cu succes a 
nenumărate acţiuni în comunitățile voastre; v-ați 
întrecut între voi în contribuțiile la Fundația Rotary 
dar și în granturi și ați dus înainte Rotary prin noi 
membri și noi cluburi.

Și cred că și voi, ca și Președintele Garry Huang, 
ați crezut în Confucius, care a spus, „Este mai 
bine să aprinzi o lumină decât să stai singur și să 
blestemi întunericul“.

În acest an, mai mult de 3.300 de Rotarieni, 
împreună cu Interact și Rotaract, cu participanți 
Rotary Youth Exchange și Rotary Community 
Corps, au aprins multe lumini în propriile 
comunități. Împreună, prin multele lumini aprinse, 
am creat o mare lumină care acum strălucește 
pentru toată lumea.

Mulțumesc tuturor pentru oportunitatea de a servi 
în calitate de Guvernator în acest an, și mulțumesc 
pentru munca grea și dedicată atât celor din 
conducerea Districtului nostru, cât și tinerilor 
voluntari care m-au ajutat. Am venit la ei cu mari 
speranțe – și nu au dezamăgit.

De asemenea, sunt recunoscător pentru multele 
prietenii pe care le-am făcut în acest an Rotary 
cu ocazia vizitelor minunate pe care le-am avut în 
atât de multe locuri. Am văzut, anul acesta, o nouă 
energie în Rotary și am simțit o nouă emoție. Am 
văzut tot mai multe femei și mulți tineri alăturându-
se în cluburile noastre. Sunt convins că, în anul care 
vine, Daniel va continua munca aceasta minunată 
de a Aprinde lumina Rotary care, în mod sigur, va 
ajuta ca Rotary să devină un dar pentru lume. Îi 
doresc mult succes, alături de o echipă de invidiat!

În sfârșit, atunci când se sărbătorește o 
Aniversare, există obiceiul de a ne reaminti despre 
vremurile care au trecut, de ceea ce a marcat 
fi ecare din acești ani, despre prieteniile care 
s-au legat și cele ce s-au pierdut, de a desprinde 
bucuria sau de a regreta evenimentele, astfel cum 
au fost ele, de a refl ecta cu privire la atitudinea 
noastră față de lumea în care am trăit și în care 
trăim, așadar o zi de refl ecție, dar totodată și o zi 
a speranței și a hotărârilor pentru viitor, hotărâri 
care, împreună, adesea contribuie la construirea 
viitorului nostru comun.

Anul acesta am aprins lumina Rotary și le 
doresc liderilor ce urmează în onoranta poziție 
de Guvernator să o facă și mai strălucitoare, iar 
Guvernatorilor din trecut le mulțumesc pentru tot 
ceea ce au făcut ca să ajungem aici.

La mulți ani, Rotary District 2241!
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BUN VENIT ÎN ANUL 
ROTARIAN 2015-2016

DANIEL TĂNASE
Guvernator 2015-2016

al Districtului 2241,
România - Republica Moldova 

ROTARY INTERNATIONAL

Luna iulie este luna în care îmbrățișăm 
leadership-ul noului an Rotarian. Cluburile din 
întreaga lume au președinți noi care polarizează 
energiile pozitive ale proaspetelor echipe ce vor 
asigura conducerea executivă. Este un moment 
în care se cuvine să privim cu respect realizările 
liderilor care ne-au precedat și să le mulțumim. 
Datorită lor, începem de la o linie de start mai 
avansată în fi ecare an.

În 2015-2016 avem un nou Președinte al Rotary 
International în persoana carismaticului nostru 
coleg K.R. Ravindran și o nouă temă prezidențială 
capabilă să inspire multe dintre proiectele pe 
care le vom derula în curând. Suntem persoane 
adulte și de-a lungul drumului nostru în viață 
am primit în dar multe lucruri importante. Mai 
întâi, darul vieții pentru care trebuie să mulțumim 
cerului și părinților noștri. Am primit rând pe rând 
darurile iubirii, îngrijirii și protecției. Apoi darurile 
educației, ale formării și dezvoltării fi ecărei 
abilități sau calități pe care o avem. Locurile 
frumoase pe care le-am văzut, persoanele dragi 
pe care le-am întâlnit, toate au fost daruri pentru 
noi. Este anul în care putem să punem în valoare 
ce avem noi înșine mai valoros, ce gândim mai 
limpede, ce simțim mai autentic și profund.

Și dacă vă veți întreba cum puteți fi  un dar, veți ști 
deja că:

  ori de câte ori vom face ca un copil să nu mai 
meargă fl ămând la culcare, vom fi  un dar;

  ori de câte ori vom șterge lacrimile de pe 
obrazul unei mame, ajutând copilul ei să aibă 
acces la un tratament pe care nu și-l poate 
permite, vom fi  un dar;

  ori de câte ori vom face un copil care nu și-a 
cunoscut părinții să zâmbească, vom fi  un dar.

Dragi prieteni, vă invit ca în acest an să aduceți 
în familiile și comunitățile voastre darurile 
compasiunii, ale prieteniei și înțelegerii. Să aduceți 
darurile inteligenței, demnității și acțiunii, să 
faceți ca viața voastră să se schimbe, devenind 
mai fericită și mai bogată în semnifi cații în toate 
privințele.

Vă invit să fi ți un dar pentru voi și mai ales pentru 
ceilalți!

Cu aleasă prietenie,
Daniel

EDITORIAL
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COVER STORY

Festivitatea de împlinire a 15 de la 
înfi inţarea Districtului 2241 şi transferul 

mandatului de Guvernator

ISTORIA UNUI DISTRICT 
ANIVERSAT ÎN PERIOADA 

19-21 IUNIE 2015 
LA GURA HUMORULUI
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COVER STORY

În primăvara anului 1929, la Bucureşti ia fi inţă 
primul Club Rotary din România, din iniţiativa lui 
Christian Penescu-Kertsch, care a devenit şi cel 
dintâi preşedinte. Acesta este urmat imediat de 
cluburi Rotary în două mari oraşe ale ţării – Cluj 
şi Timişoara. Scopurile şi idealurile rotariene sunt 
înţelese şi acceptate de elita intelectuală a ţării, 
din toate domeniile de activitate – ştiinţă, artă, 
afaceri – rezultatul fi ind înfi inţarea a încă şase 
cluburi la Arad, Braşov, Câmpina, Cernăuţi, Iaşi şi 
Ploieşti. Cu nouă cluburi, în anul 1936, se creează 
Districtul românesc, care primeşte numărul 84.
 
Efectul activităţilor şi acţiunilor rotariene începe 
să se vadă pe întreg teritoriul ţării. Rotary 
românesc interbelic s-a ocupat de proiecte 
educaţionale şi din domeniul sănătăţii copiilor, 
de căutare de locuri de muncă pentru tineri 
bolnavi sau cu handicap, dar şi de construcţia 
unui refugiu pentru schiori în munţi. Dar, în 
plin avânt, mişcarea rotariană este interzisă, în 
1939, de către regimurile autoritare în toată zona 
central-est-europeană.

În anul 1992, cu sprijinul rotarienilor francezi, se 
reînfi inţează Clubul Rotary Bucureşti. Ca şi prima 
dată, el va fi  urmat imediat de cluburile din Cluj şi 
Timişoara, pentru ca în luna iunie 1996 să existe 
în România 13 cluburi, care făceau parte din 
Districtul 1160 din Paris.

La 1 iulie 1996, România depăşeşte o a doua 
barieră, fi ind defi nită de Rotary International 
drept „zona de expansiune rotariană“, 
împreună cu Republica Moldova. Tot Comitetul 
internaţional îl desemnează pe rotarianul 
elveţian Jorg Tschopp drept „administrator 
prezidenţial pentru expansiune“. Rezultatul este 
impresionant: în mai puţin de trei ani, numărul 
cluburilor ajunge la 30.

Se înregistrează şi două premiere absolute: 
primul Club Rotary la Chişinău şi cel de-al 
doilea club de gen într-un oraş românesc, 
în Capitală înfi inţându-se şi Clubul Rotary 
Bucureşti-Continental. Acţiunile rotariene 
au adus în România şi Moldova aproape şase 
milioane de dolari în şase ani, drept pentru care 
reobţinerea statutului de district a devenit un 
imperativ.

Acest eveniment s-a petrecut la 1 septembrie 
1999, când comitetul Rotary International şi 
preşedintele Carlo Ravizza au decis că, 
în România şi Republica Moldova, cluburile 
Rotary vor face parte din propriul lor district, 
numărul 2241. După Polonia (1998), Cehia şi 
Slovacia (reunite într-un singur district în 1999), 
a fost rândul ţării noastre să aibă propriul district, 
onoare de care nu s-a mai bucurat nicio altă 
ţară din estul Europei.

FORMAREA 
NOULUI 
DISTRICT 2241
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AGENDA ROTARY

În perioada 9-12 iulie 2015, o delegaţie de rotarieni 
din Districtul 2241 a fost prezentă în Germania, 
la Rothenburg ob der Tauber, una dintre cele 
mai cunoscute atracții turistice ale Germaniei, 
la Întâlnirea Internațională Anuală a Comitetelor 
Interțări Germania – România. 

Acest eveniment a fost organizat de către buna 
noastră Dr. Marianne Lehmann, membră a 
clubului Rothenburg ob der Tauber, Coordonator 
al ICC–ului Germania – Romania, pentru cele 15 
Districte rotariene germane. 

Din delegaţia română au fost prezenți 18 rotarieni 
şi familiile lor, membri ai cluburilor din Târgu-
Mureş, Alba Iulia, Braşov, Bucureşti, Iaşi, Cluj, 
Lugoj, Constanţa, Buziaș şi Timişoara.  

La acest eveniment au participat 17 rotarieni 
din cluburile germane şi doi rotarieni de vârf ai 
Austriei, PDG Herbert Ederer şi PDG Herbert 
Ederer. Întâlnirea ofi cială a fost deschisă de către 

Mariannne Lehmann, care ne-a invitat să facem 
o scurtă prezentare a fi ecărui membru prezent 
la eveniment, pe fi ecare secţiune în parte. Un 
experiment interesant, identifi când în fi ecare 
membru diferitele motivații de a fi  rotarian și 
motivele participanților la acest eveniment, 
care au dat o imagine mai clar conturată asupra 
diversității şi implicării pe care mișcarea Rotary 
o are. Au fost prezentate şi exprimate o serie de 
proiecte și obiectivele pe care dorim să le atingem 
în viitoarea noastră colaborare. În acest sens, au 
fost prezentate şi proiectate o serie de materiale, 
care au făcut sau fac obiectul activităţilor noastre.

Pe parcursul conferinţelor s-a folosit limba 
germană, unde pentru anumite momente, la 
traducere, ne-am bucurat de un real ajutor din 
partea colegilor noştri rotarieni, cărora doresc 
să le mulţumesc încă o dată pentru implicarea 
arătată: Alma Micu (RC Constanţa) şi Alexander 
Ruble (RC Iaşi Curtea Domnească), menţionează 
Cristian Jurji. 

SCURTĂ 
PREZENTARE 

A FIECĂRUI 
MEMBRU 

PREZENT LA 
EVENIMENT

MINI-VACANȚE ACTIVE ÎN STIL ROTARIAN
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AGENDA ROTARY

PROPUNERI 
PENTRU 
VIITOR

După cele două sesiuni de discuţii avute pe 
fi ecare secțiune în parte, a urmat sesiunea 
comună, unde după o serie de conversații 
interesante şi propuneri pentru viitor s-a convenit 
asupra următoarelor aspecte ce vor creiona 
viitoarele direcţii de activitate a acestui ICC:

  Organizarea în toamna anului 2016, 
la Rotherburg, a unui seminar internaţional 
RYLA, în limba engleză, pe tema „Etica în 
Leadership“.

  Realizarea unei bune conexiuni la Consulatele 
și Camerele de Comerț din Berlin, Stuttgart 
şi Viena privind organizarea unor întâlniri de 
afaceri, în vederea unui schimb mai bun de 
know-how și facilitarea unor relații economice 
între membrii rotarieni.

  Intensifi carea unui schimb de tineri sau familii 
care să se viziteze reciproc.

  Organizarea unor stadii de lucru pentru medicii 
stagiari/specialişti, în clinicile germane/
austriece/române.

  Fuziunea Comitetului Austriac cu Comitetul 
German şi constituirea Comitetului Interţări 
România – Germania – Austria.

  Următoarea întâlnire internaţională se va 
desfăşura în România (oraşul de desfăşurare îl 
vom stabili împreună), în perioada 15-17 iulie 
2016.

Evenimentul comun s-a încheiat cu ceremonia 
de semnare a memorandumului de către 
cele trei țări membre ale Comitetului 
Germania / Austria / România, prin reprezentanții 
acestora. 

Programul-cadru propus şi realizat de către 
gazdele noastre, începând cu recepția de la 
Primărie, primirea de către al doilea Primar al 
oraşului, obiectivele turistice vizitate, concertul 
minunat din magnifi ca catedrală, cina de sâmbătă 
seara, care a încheiat întâlnirea noastră, au 
acoperit în mare măsură efortul de timp şi 
fi nanciar al fi ecărui participant la aceasta 
primă întâlnire internaţională a ICC România – 
Germania – Austria.
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ACȚIUNEA 
VA FI 

DESCHISĂ 
PE TOT 

PARCURSUL 
ANULUI

AGENDA ROTARY

La inițiativa și prin eforturile personale ale 
membrilor Rotary Club Piatra-Neamț 2005, cu 
sprijinul colegilor de la Rotary Club Bacău, Rotary 
Club MARIS – Târgu-Mureș și Rotary Club NOSA 
– Bistrița-Năsăud, din donații private, am reușit 
să colectăm de la începutul lunii mai următoarele 
bunuri destinate ajutorării persoanelor din Nepal 
rămase fără locuințe în urma cutremurului din 25 
aprilie: 

  5 corturi mari (de 4 și respectiv 6 persoane), 
adăpost pentru 30 de sinistrați; 

 115 paturi de dimensiuni mari; 
 260 farfurii și linguri din inox; 
 4 rucsaci; 
 5 pelerine. 

Valoarea acestor bunuri este de 3.200 de euro. 
Acest prim transport a fost destinat către Rotary 
Club of Thamel, Kathmandu, Nepal, și a fost trimis 
în data de 9 iunie 2015. De asemenea, din donații 
private în contul special deschis pentru această 
acțiune s-au colectat echivalentul a aproximativ 
2.500 de euro. Banii au fost transferați în contul 
Rotary Club Thamel din Nepal și mulțumesc 
pe această cale tuturor colegilor Rotarieni și 

prietenilor care ne susțin în această acțiune. Vreau 
să mulțumesc și fi rmelor private care au contribuit 
fi nanciar și material la realizarea acestei acțiuni 
umanitare: S.C. Izotec Group S.R.L. Piatra -Neamț; 
S.C. Sofi aman Impex S.R.L. Târgu-Neamț; S.C. 
Dinamic 92 Distribution S.R.L. Piatra-Neamț; S.C. 
Dinu Comp S.R.L. București; S.C. Dav Global S.R.L. 
București; Doina Afemei – Auditor Financiar; S.C. 
Qualitas S.R.L. Piatra-Neamț; S.C. Lafor S.R.L. și 
colaboratorilor fi rmei Lafor cărora le mulțumesc 
în nume personal și în numele colegilor Rotary 
Club Piatra Neamț 2005. 

Menționez că această acțiune va fi  deschisă pe 
tot parcursul acestui an. În acest sens, invităm pe 
toți cei ce doresc să doneze echipamente (corturi, 
prelate, pături, veselă inox) sau doresc să doneze 
bani pentru această acțiune umanitară să nu ezite 
să o facă! Pentru o mai bună reușită a acțiunii 
noastre, rog pe cei care nu au făcut-o deja să dea 
Like și SHARE paginii noastre de Facebook, AJUTAȚI 
NEPALUL. Donațiile noastre ajută la reconstruirea 
unor vieți distruse de teribilul dezastru și, implicit, 
ne reamintesc că facem parte din aceeași mare 
familie ce nu-și ignoră semenii afl ați în suferință. Vă 
invităm să vă alăturați campaniei noastre!

AJUTAȚI NEPALUL – ROTARY CLUB 
PIATRA NEAMȚ 2005
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AGENDA ROTARY

„REDESCOPERĂ 
PALATUL 
PRINCIPILOR 
TRANSILVANIEI“, 
LA 
UNIVERSITATEA 
„1 DECEMBRIE 
1918“ DIN 
ALBA-IULIA

Un grup de prieteni de la Rotary Club Sibiu, 
împreună cu Clubul Rotary din Kraljevo, au 
susținut echipele naționale de handbal feminin 
ale României și Serbiei în meciul de baraj pentru 
califi carea la Campionatul Mondial ce se va 
desfășura în Danemarca.

Alături de noi, echipa României a obținut o 
victorie importantă, decisivă pentru califi carea la 
turneul fi nal. După meci, „prietenia“ a continuat 
la un pahar de veselie în centrul orașului Kraljevo 
și s-a marcat a 10-a întâlnire între cele două 
cluburi prietene și înfrățite. 

În noiembrie 2010, în zona Kraljevo, a avut loc 
un cutremur puternic care a avariat spitalul, 
şcoli, infrastructură etc. Rotary Club Sibiu a 
donat 7000 euro pentru a contribui la refacerea 
spitalului, realizându-se şi înfrăţirea celor 2 
cluburi.

Am derulat multe proiecte împreună, din care 
amintim:

1.  Organizarea de expoziţii la Sibiu pentru artistul 
sticlar sârb Boban Marincovic şi la Kralievo 

pentru artistul sibian Ioan Tamaian, ambii fi nd 
membri Rotary.

2.  Realizarea unui parteneriat între Colegiul 
Naţional Samuel von Brukenthal din Sibiu şi 
un liceu din Kralievo, în baza căruia au avut loc 
anual schimburi multiple de elevi şi profesori.

3.  RC Sibiu a fi nanţat cu 2000 USD refacerea sălii 
de sport a unei şcoli din Kraljevo.

4.  Transmiterea de ajutoare în alimente, pături, în 
Serbia după inundaţiile puternice din 2014.

Cu sprijinul și implicarea cluburilor Rotary Club 
Alba-Iulia Civitas Solis, Rotary Club Alba-Iulia, 
Lions Club Alba-Iulia, la Universitatea 
„1 Decembrie 1918“ din Alba-Iulia a avut pe 18 
iunie 2015, conferința publică „Redescoperă 
Palatul Principilor Transilvaniei“, susținută 
de dr. Adrian Andrei Rusu de la Institutul de 
Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, 
Filiala Cluj-Napoca și dr. Ileana Burnichioiu 
de la Departamentul de Istorie, Arheologie și 
Muzeologie al Universității „1 Decembrie 1918“ 
din Alba-Iulia. 

Evenimentul a fost urmat de un tur ghidat 
la palat, împreună cu membrii echipei de 
cercetare. Peste 100 de persoane au văzut 
pentru prima oară palatul și descoperirile 
din iarnă: picturi și tencuieli decorative 
unicat în Transilvania, piese sculptate, părți 
de arhitectură vechi considerate cu totul 
dispărute, etape de construcție și decorare de 
la roman la baroc și rococo. 

La conferința „Redescoperă Palatul 
Principilor Transilvaniei“ desfășurată joi, 

18 iunie, în Amfi teatrul A9 al Universității 
„1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, au 
fost prezenți dr. Adrian Andrei Rusu de la 
Institutul de Arheologie și Istoria Artei al 
Academiei Române, dr. Ileana Burnichioiu 
de la Departamentul de Istorie, Arheologie 
și Muzeologie al Universității „1 Decembrie 
1918“ din Alba-Iulia, city managerul 
municipiului Alba-Iulia, Nicolaie Moldovan, 
președintele Lions Club Alba-Iulia, Mihail 
David, președintele Rotary Alba-Iulia, Civitas 
Solis, Scambloschi George Virgil, președintele 
Rotary Club Alba-Iulia, Attila Tamaș și din 
partea Universității „1 Decembrie 1918“, conf. 
univ. dr. Andreea Muntean. 

După conferință, cei prezenți au fost invitați 
la turul ghidat al palatului. Peste 100 de 
persoane au văzut pentru prima oară 
palatul și descoperirile din iarnă: picturi și 
tencuieli decorative unicat în Transilvania, 
piese sculptate, părți de arhitectură vechi 
considerate cu totul dispărute, etape de 
construcție și decorare de la roman la baroc și 
rococo.

PARTENERIAT RC SIBIU – RC KRALJEVO 
(SERBIA)
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Cluburile Rotary din Timișoara au realizat un 
superb proiect comun, început în anul rotarian 
trecut (2014 – 2015), dar continuat la începutul 
acestui an (după 1 iulie 2015), ce constă în 
susținerea unui obiectiv foarte vizibil al Timișoarei: 
Poarta dinspre Aeroportul Internațional Timișoara. 
Deși ani de zile, intrările în Timișoara au fost 
criticate, ciobite sau învechite, ele, „ușile“, la fel 
ca la orice casă, sunt primul semnal al curățeniei, 
bună – voinței și ospitalității gazdei. Dacă poarta 
nu e curată, deschisă, cum să intri cu încredere? 
Rotary, ca vector implicat în viața comunității, ca 
sumă a oamenilor ce vor binele orașului, dorește 
să lase urme. Urme pentru modul în care servește 
comunitatea, deasupra oricărui interes privat! 

Recent, Consiliul Local Timișoara, la propunerea 
primarului Robu, căruia cluburile Rotary i-au 
făcut propunerea de colaborare din octombrie 
2014, a aprobat donația de 20.000 lei, ca un semn 
de considerare al unuia dintre aspectele fi zice 
ale Timișoarei. O poartă! La dobândirea sumei au 
contribuit membrii cluburilor, dar și Timișoara – 
Capitală Culturală Europeană, Timișoara – poartă 
spre Europa, Timișoara – capitala invențiilor și 
inovațiilor. Timișoara noastră. Rotary este parte a 
acestei cetăți și vrem să rămânem așa! 

Acesta nu este primul proiect de acest fel, Rotary 
a contribuit, prin proiecte, cu peste 20 milioane de 
euro, în benefi ciul capitalei Banatului.

Familia Rotary din Târgu-Mureș a organizat anul 
acesta, la început de iulie, o ceremonie simultană 
de rotire a colanului pentru cele şase cluburi din 
municipiu: Rotary Club Maris, Rotary Club Teka, 
Rotary Club, Rotaract Club Transilvania, Rotaract 
Club Teka şi Interact Club. 

Cu acest prilej au fost decernate patru distincţii 
Paul Harris Fellow lui Naznan Jeno, Bakos 
Levente, Florin Crăciun şi Vasile Costea, o 
diplomă specială lui Jakab Szabolcs, past 
president Rotary Club Târgu-Mureş și Violetei 
Oltean distincţia Paul Harris Fellow cu trei 
rubine, cea mai importantă distincţie acordată în 
acest moment de către Rotary Club International, 
şi în premieră pentru Districtul Rotary 2241 
România şi Republica Moldova, distincţia Major 
Donor – nivel 2. 

ROTARY ȘI PORȚILE TIMIȘOAREI 

ROTIRE SIMULTANĂ DE COLAN ȘI MULTE 
PREMII LA TÂRGU-MUREȘ
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PARC 
DE FITNESS 
ȘI LOC 
DE JOACĂ 
PENTRU COPII

În anul trecut ne-a venit în gând că ar trebui să 
inițiem un proiect, care este în folosul comunității 
noastre din orașul nostru mic și prietenos, care 
unește familiile și totodată se adresează atât 
tinerilor, cât și pensionarilor. 

Ne-am gândit că ar fi  frumos să amenajăm un 
parc unde familiile, bunicile împreună cu nepoții 
ar avea posibilitatea să petreacă timpul liber în 
mod plăcut, timpul liber care este foarte prețios în 
zilele noastre și trebuie apreciat fi ecare minut.

Împreună cu colegii mei din Clubul Rotary 
Tg.-Secuiesc, și cu sprijinul Primăriei Municipiului, 
benefi ciind totodată de sprijinul unor companii 
mari din oraș, am reușit să amenajăm un parc de 
fi tness și totodată un loc de joacă pentru pitici.

Proiectul nostru, fi nalizat cu succes în luna iunie, 
a avut un mare succes în rândul tinerilor, cât și a 
locuitorilor mai în vârstă.

Parcul de fi tness și locul de joacă a fost preluat și 
legal de către Primărie, la 5 iunie anul curent, cu 
ocazia unui eveniment organizat special pentru 
acest scop, și intrând în patrimoniul acesteia.

Fondul investit de catre Clubul nostru este peste 
12.000 de euro, care a fost strâns cu ocazia 
evenimentelor organizate, și totodată provine din 
donații și sponsorizări.

Cu prietenie rotariană,
Bajcsi Ileana, 

președinte Club Rotary Tg.-Secuiesc 2014-2015

CLUB ROTARY TG.-SECUIESC ȘI PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI AU AMENAJAT UN LOC DE 
JOACĂ PENTRU COPII ȘI UN PARC FITNESS
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Un circuit lung, cu multă muncă și asiduitate, care nu a avut decât 
un singur obiectiv: zâmbetul unor copii care nu aveau nici cui și nici 

de ce să zâmbească. Este vorba despre copiii orfani din Centrul de 
Plasament Pinochio 3 din Bucureşti, pentru care clubul OCTO Rotary 

International din București a dedicat un an de preocupare, dedicare și 
suflet. Drumul către copii a dorit să le arate că există dragoste, grijă 
și prietenie și că au toate motivele să zâmbească pentru a descoperi 

jucăriile primite, pentru a gusta dulciurile şi fructele, pentru a citi 
o carte, pentru a urmări un spectacol antrenant cu cai și balauri, ca 

oricare alt copil care dorește să trăiască bucuriile vârstei lui. 
Material realizat de Cristiana Chioncel

Proiectul lunii:

DRUMUL CĂTRE COPII
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DECEMBRIE 2014. 
Căsuța cu povești a fost startul acestui proiect. A 
constituit sursa pentru strângerea de fonduri, atât 
de necesare pentru Centrul de plasament Pinochio 
3. Noi, Octopleții, cum ne place nouă să ne numim, 
ne-am decis să organizăm o căsuță ca în povești, 
în Piața Universității, acolo unde toată atmosfera 
de sărbătoare organizată cu sprijinul Primăriei 
Municipiului București era menită să adune laolaltă 
oameni dornici să trăiască perioada premergătoare 
Crăciunului și Anului nou cu turtă dulce și vin fi ert. 

După modelul Târgurilor de Crăciun din Uniunea 
Europeană și mai ales al celui de la Viena, Clubul 
Octo a dorit să strângă fonduri prin vânzarea unor 
lucrări artizanale românești ale unor meșteri 
„păstrători de ROST“ și tradiție autentică. Lucrările 
lor sunt puțin cunoscute deoarece acești artiști 
populari nu sunt prezenți la târgurile de profi l și 
cu atât mai puțin promovați. I-am promovat noi, 
adunând în același timp fonduri pentru copiii care 
nu au părinți, dar pe care nu-i uităm pentru că și ei 
sunt ai noștri, ai tuturor. Un colaborator important 
al Clubului a fost pe perioada târgului de Crăciun 
un mic producător de dulciuri din Țara Făgărașului, 
ale cărui produse „home made“ sunt de o calitate 
remarcabilă, toate ingredientele fi ind naturale, 
bineînțeles, totul fi ind preparat manual.

În ceea ce privește prezența la stand, membrii 
Clubului nostru – medici, avocați, profesori 
universitari, artiști, oameni de afaceri, înalți 
funcționari ai statului – au fost prezenți, prin 
rotație, în toate zilele, de-a lungul întregului 
program, oferind explicații publicului cu privire la 
programele și proiectele Rotary, asigurând astfel 
nu doar participarea la un eveniment de sufl et, ci și 
integritatea și reputația binecunoscute în întreaga 
lume ale evenimentelor ROTARY INTERNATIONAL.

Conceptul amenajării căsuței:
Am dorit să creăm atmosfera unei Căsuțe Rotary, 
așa cum sunt toate Căsuțele Rotary din târgurile 
de Crăciun cu tradiție din Europa, combinând 
elementele de artă naivă tradițională cu mici delicii 
aferente atmosferei de Crăciun. Căsuța urmează 
să „arate“ ca o Căsuță din povești.

În căsuța Rotary:
•  vor fi  expuse lucrările meșterului popular Cuza 

Perta din Țara Lăpușului, având următoarele 
subiecte: troițe (de mici dimensiuni), ustensile 
arhaice de bucătărie, obiecte decorative de casă, 
sculpturi. Toate lucrările sunt realizate în lemn 
masiv și vor avea atașat un mic medalion cu 
însemnele Rotary International și Rotary OCTO;

•  produse de patiserie și cofetărie tradițională de 
Crăciun „home-made“ și vin fi ert. Toate sunt 
produse de Obiceiul din Ținut S.R.L. din Țara 
Făgărașului, un mic producător autorizat pentru 
colectarea, procesarea și comercializarea de 
produse naturale tradiționale. Vinul fi ert va fi  vin 
de origine controlată și se va oferi în pahare sau 
căni inscripționate cu însemnele organizației 
Rotary;

•  informații în formă printată tip fl yer și un tv 
plasmă care să ofere continuu informații audio-
video despre Rotary și proiectul pentru care se 
strâng fonduri;

•  o cutie pentru donații;

•  un încălzitor pentru vin;

•  o sursă (sufl antă) de încălzit.

Decorarea Căsuței Rotary, în funcție de 
dimensiunile acesteia (solicitarea noastră fi ind 
pentru o căsuță de minimum 3m) se va face cu 
însemnele Clubului și ale proiectului:

•  sigla Rotary International și Rotary OCTO; 

•  banner al parterului cu sigla Primăriei Generale 
a Capitalei;

•  banner adaptat la dimensiunile căsuței care 
conține mesajul campaniei/proiectului pentru 
care se strâng fonduri;

•  orice alte aspecte și detalii de decorare a fațadei 
Căsuței Rotary se vor realiza proporțional cu 
dimensiunile și forma acesteia.

COPILĂRIA 
ÎNCEPE 
ÎN SUFLET 
ȘI ÎN DAR
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ACHIZIȚIILE 
PENTRU 

ORGANIZAREA 
UNUI CENTRU 
EDUCAȚIONAL 
LA PINOCHIO 3

MAI 2015.
Din fondurile adunate la Căsuţă s-au cumpărat 
copiilor următoarele: 

  3 saci cu jucării alese pe grupe de vârstă şi sexe 
împreună cu o doamnă pedagog angajată a 
Centrului Pinochio;

 2 televizoare 
 4 calculatoare complete + 1 router 

S-a asigurat montajul și punerea în funcţiune a 
sistemelor de calcul.

Urmează să organizăm, împreună cu colegii 
mai tineri de la Rotaract, cursuri de folosire a 
computerelor.
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IUNIE 2015. 
Bazându-ne pe acest detaliu, și anume terapia 
prin râs, ne-am hotărât să ducem copiii la 
spectacol. Pe 20 iunie, am pus la dispoziția 
centrului Pinochio un autocar. Au fost aduși la 
BASME CU CAI, în Chitila, 30 de copii și 3 cadre 
didactice, angajate ale Centrului Pinochio.

„Am dorit să aducem puțină lumină și bucurie 
în sufl etul copiilor care nu au părinți, bunici și 
nici pe altcineva aproape și menit să le dea frâu 
liber imaginației lor… de aceea i-am invitat să ne 
fi e alături și să-și trăiască o clipă de copilărie 
adevărată, în compania cailor prieteni, balaurilor 
din poveste și lumii de basm pe care ne-am 
străduit să o creăm timp de 2 ore pentru ei“, a 
spus Valentin Vasilescu, coordonatorul proiectului 
BASME CU CAI. 

Amplasat în incinta Colloseum Retail Park, 
BASME CU CAI aduce pe piața 

românească de profi l un nou concept 
de entertainment urban, neconvenţional și 
extrem de popular în Europa Occidentală 
și nu numai. 

„BALAURUL este primul spectacol din ciclul 
basmelor aplicate în arenă pe care noi 
le propunem publicului din România. În țări 
precum Austria, Olanda, Gemania sau Belgia, 
genul acesta de spectacole este foarte 
apreciat de public. Ne-am propus să-i 
introducem pe toți cei care vin să ne vadă într-o 
lume magică, plină de mister, cu prințese, 
cavaleri și balauri, aşa cum ne-am obișnuit din 
foile de poveste ale copilăriei“, a declarat 
Valentin Vasilescu.

Drumul către copii este un proiect de sufl et, 
organizat de Clubul OCTO din Bucureşti tocmai 
din dragoste. Din prietenie. Din inimă. Pentru 
inimile copiilor noștri.

COPILĂRIA 
ÎNSEAMNĂ 
RÂS 
ÎN HOHOTE

DĂRUIEȘTE, AJUTĂ, SERVEȘTE
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CODRIN RAITA
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Ce înseamnă pentru tine Rotary? 
Rotary reprezintă deja un stil de viaţă. Această 
minunată organizaţie mi-a schimbat defi nitiv 
conceptul asupra voluntariatului. Mai mult, pentru 
mine Rotary înseamnă o mare familie. Pentru că 
noi ne întâlnim în fi ecare marţi, avem o vorba în 
Club: dacă e marţi, e Rotary.

Când a început călătoria ta alături de Clubul 
Rotary? 

Eu am fost invitat în Rotary în vara anului 2009 şi 
am fost admis în Clubul Rotary Cetatea Tomis pe 
18 decembrie acelaşi an.

Dincolo de activitatea ta curentă, anul 
2014-2015 a însemnat şi o muncă 
suplimentară, deloc uşoară, un mandat de 
Secretar General al Districtului. Ce poţi să ne 
spui despre anul 2014-2015?

A fost o provocare dincolo de imaginea pe care 
o aveam la momentul respectiv. Este extrem 
de greu să poţi răspunde zecilor de e-mail-uri 
sau telefoane zilnice cu diferite probleme în 
contextul în care ai şi o viaţă profesională la fel 
de solicitantă. A trebuit să mă pun la punct foarte 
bine cu Codul Legislativ al Rotary pentru a putea 
răspunde la provocările colegilor rotarieni. Am 
fost ajutat însă extrem de mult de Monica Predatu, 
secretarul executiv al Districtului, care a preluat 
cu succes o bună parte din sarcini.

Mai pot spune că anul 2014-2015 a fost unul al 
schimbărilor majore în ceea ce priveşte logistica 
Districtului. Pe de-o parte, am lansat noul website 
al Districtului, care este de fapt o adevărată 
aplicaţie corporatistă ce permite managerierea 
resurselor umane ale Rotary la un nivel mult 
superior, iar pe de altă parte integrează şi unifi că 
bazele de date ale Districtului cu cele ale Rotary 
International şi astfel avem o viziune clară asupra 
situaţiei din teritoriu. Vreau să adaug totodată că 
echipa PR, în frunte cu Ştefan Ciochinaru, a ridicat 
standardul existent şi le mulţumesc pe această 
cale pentru colaborarea extrem de frumoasă pe 
care am avut-o şi pentru ajutorul acordat.

Ai avut vreun model în Rotary? 
Da! Modelul meu a fost IPDG Petrişor Diculescu, o 
persoană devotată care mi-a fost alături încă de la 
început şi care a reuşit să aducă Districtul nostru 
mai aproape de cerinţele uşor corporatiste ale 
Rotary International.

Cum arată activitatea ta dincolo de a fi  
rotarian? 

Activitatea mea zilnică este extrem de variată… În 
primul rând, sunt unul dintre redactorii Studioului 
Teritorial Radio Constanţa din cadrul Societăţii 
Române de Radio, o muncă pe care o fac cu 
plăcere şi la care deşi am fost tentat să renunţ în 
favoarea afacerilor personale, nu am reuşit fi indcă 

ROTARY 
REPREZINTĂ 
UN STIL 
DE VIAŢĂ

INTERVIU
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ROTARY 
INTERNATIONAL 
A PUS PICIORUL 

PE PEDALA DE 
ACCELERAŢIE

îmi lipsea „adrenalina microfonului“. Totodată, mă 
ocup de câteva societăţi private care au diverse 
domenii de activitate. Am început în 2002 cu o 
societate care construieşte şi întreţine website-uri 
şi acum este specializată pe website-uri destinate 
instituţiilor publice, şi pe parcurs am mai deschis o 
societate care are ca obiect producţia semnelor de 
circulaţie rutieră, a semnelor de protecţia muncii, 
inspecţii tehnice periodice şi verifi cări tahograf la 
autovehicule.  
În afară de acestea, sunt într-adevăr Directorul 
IT al Asociaţiei Române de Luptă Împotriva 
Drogurilor (ARLID) – o organizaţie nonprofi t 
recunoscută de ONU, care are ca obiectiv principal 
eradicarea şi prevenţia consumului de droguri. 
Şi aici sunt tot voluntar şi mă implic ori de câte 
ori sunt solicitat. Consider că acest fl agel trebuie 
eradicat fi indcă nenoroceşte familii şi distruge 
vieţi. Colaborăm cu absolut toate instituţiile 
guvernamentale pentru a ne îndeplini obiectivul. 

Care sunt proiectele tale pentru anul ce 
urmează? 

Având în vedere că sunt preşedinte al Clubului 
Rotary Cetatea Tomis Constanţa, am un plan de 
evenimente bine defi nit şi sper să îl duc la capăt 
împreună cu colegii mei. Cât priveşte implicarea la 
nivel districtual, ocup funcţia de District Directory 
Chair, care presupune urmărirea şi uniformizarea 
bazelor de date ale Districtului cu cele ale RI, 
precum şi verifi carea informaţiilor necesare 
Anuarului Districtului. 

Pe o axă cu note de la 1 la 10, unde ne afl ăm 
noi, România, ca mişcare Rotary, în raport 
cu tot ceea ce vedem în jurul nostru, în plan 
extern? 

Cred că suntem între fruntaşi. Nu pot spune că 
suntem de 9 sau 10, dar ne putem apropia dacă 
avem voinţa necesară. 

Avem ceva de făcut ca să ne optimizăm? 
Întotdeauna este ceva ce am putea perfecţiona. 
Rotary International a pus piciorul pe pedala 
de acceleraţie şi de la un an la altul vedem noi 

provocări, se solicită noi informaţii, rapoarte din 
ce în ce mai complexe care bineînţeles că vor 
schimba mult în practica actuală. 

Ce proiect rotarian te-a impresionat cel mai 
mult în acest mandat şi nu numai? 

Salvaţi Inima unui Copil este unul dintre proiectele 
cu care trebuie să ne mândrim. Campania 
urmăreşte atingerea a două scopuri. Primul 
dintre acestea este pregătirea de specialişti 
pentru Centrul de Excelenţă în Tratarea Copiilor 
cu probleme cardiace, care a fost inaugurat 
la Spitalul „Grigore Alexandrescu“. Instruirea 
de personal califi cat la Clinica din Israel a fost 
continuată şi anul acesta. Şi bineînţeles scopul 
suprem: salvarea vieţilor micuţilor cu probleme 
cardiace.
Acest gen de proiecte fac cinste organizaţiei pe 
care o reprezentăm şi ne fac cinste nouă celor care 
ne numim rotarieni.
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ECCE HOMO

IMPLICARE 
ÎN NEVOILE 

COMUNITĂŢII

Violeta Oltean este membru al Clubului Rotary 
Târgu-Mureş Maris, fi ind preşedinte în anul 
rotarian 2014-2015. Prin generoasa contribuţie 
la Fundaţia Rotary, a ajutat la creşterea implicării 
districtului nostru în proiectele cu impact major, 
la nivel internaţional. Astfel, este singurul rotarian 
din Districtul 2241 România şi Republica Moldova, 
care a primit distincţiile Paul Harris cu trei rubine 
şi Major Donor Nivel 2.

Activitatea Clubului Rotary Târgu-Mureş Maris 
în 2014-2015 a fost una intensă şi cu un real 
impact în comunitatea mureşeană, obiectivele 
propuse fi ind atinse atât în domeniul susţinerii şi 
premierii performanţei, cât şi implicarea în nevoile 
comunităţii.

Serata Muzicală de la Castelul Haller s-a desfăşurat 
sub motto-ul „Să dăruim împreună“, susținând 
atât excelenţa și rezultatele deosebite obținute 
de unii copii, cât și încercând să aline suferința 
altora. Astfel, am ajutat copiii cu diabet, oferindu-le 
teste pentru verifi carea glicemiei și am premiat 
inteligenţa, prin susţinerea emisiunii-concurs 
„Războiul minţilor“, o emisiune de pe TVR, bazată 
pe cultură generală, unde au participat peste 100 de 
elevi din tot județul, la fi nal fi ind 6 premianți.

Prin intermediul proiectului „Hipoterapia“ 
sunt ajutaţi 10 copii cu nevoi speciale, din 

Reghin, care benefi ciază de cursuri gratuite de 
hipoterapie (copiii suferă de autism, tulburări 
comportamentale, defi cienţă mintală, tulburări de 
echilibru şi coordonare, tetrapareză şi altele...).

Dotarea cu echipament de specialitate a Centrului 
Regional de Excelență de Terapie Intensivă 
Neonatală din Târgu-Mureș, dăruind un incubator 
Drager Isolette C 200, de ultima generaţie. Pentru 
realizarea acestui proiect am organizat spectacolul 
de teatru în scop caritabil, „Şcoala nevestelor“, de 
Molière, care s-a desfăşurat la Teatrul Naţional, cu 
participarea a peste 600 de prieteni.

Am realizat, cu ajutorul Matching Grant-ului 
obţinut de clubul nostru, în parteneriat cu 
Orphans Aid International din Noua Zeelandă şi 
Australia, un sediu nou pentru Fundația Kiwi Casa 
Bucuriei, organizaţie care facilitează procesul 
de adopţie pentru copiii proveniţi din centrele de 
plasament. 

Alte proiecte 2014-2015: „Promenada Inimilor“, 
TedX Reghin, Concertul caritabil „Sing for the 
moment“, Tabăra de pictura de la Sovata, „Toamna 
în şcoală“, „De sărbători împreună“, Concert 
caritabil de Paşte, cu Paula Seling, „Virtuţi 
adormite“, „Împreună pentru Nepal“, „Să ne 
cunoaştem oraşul“, „Dăruind, ne cunoaştem“, 
susţinere pentru Convenţia de la Sao Paolo. 
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DOMENIUL CERBILOR 
sau alternativa 

mirajului bucovinean

Într-o lume sufocată de tehnologie, zgomot şi agresivitate, 
Domeniul Cerbilor ne oferă o oază de linişte, căldură şi confort, 

în inima Obcinelor Bucovinei! Chiar dacă locaţia e aproape de 
civilizaţia urbană, atmosfera e una desprinsă din poveşti: de la 

lemnele trosnind vesele în şemineu, aşternuturile parfumate şi 
bucatele vânătoreşti, până la cetina brazilor de lângă ferestre şi 

cerbii care trec seara spre izvor. 
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Turismul e un domeniu dinamic iar turistul 
evoluează permanent. Iată cum Domeniul Cerbilor 
încearcă să ofere servicii de o varietate cât mai 
mare, la standarde înalte de calitate: turism activ 
(hiking, mountain-biking), partide de vânătoare, 
turism cultural, ture fotografi ce. În plus, datorită 
poziţiei geografi ce, Domeniul Cerbilor poate 
fi  punctul de plecare în ture scurte/medii de 
explorare a frumuseţilor Bucovinei.

TARIFE PENTRU DOUĂ PERSOANE 
CAZATE ÎN CAMERĂ DUBLĂ

  Cameră dublă cu demipensiune 
(mic dejun+cină): 350 lei/zi

  Cameră dublă cu pensiune completă 
(mic dejun+prânz+cină): 450 lei/zi

TARIFE PENTRU O PERSOANĂ 
CAZATĂ ÎN CAMERĂ DUBLĂ (în regim de single) 

  Cameră dublă în regim single 
cu mic dejun = 200 lei/zi

  Cameră dublă în regim single cu demipensiune 
(mic dejun+cină) = 250 lei/zi

  Cameră dublă în regim single cu pensiune 
completă (mic dejun+prânz+cină) = 300 lei/zi

  Pentru apartamentul premium „The GOLDEN 
DEER“, oferta de preț va fi  personalizată. 

OBSERVAȚII:

  În prețul camerei nu sunt incluse băuturile.

  Prețul camerei include și intrarea la sauna și 
piscina din cadrul Complexului Aquarius din 
Câmpulung Moldovenesc.

  Toate camerele sunt prevăzute cu pat dublu. 
Nu există posibilitatea adăugării unui pat 
suplimentar în cameră.

  Tarifele de mai sus se aplică DOAR în 
perioadele care nu fac obiectul unor oferte 
speciale (Crăciun, Revelion, Paşte, 1 şi 8 
Martie, 1 Mai etc.). Oferta standard este 
anulată de oferta specială, pe toată durata de 
aplicare a acesteia, urmând ca la expirarea 
perioadei de ofertă specială să se revină la 
tarifele standard.

  Copiii cu vârsta mai mică de 5 ani benefi ciază 
de gratuitate la masă şi cazare (fără pat 
suplimentar). 

  Tarif copil cu vârsta între 5 şi 12 ani (cazat în pat 
propriu şi cu tacâm la masă): 50% din tariful de 
adult la categoria corespunzătoare.

  Tarif copil cu vârsta între 12 şi 18 ani 
(cazat în pat propriu şi cu tacâm la masă): 
70% din tariful de adult la categoria 
corespunzătoare.

  Ziua hotelieră începe la ora 14.00 și se termină 
la ora 12.00 în ziua următoare. Interval 
recomandat de check-in: 14.00-20.00. Se 
permite late check-in, cu informare prealabilă. 
În anumite condiții (stabilite în fi ecare caz), se 
permite late check-out, dar nu mai târziu de 
ora 15.00.

PREȚURI 
STANDARD 

LA DOMENIUL 
CERBILOR
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SUCEVIȚA

În vremurile tulburi, pline de nesiguranţă şi 
ameninţare de la sfârşitul secolului al XVI-lea, 
Suceviţa a fost construită ca o adevărată 
mănăstire-cetate, cu masive ziduri de incintă şi 
cu puternice turnuri de apărare, destinată a fi  
necropolă, strălucită ctitorie voievodală, adevărat 
blazon al familiei Movilă. Construcţia a fost 
fi nalizată la 9 iunie 1591. 

Biserica mănăstirii cu hramul „Învierea Domnului“, 
având planul moldovenesc trefl at, resimte puternic 
tradiţia bizantină a artei locale. Pictura are o serie 
de trăsături noi, atât în concepţia iconografi că, cât 
şi în compoziţie şi desen. Suceviţa reprezintă un 
adevărat „testament al artei moldoveneşti“. 

Cei doi pictori ai Suceviţei, Ioan şi Sofronie, formaţi 
la şcoala de miniaturişti ai lui Anastasie Crimca, 
au aplicat la pictura bisericii canoanele specifi ce 
miniaturii şi iconografi ei. Îmbinarea culorilor, 
predominante fi ind verdele crud metalic şi roşul 
sângeriu, creează impresia unei uriaşe pagini de 
carte miniată. Specifi c la Suceviţa este caracterul 
narativ al picturilor, ceea ce a făcut ca unitatea 
ansamblului să fi e fărâmiţată într-o mulţime de 
mici tablouri, fi ecare cu personalitatea lui artistică. 

Printre cele mai reprezentative teme prezente 
în pictura exterioară a Suceviţei se afl ă Arborele 
lui Ieseu, Scara lui Ioan Climax în care este 
redată lupta dintre bine şi rău, Friza profeţilor şi 
fi losofi lor antichităţii, între care regăsim pe David 
şi Solomon, Homer, Sofocle, Aristotel. 
Pictura Suceviţei este cel mai complex ansamblu 
iconografi c dintre bisericile feudale din Moldova. 

Tabloul votiv din naos îl prezintă pe ctitor, 
domnitorul Ieremia Movilă, împreună cu familia. 

Muzeul mănăstirii, situat în fostele case domneşti, 
adăposteşte capodopere de o excepţională valoare 
ale artei medievale bisericeşti.

DRAGOMIRNA

Ctitorie situată în comuna Mitocu Dragomirnei, din 
1609, a marelui cărturar şi miniaturist Anastasie 
Crimca şi a marelui logofăt Lupu Stroici. Ulterior, 
în anul 1627, din porunca domnitorului Moldovei, 
Miron Barnovschi, se construiesc masive ziduri 
de apărare, fl ancate de turnuri de apărare şi 
contraforţi care-i dau aspectul unei formidabile 
cetăţi.

Prin proporţii şi elemente decorative, 
Dragomirna reprezintă o nouă etapă a arhitecturii 
moldoveneşti. Un prim element novator este turla 
foarte înaltă şi sveltă. Printre alte elemente noi 
sunt faţadele din piatră brută, pilaştrii şi turla 
sculptată în piatră ce creează imaginea unei 
adevărate dantelării. Brâul torsadă, care încinge 
longitudinal biserica în partea de mijloc, constituie 
un alt element arhitectural nou. Infl uenţa gotică se 
resimte la ancadramentele uşilor şi ferestrelor.

Pictura interioară se distinge ca element de 
noutate în alegerea şi tratarea temelor, cu multe 
elemente ale artei miniate. Aici au realizat frescele 
meşterii locali Crăciun, Matieş, Ignat şi Grigorie.

Muzeul mănăstirii cuprinde manuscrise, broderii, 
odoare de preţ, icoane vechi de o deosebită 
valoare.

ATRACȚIILE 
ZONEI
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MĂNĂSTIREA MOLDOVIŢA

Înălţată de Petru Rareş în 1532 şi zugrăvită în 
1537, mănăstirea Moldoviţa prezintă câteva 
trăsături comune cu Probota şi chiar cu Humorul. 
În primul rând, este o ctitorie nouă pe locul 
– sau, mai precis, în apropierea – alteia mai 
vechi, ruinate; în al doilea rând, toate trei sunt 
o manifestare a acelei slave împărăteşti de care 
domnului îi plăcea să fi e înconjurat. Într-adevăr, 
în apropierea actualei mănăstiri se mai pot încă 
vedea ruinele aceleia pe care un act din vremea lui 
Alexandru cel Bun – 1410 – o pomeneşte ca fi ind 
nou zidită.

Este interesant de observat că acelaşi lucru se 
repetă şi la Probota şi la Humor, după cum este 
posibil ca şi la Putna să fi  existat un aşezământ 
mai vechi decât biserica Sfântului Ştefan cel 
Mare, iar la Neamţ şi Bistriţa este sigur că înainte 
de cele care se văd astăzi au fost înălţate alte 
monumente. Fără îndoială, nu era o predilecţie 
ciudată a domnului de a restaura sau înnoi vechile 
locaşuri şi nici nu trebuie pusă această acţiune 
exclusiv pe seama tradiţiei, conservator păstrată în 
cercurile bisericeşti.

Bogatele danii, construcţiile importante, caracterul 
fastuos, rafi nat al construcţiilor şi al decoraţiilor 
lor, toate aceste lucrări arată că, departe de 
a fi  doar sediul unor colectivităţi depărtate de 
viaţa ţării, mănăstirile acestea aveau o anumită 
importanţă socială, se integrau în sistemul de 
organizare economică, socială, politică şi chiar 
militară a Moldovei. În general, aceste locaşuri 
sunt situate într-adevăr în zone izolate – în regiuni 
de munte sau în mijlocul pădurilor – de multe ori 
la capătul unor poteci care duc spre principalele 
pasuri din Carpaţii răsăriteni.

Dotate cu averi importante fortifi cate, păstrând 
importante comori artistice – preţioase nu 
numai prin meşteşugul cu care sunt lucrate, ci 
şi prin materialele din care sunt făcute – având o 
amenajare interioară în care se poate descifra o 
complexitate de funcţii – căci dacă biserica rămâne 
cel mai important edifi ciu, nu trebuie neglijate 
nici casele domneşti, nici egumeniile care îmbină 
sălile de adunare cu beciurile pentru rezerve, nici 
trapezele monumentale – mănăstirile aveau un 
rol important în ecologia ţării şi în organizarea 
exploatării resurselor încă virgine din zonele mai 
puţin locuite, şi în acelaşi timp şi funcţia militară 
de posturi de pază la accesele secundare care nu 
erau străjuite de cetăţi.

  General: Aer condiţionat, Bar, Cameră de 
bagaje, Camere/Facilităţi pentru persoane 
cu handicap, Camere izolate fonic, Camere 
nefumători, Camere pentru familii, Cramă, 
Depozit schiuri, Foişor în curte, Grădină, 
Încălzire, Mic dejun bufet, Parcare, Recepţie 
24 de ore, Restaurant, Restaurant (à la carte), 
Restaurant (bufet), Seif, Terasă, Terasă la 
soare, Ziare, Zonă pentru fumători

  Activităţi: Piscină interioară (deschisă tot 
anul), Saună, Tenis de masă

  Servicii: Facilităţi cameră VIP, Mic dejun în 
cameră, Prânz la pachet, Sală de conferinţă şi 
petreceri

  Cameră: Aer condiţionat, Uscător de haine, 
Garderobă/dulap, Mochetă, Dressing, Paturi 

extra lungi (> 2 metri), Ventilator, Şemineu, 
Încălzire, Fier de călcat, Intrare privată

  Baie: Cadă, Cadă sau duş, Halat de baie, 
Articole de toaletă gratuite, Uscător de păr, 
Cadă cu hidromasaj, Saună, Duş, Papuci de 
casă, Toaletă, Prosoape

  Mâncare şi Băuturi: Zonă de luat masa, 
Cuptor, Grătar, Minibar (contra cost), Scaun 
înalt pentru copii

  Media: TV cu ecran plat

  Vedere: Balcon, Terasă, Vedere la munte, 
Vedere la punct de atracţie

  Limbi vorbite: Română, Engleză, 
Franceză

PENSIUNEA 
DOMENIUL CERBILOR

Delniţa, Sat Colacu, 
Comuna Fundu 

Moldovei, 72271 
Judeţul Suceava, RO 

Telefon pensiune: 
0737.864.577

Telefon manager: 
0744.597.407

Fax: 0230.236.196 
E-mail: 

domeniulcerbilor
@gmail.com
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ÎMBĂTRÂNIREA 
NU ESTE 
O BOALĂ 
DETERMINATĂ 
GENETIC

EPISODUL III

În episodul 2, am văzut cum umanitatea, de-a 
lungul evoluției sale, a găsit, pe lângă construcții 
monumentale și realizări științifi ce, și alte căi 
pentru asigurarea unui loc în memoria colectivă a 
umanității, memele și genele. În acest număr vom 
vorbi despre biologie.  

A TREIA MODALITATE: BIOLOGIA
În zilele noastre, în majoritatea cazurilor fericite, 
moartea este precedată de un proces numit 
îmbătrânire. Să nu uităm că în urmă cu doar 
100 de ani, durata medie de viaţă în Europa era 
mai scurtă cu aproximativ 25 de ani faţă de cea 
actuală. Acest lucru se datora mortalităţii extrem 
de crescute în perioada infantilă şi perinatală 
– ultima afectând atât copiii, cât şi lăuzele. 
Iar în lipsa cunoştinţelor şi medicamentelor 
adecvate, chiar şi o zgârietură banală putea duce 
la o septicemie fatală la orice vârstă. Progresul 
medicinei a pus însă în lumina refl ectorului 
mecanismele intracelulare care cooperează 
pentru supravieţuire. Celulele sunt supuse unor 
atacuri externe continue: efectele mutaţiilor în 
lanţul ADN, modifi cări în structura proteinelor, 
apariţia moleculelor de radicali liber ce lezează 
integritatea membranelor sunt la ordinea zilei. 
Menţinerea în viaţă depinde de copierea şi 
translaţia continuă şi fără cusur a informaţiei 
genetice în fi ecare dintre celulele noastre – supuse 
unui asediu permanent de aceşti agenţi agresivi. 
Dar această maşinărie biologică – fi e ea cât de 
performantă – nu este perfectă. În cursul diviziunii 
celulare, lanţul ADN dublu elicoidal al unei celule 
– care, desfăşurat, ar măsura 180 cm, dar este 
împachetat astfel încât să încapă într-un nucleu 
cu diametrul de 0,01 mm – se desface şi prin 
replicare se formează două lanţuri identice pentru 
cele două viitoare celule. Rata de eroare este de 
1 la 10 milioane de copieri. Desigur, pe benzile 
rulante de la o fabrică oarecare, rata greşelilor 
este mai mare – dar în cazul organismului uman, 
într-un singur minut se desfăşoară miliarde de 
miliarde de citiri ale codului genetic, deci erori 
vor exista. Alte structuri intracelulare – la rândul 
lor de asemenea determinate genetic – sunt 
responsabile pentru depistarea acestor rebuturi şi 
pentru dezasamblarea unităţilor care ies din tipar. 
Dacă însă această capacitate de supraveghere 

şi eliminare este depăşită, pot apărea 
disfuncţionalităţi, cum ar fi  cancerul – prin divizia 
celulară necontrolată – sau boala Alzheimer, prin 
proteinele patologice care nu pot fi  dezasamblate 
în timp util şi formează acele protofi brile ce 
impietează asupra funcţiilor celulelor nervoase. 
Prin urmare, procesul de îmbătrânire, de 
deteriorare a funcţiilor sănătoase ale corpului, 
se datorează în parte acumulării acestor leziuni 
intracelulare – şi nu vreunui defect genetic. 
Îmbătrânirea nu este o boală determinată genetic, 
iar înţelegerea acestor procese coordonate genetic 
pot ajuta în prevenirea, chiar la diminuarea ratei 
de acumulare a erorilor de replicaţie (copierea 
lanţului ADN în timpul diviziunii celulare) şi 
translaţie (construcţia proteinelor prin legarea 
aminoacizilor în ordinea stabilită de secvenţele de 
baze ale ADN prin codul genetic). 

Sunt anumite indicii conform cărora procesul 
de îmbătrânire este guvernat de secvenţe de 
ADN numite telomeri, care acoperă capetele 
cromozomilor, şi limitează – ca un contor – 
numărul diviziunilor celulare. La atingerea 
acestor limite, diviziunile materialului genetic se 
blochează, celulele intră în procesul de moarte 
programată genetic numita apoptoză şi ţesutul 
respectiv începe să cedeze o parte din funcţiile 
sale fi ziologice. Bineînţeles, se poate pune 
întrebarea dacă aceste mecanisme limitatoare ale 
longevităţii ar putea fi  manipulate. Este interesant 
de remarcat că există anumite indicii conform 
cărora în urmă cu câteva milenii durata medie de 
viaţă era mult superioară celei de astăzi. 

IMORTALITATEA ȘI CELE 
PATRU CĂI DE A O DOBÂNDI

de Dr Györfi  András
Rotary Club Marghita
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Dacă examinăm documentele vechi de 4000 de ani, 
ce se referă la perioada sumeriană şi accadiană a 
istoriei Mesopotamiei – deci dinaintea potopului 
din 2900 î.e.n. – vom găsi referiri la dingiri – adică 
fi inţe antropomorfe coborâte din ceruri să conducă 
primele aşezări civilizate ale planetei: capitalele 
Sumerului au fost în Eridu pentru primii doi regi, 
la Bad-Tibira pentru următorii trei, la Larak, apoi 
Sippar şi Suruppak – până când tot ţinutul a fost 
distrus de potop în timpul lui Ubur-Tutu. 

Ca o mică paranteză aş remarca că accadiana 
nu se mai numără printre limbile vorbite astăzi. 
Totuşi, pe înregistrarea sonoră purtată de 
sonda spaţială Voyager în spaţiul interstelar, se 
regăsesc mesaje sonore către eventuale fi inţe 
inteligente extraterestre – şi primul mesaj este în 
accadiană. Provoc cititorii acestui articol la un mic 
brain-storming: oare de ce sună primul mesaj, 
„Adanish lushumu“ (adică: 
Toate cele bune tuturor!) 
în accadiană, adică în 
limbajul instaurat pe 
teritoriul dintre fl uvii după 
epoca sumeriană? Aştept 
răspunsurile voastre la 
adresa de e-mail 
andrasgy@clicknet.ro.
Dingirii regnau deci de 
obicei câteva zeci de mii de 
ani, după cum se vede pe 
lista de mai jos.
 
După diluviu, conducerea 
politică a fost transferată 
unor dinastii umane 

(băştinaşe) desemnaţi de dingiri – aceşti regi 
desemnaţi însă au domnit mai puţin de o mie 
de ani. Este interesant de observat şi faptul că o 
asemenea scădere a longevităţii poate fi  observată 
şi în descrierile biblice ale Vechiului Testament şi 
scrierile apocrife.

O posibilă explicaţie poate fi  găsită prin 
interpretarea unor scrieri aparţinând Cărţii 
Jubileelor, în mare parte descoperită după 1947 în 
Qumran, lângă Marea Moartă. Această naraţiune 
apocrifă descrie o parte din evenimentele 
menţionate de Geneza Vechiului Testament 
dintr-un diferit unghi de vedere. Din aceste 
manuscrise afl ăm de exemplu despre obiceiul 
impus primilor oameni monitorizaţi după expulsia 
lor din Eden, conform căruia soţii erau membrii 
aceleiaşi familii. Atât Cain, cât şi Seth, şi-au luat 
ca nevastă propriile surori, pe Awan, respectiv 
pe Azura. Fiul lui Seth, Enos, s-a căsătorit cu 
soră-sa Noemi, şi fi ul lor Kenan a urmat această 
tradiţie. Dar după câteva generaţii vine potopul 
(în timpul lui Noe) şi putem observa că gena 
longevităţii se diluează datorită unor abateri de 
la acestă regulă de căsătorii incestuoase. Copiii 
lui Sem nu mai ating nici frageda vârstă de 500 
de ani datorită faptului ca Sem nu s-a căsătorit 
cu sora sa, iar de la Heber mai departe patriarhii 
mor de tineri pe la vârsta de 200 de ani. Gena 
ce stabiliza telomerii lui Adam, asigurându-i o 
longevitate milenară, s-a diluat pe parcurs. Mai 
recent însă au fost identifi cate mai multe metode 
prin care lungimea telomerilor poate fi  modifi cată.
Intervenţiile de inginerie genetică – cu ajutorul 
unor retrotranspozoni sau prin formarea unor 

bucle protectoare la 
nivelul telomerilor – ar 
putea într-adevăr să 
modifi ce longevitatea 
umană. Cu toate acestea 
însă, nu trebuie uitată nici 
aforisma din Epistolele lui 
Lucius Annaeus Seneca: 
„Quomodo fabula, sic 
vita: non quam diu, sed 
quam bene acta sit, refert. 
Adică, viaţa seamănă cu 
o poveste: nu lungimea ei 
contează, ci cât de bine a 
fost trăită…“

Va urma

HOBBY DE ROTARIAN
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