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EDITORIAL

NOIEMBRIE – 
LUNA FUNDAȚIEI ROTARY

DANIEL TĂNASE
Guvernator 2015-2016

al Districtului 2241,
România - Republica Moldova 

ROTARY INTERNATIONAL

Dragi prieteni,

Luna noiembrie este în Rotary „Luna Fundației 
Rotary“.
Este posibil ca fondatorii acestei entități distincte 
a Rotary International să nu fi  anticipat rolul 
extraordinar pe care Fundația Rotary urma să-l aibă 
peste ani, sprijinind zeci de mii de comunități prin 
intermediul granturilor și asumând obiective de 
interes pentru întreaga umanitate, cum este cel al 
eradicării poliomielitei la nivel mondial.

Să ne reamintim câteva repere ale devenirii acestei 
fundații:
  În 1917, prin inițiativa Președintelui Rotary 

International, Arch C. Klumph, s-a creat un fond 
special în scopuri de binefacere;

  În 1928, această structură s-a reorganizat sub 
forma Fundației Rotary;

  În 1929, Fundația Rotary a făcut prima donație, în 
valoare de 500 USD, în favoarea unui centru care 
găzduia copii cu infi rmități;

  În perioada 1947-1966, s-au lansat mai multe 
programe, între care Ambassadorial Scholarships 
și Grup Study Exchange. S-au pus bazele 
programelor de grant;

  În 1985 s-a lansat programul PolioPlus, având ca 
obiectiv eradicarea poliomielitei în întreaga lume. 

Poliomielita făcea în anii ’80 ca în 125 de țări să se 
înregistreze la fi ecare 3 ani peste un milion de victime. 
În cea mai mare parte, copiii se stingeau în chinurile 
acestei cumplite boli sau rămâneau paralizați. În 
prezent, numărul persoanelor infectate anual este 
mai mic de 500. Este de menționat că în 2015 nu a 
apărut încă nici un caz de infectare cu poliomielită 
pe continentul african, iar în Nigeria s-a înregistrat 
ultimul caz de poliomielită în iulie 2014! Afganistanul 
și Pakistanul sunt cele mai mari provocări ale 
următorilor ani, însă atât timp cât poliomielita nu este 
eradicată, pericolul infectării rămâne o amenințare 
globală. În contextul în care în România rata de 
vaccinare împotriva poliomielitei a scăzut, după cum 
spune Emilian Popovici – D2241 Rotary Foundation 
PolioPlus Chair, sub 70%, pericolul izbucnirii unei 
epidemii nu este de neglijat. Aceasta cu atât mai 
mult cu cât alte fenomene prezente, cum este cel al 
migrației, pot face ca virusul să ajungă mai ușor și în 
spațiul geografi c al Europei. Prin efortul Rotarienilor 

de pretutindeni, putem face ca în scurt timp niciun 
copil de pe Pământ să nu se piardă și să nu rămână 
infi rm ca urmare a poliomielitei. Nu suntem singuri 
în acest efort, iar între partenerii noștri, UNICEF, 
Organizația Mondială a Sănătății și Fundația Bill și 
Melinda Gates sunt dintre cei mai importanți.

Seminarul Districtual al Fundației Rotary a avut loc 
la sfârşitul lunii octombrie, la Brașov. Astfel că o 
mare parte a cluburilor își vor primi în noiembrie, 
Luna Fundației Rotary, certifi cările care atestă că 
sunt eligibili pentru programul „Global Grants“. 
Comunitățile din România și Moldova au benefi ciat de 
programe de grant de aproape 14 mil. USD, în cei 15 
ani de existență a districtului, prin inițiativa cluburilor 
locale și a partenerilor din străinătate, conform unui 
raport pe care PDG Martha Maria Mocanu, Rotary 
Foundation Chair, l-a prezentat la această ediție a 
seminarului fundației.

Programele Fundației Rotary nu ar exista fără noi 
toți și de cele mai multe ori fără implicarea unor 
persoane excepționale, cu sufl et ales și care poartă 
în fi ința lor vocația de a dărui. Președintele Clubului 
Rotary Sighet, colegul nostru Joseph Geebelen, a 
anunțat chiar în fi nalul seminarului fundației o donație 
personală care se afl ă la nivelul celor mai ridicate din 
districtul nostru. Joseph este acel tip de prieten în 
Rotary în compania căruia te simți stimulat să devii 
mai bun. Ce fi nal mai inspirat pentru un seminar al 
fundației s-ar fi  putut găsi? Prin gestul său, Joseph a 
dat și mai multă strălucire acestei întâlniri Rotariene.

Seminarul districtual al Fundației Rotary s-a bucurat 
în acest an de o prezență numeroasă și de condiții 
de desfășurare excelente. Este în mare parte meritul 
colegilor noștri din Clubul Rotary Brașov, care au dorit 
ca orașul lor să găzduiască această ediție, în anul în 
care clubul aniversează 85 de ani de la prima chartare 
și 20 de ani de la reînfi ințare.

Vă doresc să găsiți în programele Fundației Rotary 
oportunități în benefi ciul comunităților din care faceți 
parte și sprijin pentru proiectele voastre!
Mai presus de inițiativele concrete, prețuiți spiritul 
Rotary care ne face să iubim și să dăruim!

Cu aleasă prietenie,
Daniel
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EDITORIAL

DECEMBRIE – LUNA 
PREVENȚIEI ȘI ATENȚIEI 
ACORDATE SĂNĂTĂȚII

DANIEL TĂNASE
Guvernator 2015-2016

al Districtului 2241,
România - Republica Moldova 

ROTARY INTERNATIONAL

Dragi prieteni,

Ultimele șase luni mi-au dat posibilitatea să 
întâlnesc peste 60 de cluburi, între care 57 în 
cadrul vizitelor ofi ciale. Aceste întâlniri, împreună 
cu cele prilejuite de evenimentele districtuale, 
în care o parte dintre noi ne-am revăzut și 
ne-am bucurat să schimbăm idei, mi-au întărit 
convingerea că avem un district puternic și 
matur, cu colegi extraordinari care își dăruiesc 
cu modestie timpul prețios și rodul aptitudinilor, 
competențelor ori talentului lor comunităților din 
care fac parte. Vă felicit și vă mulțumesc pentru tot 
ceea ce ați înfăptuit sub semnul Rotary!

M-am simțit de fi ecare dată onorat și am fost 
copleșit de prietenia pe care mi-ați arătat-o, de 
dorința de a împărtăși bucuria succesului fi ecăruia 
dintre proiectele voastre. Vă sunt recunoscător și 
pentru deschiderea cu care mi-ați adus în atenție 
unele aspecte problematice din viața clubului 
vostru și pentru cooperarea excelentă pentru a 
găsi soluții în spiritul prieteniei și energiei Rotary 
întotdeauna pozitive.

Clipele anului 2015 încep să ne părăsească una 
câte una, luând cu ele temerile mari ale acestui 
an, descurajările și neîmplinirile mărunte și 
ne lasă în memorie doar amintirea a ceea ce 

am înfăptuit și realizat mai bun. Poate fețele 
fericite ale unor copii pe care i-am sprijinit, 
poate cuvintele unei mame al cărei copil a fost 
salvat prin contribuția noastră, poate ceva din 
atmosfera specială a întâlnirilor Rotariene. Anul 
nou se apropie aducând cu sine sentimentul unor 
schimbări minunate care, în săptămânile și lunile 
ce vor urma zilei de 1 ianuarie 2016, ne vor face 
viața mai frumoasă, mai rodnică și mai plină în 
semnifi cații, iar pe noi mai apți să ne bucurăm de 
ceea ce ne oferă în fi ecare zi.

În Rotary, tema lunii decembrie era până în acest 
an „Luna familiei“. Începând din 2015, Rotary 
International dorește ca această lună să fi e 
dedicată prevenției și atenției pe care o acordăm 
sănătății. Fie că privim din una sau alta dintre 
perspective, această lună este una pe care o trăim 
întotdeauna sub semnul speranței și bucuriei 
depline, este una pe care o trăim în atmosfera 
caldă a căminului în sărbătoare și în care bucuria 
de a fi  în mijlocul familiei și prietenilor este una cu 
totul aparte.

Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc sărbători 
minunate, sănătate și împlinirea gândului bun!

Cu aleasă prietenie,
Daniel
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AGENDA ROTARY

La propunerea Președintelui Gabriel Antoniu și 
a colegilor din Clubul din Roman, Rotarienii din 
Piatra-Neamț s-au alăturat inițiativei lansate la 
nivelul Districtului 2241 de Societatea Română 
de Diabet, Nutriție şi Boli Metabolice (SRDNBM) 
prin desfășurarea „Săptămânii de luptă împotriva 
diabetului zaharat“ în perioada 14-21 noiembrie 
2015. 

La acest nou proiect au participat cu entuziasm și 
devotament și membrii Vocational Training Team 
Neamţ. Astfel, au fost desfăşurate o serie de acţiuni 
specifi ce pe tot cuprinsul judeţului Neamţ, au fost 
distribuite broşuri cu scopul de a crește gradul de 
conștientizare a populaţiei asupra complicaţiilor 
provocate de această afecţiune, încurajând totodată 
să adopte un stil de viaţă activ. Acţiunile s-au 

desfăşurat la nivelul Spitalului „Sf. Ierarh Nicolae“ 
din Bicaz, Spitalulului Orăşenesc „Sf. Dimitrie“ din 
Târgu-Neamţ, Spitalului Judeţean de Urgenţă din 
Piatra-Neamţ, Liceului Tehnologic „Spiru Haret“ din 
Piatra-Neamţ, precum şi în cafenele, restaurante, 
supermarketuri din Roman. 

Este prima acţiune comună a Cluburilor din 
Piatra-Neamţ şi Roman, acţiune care s-a bucurat 
şi de sprijinul larg al non-Rotarienilor, reprezentaţi 
de echipa VTT Neamţ, partener tradiţional al Rotary 
Club Piatra-Neamţ 2005. 

Dr. Gabriela Bercea, specialist în medicina de 
urgență și director medical al Spitalului Orășenesc 
„Sf. Dimitrie“ din Târgu-Neamț, și-a lansat joi, 
19 noiembrie 2015, proiectul intitulat „Părinți 

ROTARY CLUB PIATRA-NEAMȚ ȘI SĂPTĂMÂNA 
DE LUPTĂ CONTRA DIABETULUI ZAHARAT

„PĂRINȚI 
INFORMAȚI 

= COPII 
SĂNĂTOȘI“
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PRIMA 
ÎNTÂLNIRE 
S-A DOVEDIT 
A FI 
UN SUCCES

informați = Copii sănătoși“, derulat în parteneriat 
cu Rotary Club Piatra-Neamţ 2005 și Asociația Help 
Spit. Acesta are ca obiectiv educarea membrilor 
comunității în ceea ce priveşte prevenirea bolilor la 
copii, importanța implicării părinților în îngrijirea 
micuţilor bolnavi, conştientizarea importanţei 
continuării tratamentului la domiciliu. Pentru ca 
informaţia să ajungă direct la grupul-ţintă, vor fi  
organizate activităţi lunare cu părinţii pe diferite 
teme. 

Prima întâlnire s-a dovedit a fi  un succes, sala 
de şedinţe a unităţii sanitare fi ind neîncăpătoare 
pentru mulţimea participanţilor, printre care erau 
multe mame tinere. Medicul Gabriela Bercea le-a 
răspuns la întrebări, le-a învăţat cum să acţioneze 
dacă copilul lor este în pericol, cum să acorde 
primul ajutor până la sosirea cadrelor medicale 
califi cate. Le-a explicat, pas cu pas – inclusiv cu 
ajutorul unor manechine – ce să facă în cazul 
obstrucţiei aeriene prin corp străin şi cum să 
realizeze resuscitarea cardio-pulmonară la sugar şi 
copilul mare. 

„Ideea îmi aparţine, acest proiect este copilul meu 
de sufl et. Prin acest proiect încerc să educ, întrucât 
el vizează copiii în primul rând, iar dacă se va dovedi 
un succes, vom dezvolta un proiect similar şi pentru 
adulţi. Ideea mi-a venit când eram în Anglia, la 
un schimb de experienţă realizat la iniţiativa şi cu 
sprijinul Clubului Rotary din Piatra-Neamţ, care 
ne-a schimbat viaţa nouă, membrilor echipei care 
am fost acolo. Modul lor de-a ajuta comunitatea 
ne-a făcut să înţelegem care este scopul nostru, că 
nu ţine doar de tratarea unor afecţiuni medicale, 
că trebuie să facem mai mult. Aceste întâlniri vin 
în sprijinul oamenilor. Le ofer informaţie medicală 
de calitate, care poate le va face în viitor un bine“, a 
declarat doctor Gabriela Bercea. 
La prima activitate i-a avut alături pe coechipierii 
din VTT Team – dr. Letiţia Damoc – managerul 
Spitalului din Bicaz, Ana Otilia Boureanu – specialist 
DGASPC Neamţ, Rtn. Sever Dumitru Ciubuca – 
echipă care a reprezentat cu succes România în 
programul Vocational Training Team desfăşurat în 
Anglia în ultima săptămână a lunii octombrie a.c., la 
invitaţia Districtului Rotarian 1080 – Anglia. 

AGENDA ROTARY
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300 DE ANI 
ÎN CETATEA 
BASTIONARĂ 
VAUBAN ALBA 
CAROLINA
Acțiunile lunii noiembrie au stat sub semnul 
parteneriatului şi colaborării între toţi factorii 
care reprezintă într-un fel societatea civilă în 
comunitate.

Conferinţa aniversară a fost organizată de 
Lions Club Alba-Iulia, Rotary Club Alba-Iulia, 
Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba-Iulia, 
Primăria Municipiului Alba-Iulia şi Muzeul 
Naţional al Unirii din Alba-Iulia.

Conferinţa a avut loc joi, 19 noiembrie 
2015, începând cu ora 18.00, în Aula mare a 
Universităţii „1 Decembrie 1918“ Alba-Iulia. 
Dna Conf. Univ. Dr. Laura Stanciu a prezentat un 
material foarte interesant rezultat în urma unui 
proiect de cercetare fi nanţat de către Primăria 
Municipiului Alba-Iulia. Este vorba despre o 
istorie în imagini a oraşului prin străzile şi 
monumentele sale.

După conferinţă a avut loc „o călătorie muzicală“ 
prin cele trei secole care au marcat existenţa 
Cetăţii Alba Carolina. Concertul a fost susţinut de 
către Cvartetul Lions.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat de 
către Clubul Rotary Alba-Iulia şi Clubul Lions din 
Alba-Iulia. Scopul pentru care a fost organizat 
a fost, pe lângă marcarea aniversării de 300 
de ani de la începerea construcţiei celei mai 
mari cetăţi bastionare de tip Vauban din partea 
de Sud-Est a Europei, strângerea de fonduri 
pentru confecţionarea de plăcuţe pentru anumite 
monumente.

PARTENERIAT 
ŞI 

COLABORARE
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ÎMPREUNĂ PENTRU SMURD
Sub acest titlu a avut loc la fi nele lunii noiembrie o 
acțiune – şi de data aceasta – comună a cluburilor 
Rotary Club Alba-Iulia și Lions Club din Alba-Iulia. 

Este vorba despre amplasarea unui cort în parcul 
din fața Catedralei Reîntregirii din Alba-Iulia, în 
care, pe parcursul a două zile, reprezentanţii celor 
două cluburi au oferit în schimbul unor sume 
anumite obiecte, suveniruri, ornamente de pom. 

Sumele colectate vor fi  folosite pentru cumpărare 
de aparatură medicală pentru SMURD Alba. 

Acțiunea a fost o reuşită, şi pe lângă sumele destul 
de importante colectate astfel a creat şi nişte 
legături mai strânse de prietenie între cluburile 
implicate. O Seară de colinde în luna decembrie 
a continuat acest demers, având, aşa cum era şi 
fi resc, acelaşi obiectiv ca şi prima acţiune comună. 

AGENDA ROTARY
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ECHIPAMENTE MEDICALE DE ULTIMĂ 
GENERAŢIE DONATE DE ROTARY 
Rotary Club Botoşani împreună cu Rotary Club 
of Ware, club partener din Marea Britanie, au 
sponsorizat Laboratorul de Balneofi zioterapie şi 
Recuperare Medicală (baza de tratament) – secţia 
pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Mavromati“ cu echipamente medicale de ultimă 
generaţie, ce vor permite echipei de specialişti 
conduse de dr. Constantin Tudorache să crească 
actul medical prin calitate, de investiţie benefi ciind 
un număr de aproximativ 8.000 de copii/an.

În cadrul Secţiei de Pediatrie – SJU Mavromati 
Botoşani există o secţie de Medicină Fizică şi 
Recuperare copii, având în componenţa sa un 
cabinet medical şi bază de tratament alcătuită 
din următoarele compartimente: Electroterapie, 
Termoterapie, Masaj, Aerosoli şi sală de 
Kinetoterapie. Secţia deserveşte atât pacienţii 
internaţi pe secţiile spitalului, cât şi pacienţii în 
regim ambulatoriu.

Activitatea laboratorului implică: consultaţii 
interdisciplinare pentru pacienţii internaţi, 

consultaţii pentru bonavii din ambulatoriu pe baza 
biletului de trimitere de la medicul de familie sau 
medicul specialist, precum şi serviciile medicale 
de recuperare: proceduri de electroterapie, 
termoterapie, masaj, kinetoterapie.

Proiectul a presupus o majoră îmbunătăţire a 
echipamentului secţiei de Medicină Fizică şi 
recuperare copii prin următoarele echipamente: 
Aparat masaj limfatic BTL-6000 Lymphastim 12 
TopLine; Combină electroterapie/ultrasunete 
BTL-5825SL Combi; Combină electroterapie/
ultrasunete BTL-4820S Combi Topline; Aparat 
terapie ultrasunete BTL- 4710 Sono Topline, toate 
în valoare de peste 50.000 de lei.

Astfel, conform estimărilor făcute, de aceste 
echipamente vor benefi cia un număr de 8.000 
de copii pe an (aproximativ 24.000 de proceduri/
an), în urma dotării Secţia de Medicină Fizică şi 
Recuperare a Spitalului de copii Botoşani având 
cele mai performante echipamente din sectorul 
medical public al judeţului Botoşani.

INVESTIŢII 
ÎN VALOARE 

DE PESTE 
50.000 LEI
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CROSS COLORAT LA BOTOŞANI!
Peste 200 de persoane au alergat şi s-au „bătut“ 
cu pudră colorată!
Cross-ul colorat a prins culoare şi la Botoşani, 
unde peste 200 de copii şi adolescenţi au alergat, 
iar la fi nal s-au bătut cu pudră colorată. Organizat 
în zeci de ţări, inclusiv în România, pentru prima 
dată anul trecut, cross-ul colorat a ajuns şi 
la Botoşani, datorită celor de la Interact Club 
Botoşani. Evenimentul s-a numit „COLORACT - O 
vară în culori“ şi a fost puţin diferit faţă de celelalte 
cross-uri organizate în întreaga lume. 

„The color run“ a luat amploare odată cu lansarea 
sa (în ianuarie 2012) şi a crescut de la peste 50 
de evenimente şi 600.000 de participanţi în 2012, 
la mai mult de 100 de ediţii şi peste un milion de 
alergători în 2013. The Color Run™ este o cursă 

necronometrată de 5 kilometri, în cadrul căreia mii 
de participanţi sunt vopsiţi din cap până-n picioare 
în diverse culori, la fi nalul fi ecărui kilometru 
parcurs. Evenimentul este axat mai puţin pe timpii 
de alergare şi mai mult pe distracţie. Distracţia a 
fost şi la Botoşani, doar că bătaia cu pudră colorată 
a avut loc la fi nalul cursei. Participanţii au plecat din 
fata Colegiului Naţional „A.T. Laurian“ şi au alergat 
pe Bulevardul Mihai Eminescu - Pietonalul Unirii, 
linia de fi niş fi ind în faţa Primăriei Municipiului 
Botoşani. 

Primii trei participanţi care au trecut linia de fi nal 
au primit medalii, iar la fi nal toţi concurenţii au 
primit diplome. Când ultimul alergător a ajuns 
în Piaţa Revoluţiei, a început bătaia, cu muzică şi 
multă, multă veselie. 

„COLORACT 
- O VARA 
IN CULORI“ 

AGENDA ROTARY
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ROTARY CLUB BOTOŞANI – CEA DE-A DOUA 
EDIŢIE A PROGRAMULUI DE BURSE ŞCOLARE 
„PROF. DR. CONSTANTIN MANOLACHE“
Clubul Rotary Botoşani a decis să acorde prin 
proiectul „Ajută un copil să înveţe“ – Bursa şcolară 
„Prof. Dr. Constantin Manolache“, pentru anul 
şcolar 2015-2016 un număr de trei burse, faţă de 
două, câte s-a anunţat iniţial. Acordarea şi a celei 
de-a treia burse a fost posibilă prin implicarea 
CIBOCAZ SRL, condusă de rotarianul Constantin 
Curcă, prin suplimentarea fi nanţării oferite 
proiectului nostru de sprijinire a performanţei 
şcolare.

Astfel, în urma evaluării dosarelor aplicanţilor, 
Comisia de Acordare a Burselor a stabilit elevii 
câştigători, aceştia fi ind:

1.  IACOB DAYANA – Liceul de Arta „Ştefan 
Luchian“ Botoşani, clasa a XI-a

2.  NIȚU BIANCA-MARIA – Colegiul Naţional 
„A.T. Laurian“ Botoşani, clasa a IX-a

3.  ROTARU ANDREEA – Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu“ Botoşani, clasa a XI-a

Valoarea unei burse este de 6.000 lei/an şi 
s-au acordat conform Regulamentului, în baza 
unui concurs de dosare anunţat în perioada 
iunie-septembrie 2015, urmărind identifi carea, 
susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, în 
ideea creării unei premise în lansarea acestora spre 
studii superioare. 

Bursele poartă numele distinsului nostru coleg, 
prof. dr. Constantin Manolache, personalitate cu 
o carieră didactică deosebită, dascăl ce a iniţiat 
în tainele cărţilor generaţii şi generaţii de elevi. 

În memoria sa, Rotary Club Botoşani a hotărât ca 
bursele de studiu, acordate începând cu anul şcolar 
2014-2015, să-i poarte numele, în semn de preţuire, 
de respect, dar şi ca model de urmat pentru 
generaţiile următoare.

VALOAREA 
UNEI BURSE 

ESTE DE 
6.000 LEI/AN
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STRĂZILE CRAIOVEI, 
MAI BOGATE CU 900 DE COPACI 

AGENDA ROTARY

PROIECTUL 
FACE PARTE 
DIN CAMPANIA 
„ÎNFRUNZEŞTE 
CRAIOVA!“

Clubul Rotary Craiova Probitas în parteneriat cu 
Fundaţia Gazeta de Sud au plantat 900 de copaci pe 
străzile Craiovei. Fondurile pentru plantarea celor 
150 de stejari roşii şi 750 de platani au fost strânse 
cu sprijinul maestrului Tudor Gheorghe şi al Ford 
România. 

Proiectul face parte din campania „Înfrunzeşte 
Craiova!“ demarată în anul 2008, care îşi propune să 
transforme capitala Băniei într-un oraş mai verde şi 
mai puţin poluat. „Cu ocazia concertului maestrului 
Tudor Gheorghe am reuşit să strângem 44.000 de 
lei, la care s-a adăugat o sponsorizare importantă 
de 5.000 de dolari din partea Ford România. 
Împreună cu Primăria Craiova, am identifi cat 
străzile din oraşul nostru pe care să plantăm 
platani şi stejari roşii. Mulţumim angajaţilor 
RAADPFL Craiova, care au plantat în timp record cei 

900 de copaci pe străzile oraşului“, a declarat Victor 
Ilie, preşedinte Rotary Craiova Probitas. 

„Salutăm iniţiativa Rotary Probitas şi a Fundaţiei 
Gazeta de Sud, precum şi sprijinul acordat 
de autorităţile locale proiectului «Înfrunzeşte 
Craiova!». Oraşul nostru are nevoie de astfel de 
iniţiative şi ne bucurăm că am putut contribui la 
transformarea Craiovei într-un oraş mai verde şi 
mai curat“, a adăugat Ana Maria Timiş, purtător de 
cuvânt Ford România. 

Locurile din Craiova unde au fost plantaţi copacii 
sunt: Grădina Botanică, Grădina Sf. Dumitru, 
Bd. 1 Mai, Bd. Dacia, Bd. Carol, Bd. Decebal, Bd. 
Râului, Str. Gerota, Str. Henry Ford, Str. N. Iorga, 
Str. Vântului, Str. Aurel Vlaicu, Str. Gomoiu, Str. 
Severeanu.
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EXCELENŢA PREMIATĂ DE ROTARY CLUB DEJ
AGENDA ROTARY

Sâmbătă, 7 noiembrie, Restaurantul Dacia a fost 
gazda ediţiei 2015 a Balului de Caritate Rotary 
Club Dej, eveniment desfăşurat în prezenţa 
Guvernatorului Daniel Tănase, Rotary District 2241 
România şi Republica Moldova, Milian Sopoian, 
nominalizat pentru mandatul de guvernator 
2017-2018, Martha Mocanu, past guvernator 
2008-2009 şi coordonator District Rotary 
Foundation, Marsinieta Vaida, Rotary Foundation 
Fundraising Chair, Adrian Corniciu, District 
Resource Group Health and Hunger Chair, 
alături de invitaţi dejeni şi rotarieni din Gherla, 
Câmpia Turzii, Bistriţa-Năsăud, Borșa, Baia Mare, 
Târgu-Mureş etc.

Balul rotarienilor dejeni a fost deschis de 
preşedintele clubului, Virgil Oşan, nu înainte de 
rostirea unei rugăciuni şi acordarea momentului 
fi resc de reculegere, memoriei victimelor care 

nu au supravieţuit tragediei petrecute la clubul 
„Colectiv“ din Bucureşti.

Acţionând în folosul comunităţii, Rotary Club Dej a 
permanentizat prin proiectele sale anuale tradiţia 
acordării de burse de excelenţă unor elevi merituoşi, 
recompensând totodată şi eforturile celor care au 
păşit deja pe drumul performanţei în artă sau sport. 
Astfel, bursa în valoare de 2.500 lei, acordată de 
Rotary Club Dej pentru anul şcolar 2015-2016, i-a fost 
înmânată în cadrul balului elevei Cristinemari Țopan, 
de la Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian“.

O seară animată de prezenţa fi nalistei la Vocea 
României, Anda Dimitriu & Band, şi întregită de o 
expoziţie de costume populare, de o tombolă și o 
licitație pentru obiecte de artă. Banii rezultaţi din 
aceste acţiuni urmează să fi e folosiți în scopuri 
caritabile.

BALUL 
DE CARITATE 

ROTARY 
CLUB DEJ
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„O CAFEA FĂRĂ ZAHĂR!“ 
- CAMPANIE ROTARY, CU OCAZIA 
„ZILEI MONDIALE A DIABETULUI“
Sâmbătă, 14 noiembrie, Rotarieni dejeni împreună 
cu preşedintele clubului, Virgil Oşan, au marcat 
„Ziua Mondială a Diabetului“ printr-o întâlnire 
amicală la Cofetăria Bueno pentru a bea împreună 
„O cafea fără zahăr“. Cu această ocazie, voluntarii 
Interact, au distribuit fl y-ere şi materiale 
informative referitoare la prevenirea diabetului 
atât în incinta cofetăriei, cât şi în afara acesteia, 
cetăţenilor afl aţi în trecere prin Piaţa Bobâlna. 

Prin această acţiune, clubul dejean s-a raliat celor 
23 de Cluburi Rotary din 17 judeţe şi Societăţii 
Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice 
(SRDNBM) în lupta împotriva diabetului zaharat 
şi a complicaţiilor provocate de această afecţiune, 
încurajând populaţia să adopte un stil de viaţă activ. 

Acţiunea „O cafea fără zahăr“ organizată de Rotary 
Club Dej, la iniţiativa Rotary București, a continuat 
pe tot parcursul săptămânii 14-21 noiembrie 
(Săptămâna prevenirii diabetului), împreună cu 
Cofetăria Bueno, sub forma unei campanii de 
informare a cetățenilor din municipiul Dej, referitor 
la această boală cronică. În cadrul campaniei, au 

fost puse la dispoziţia clienţilor cofetăriei broşuri 
informative pledând pentru o alimentație sănătoasă 
şi mişcare, oferindu-se totodată doritorilor cafeaua 
fără zahăr sau cu înlocuitori naturali ai zahărului.

AGENDA ROTARY
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ALEXANDER KRICHEL – RECITAL DE PIAN
La începutul lunii decembrie, la Sala Radio, 
Rotary Club Cișmigiu a organizat și a invitat 
bucureștenii la recitalul susținut de pianistul 
german de origine română Alexander Krichel, 
care ne-a încântat cu momente muzicale ruseşti. 
Emoțiile au fost mari, în parte datorită curiozității 
publicului de a-l asculta, în parte celei de a-l 
cunoaște, întrucât la sfârșitul concertului urma 
ocazia de a sta puțin de vorbă cu el. 

Legătura lui Alexander 
Krichel cu ţara noastră 
este una de sufl et, 
iar reîntoarcerea în 
România este strâns 
legată de prezenţa 
bunicii care l-a 
învăţat să vorbească 
româneşte. „Mi-am 
dorit să cânt în 
România. Înainte 
de fi ecare concert, 
oriunde aş fi , o sun 
pe bunica şi o rog să 
îmi ureze noroc şi 
să se roage pentru 
mine. Fiind foarte 
bătrână, nu mai 
poate să zboare ca să 
fi e prezentă la concertele 
mele. Atunci mi-am zis să 
mă vadă şi ea pe o scenă din 
România, să nu asculte numai CD-ul“, 
ne spune de altfel Alexander la fi nal de concert. 

Un concert de muzică clasică este o modalitate de 
relaxare mai rar abordată de tineri, iar motivele 
variază de la lipsa unui background cultural până 
la incapacitatea de a percepe emoţiile şi mesajul 
transmise de interpret şi compozitor. Alexander 
Krichel respiră muzică. El trăieşte pentru şi prin 

muzică, iar concertul de la Sala Radio a fost o 
mărturie pe care a făcut-o cu bucurie românilor. 
Finalul concertului a fost unul emoţionant. 
Alexander Krichel a adresat publicului câteva 
cuvinte despre plăcerea de a concerta în România, 
iar mulţumirea a fost transpusă în aplauze și 
zâmbete. Bisurile nu au întârziat să apară. Aşa ne-a 
arătat că suntem speciali pentru el. Ne-a respectat 

interpretând compoziţii difi cile ale lui 
Modest Mussorgsky şi Sergei 

Rachmaninoff. 

De altfel, și el este un 
prieten foarte special 

pentru Rotary Club 
Cișmigiu, al cărui 
membru de onoare 
este. Alexander se 
alătură inițiativei 
Clubului Rotary 
Cișmigiu de a 
construi Grădinile 
Muzicale București 
- primul astfel 
de concept din 
România și 
Europa de Est. 

Recitalul Momente 
Muzicale Ruseşti a 

fost organizat de Clubul 
Rotary Cişmigiu şi a avut 

ca scop colectarea fondurilor 
necesare susţinerii proiectului cultural 

Grădinile Muzicale București întrucât și noi, și 
el, și toți cei care ne susțin, ne dorim să aducem 
Bucureștiului un omagiu cultural printr-o inițiativă 
ce aduce laolaltă omul, natura și muzica. 

Conceptul de grădină muzicală prinde rădăcini 
la începutul anului trecut, când la Viena este 
inaugurat deja primul parc cu sunet. Astfel, 

MOMENTE 
MUZICALE 

RUSEȘTI
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Pădurea Vieneză devine gazda unei arene muzicale, 
cu 40 de arbori dispuși circular, ce pare că dau 
glas operelor marilor compozitori. Proiectul a fost 
susținut de fonduri de guvernare, primării, fundații 
și sprijinul a peste 50 de companii private.

Pornind de la imaginea parcului cu „sunet sub 
cerul liber“ din Pădurea Vieneză, conceptul gândit 
pentru luminișul din parcul Herăstrău se va întinde 
pe o arie de 2.000 mp, spațiu în care vor fi  plantați 
15-20 arbori în mod circular. Conceptul inovativ 
de dispunere circulară a arborilor, la baza cărora 
vor fi  amplasate boxe speciale, asigură o acustică 
deosebită a muzicii clasice. 

Inițiativa noastră culturală presupune transmiterea 
în exclusivitate de muzică clasică și opere ale 
marilor compozitori. Astfel, în inima parcului 
Herăstrău, primul parc muzical din România, se va 
auzi în surdină muzică pe notele lui Mozart, Bach 
sau Chopin. 

Pentru trecători, parcul va fi  un traseu relaxant, 
ferit de agitația orașului, dar cu esențe muzicale 
clasice, în timp ce acustica și conceptul inovativ de 
iluminare îl transformă într-o experiență culturală 
și de educație non-formală.

Ne propunem să promovăm cultura, muzica 
clasică și natura într-un București care pe zi ce 
trece își rafi nează aerul de capitală europeană. 
Să construim primul parc muzical din România şi 
din Europa de Est, iar concertul de pian al lui Alex 
Krichel reprezintă un prim eveniment al campaniei 
noastre de strângere de fonduri pentru a susţine 
acest proiect de inițiativă culturală. Printr-o astfel 
de expunere a proiectelor culturale pe termen lung 
și implicarea în viața comunității, imaginea Rotary 
în România este asociată celor mai înalte valori 
culturale. 

POVESTEA 
ÎNCEPE 
ÎN PĂDUREA 
VIENEZĂ
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SMILE X ȘI ROTARY BRAŞOV
În perioada 3-4 decembrie 2015, Clubul Rotary 
Braşov în parteneriat cu Asociaţia Ştiinţifi că 
a Studenţilor Medicinişti Braşoveni (ASSMB) 
a desfăşurat Proiectul „Smile X – Un zâmbet 
pentru copii“. Acesta s-a desfăşurat în cadrul 
Spitalului Clinic de Copii din Braşov şi Sanatoriului 
Balneoclimateric de Copii din Buşteni. Au participat 
membri ai RC Braşov alături de 45 voluntari ai 
ASSMB. 

Proiectul „Smile X“ pune accentul pe latura socială 
de care copiii afl ați în spitale au nevoie pentru 

a trece mai bine peste o anumită experiență 
spitalicească. Membrii RC Braşov alături de 
studenții voluntari din cadrul organizației ASSM 
Braşov au format o „familie“ care a adus zâmbete 
pe fețele celor mici internaţi în cadrul celor două 
spitale menţionate mai sus. 

În cadrul acestui proiect voluntarii implicaţi au 
oferit cadouri la 140 de copii afl aţi în suferinţă 
şi au petrecut câteva ore frumoase alături de ei, 
desfăşurând activităţi educaţionale şi răspunzând 
întrebărilor tematice ale copiilor. 

Clubul Rotary Timișoara și-a dus „dulcea povară“ 
a balului anual, recent, sub egida „21 de ani 
în secolul 21“, ca pe un semn al statorniciei 
și al implicării. Clubul este membru fondator 
al Asociației „Timișoara, Capitală Culturală 
Europeană“, astfel că și-a mai luat o misiune, 
de promovare a campaniei… Și a ieșit! Mai exact, 
Timișoara este unul din cele 4 orașe, din lista de 
14, ce vor continua competiția fi nală, până la anul 
viitor. La bal, au fost expuse lucrările grafi cianului 
timișorean, Tibi Tocăniță, cu tema (desigur), 
Capitală Culturală…

La bal a participat Guvernatorul Rotary District 
2241, Daniel Tănase. Cu o prezentare dinamică, 
realizată de Dan Negru, am colectat peste 180.000  
de lei, un rol imens având sponsorii: PROFI, 
Banat Car (BMW), Iulius Mall, Clinica dr. Thanasis 
Fragkos, Aerotravel, Petro Vaselo, Senator, Tudor. 

Balul din 13 noiembrie a promovat patru proiecte 
importante, pentru care a găsit și fi nanțare. Ele 
sunt: „Bursele Rotary“ (10 copii talentați, cu 
resurse modeste, vor primi bursele, anual, în 
cuantum de 10.000 lei, total), „Lift pentru Onco 
Help“ (este nevoie de lift pentru centrul amintit, 
în susținerea bolnavilor de cancer, clubul donează 
peste 4.000 de euro acestui proiect), Bus pentru 
Fundația Pentru Voi (partener al clubului, condusă 
de colega noastră, Laila Onu), fundația fi ind 
dedicată persoanelor cu autism. Un alt proiect, 
„Casa Rotary“, în sprijinul Fundației Timișoara ’89 
(a colegului Puiu Ilieșu, dedicată persoanelor fără 
adăpost).

Nu au lipsit proiectele Rotaract și Interact. 
Programul nostru i-a scos la lumină pe dansatorii 
de la „Ghiocelul“ (folclor bănățean, Giroc), dar și 
formația „Pragu de Sus“, din Timișoara. 

Balurile sunt locul în care ne bucurăm pentru 
bucuria pe care o facem altora. Balurile noastre 
sunt lecții de generozitate, eleganță, spirit 
rotarian, amuzament, respect față de normele de 
sănătate (desigur, NU se fumează), suntem liberi 
să fi m… Rotary! 
Acum, la început de decembrie, am „Dăruit un 
zâmbet“ (pentru 31 de copii sărmani) și am fost la 
„Bunici fără nepoți“ (la căminul de bătrâni)…
Să avem bucuria dăruirii, ce bogați suntem 
atunci…

ROTARY CLUB 
TIMIȘOARA, 

LA ÎNCEPUTUL 
IERNII



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. 

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

www.domeniul-cerbilor.ro

sau alternativa mirajului bucovinean
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FOCUS

SEMINARUL 
DISTRICTUAL 

DE INSTRUIRE 
2015-2016

Nu demult s-a desfăşurat la Hotelul Alpin din Poiana-Braşov 
Seminarul Districtual de instruire, care a coincis totodată 

și cu celebrarea a 85 de ani de la prima chartare a Clubului 
Rotary Braşov. Seminarul a cuprins diferite sesiuni şi ateliere de 

lucru, utile pentru menţinerea la cele mai înalte standarde de calitate 
a activităţii rotarienilor.
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În primăvara anului 1929, s-a înfi inţat la Bucureşti 
primul Club Rotary din România, urmat imediat 
de cluburi Rotary în alte două oraşe ale ţării – 
Cluj şi Timişoara. Apoi s-au înfi inţat încă şase 
cluburi la Arad, Braşov, Câmpina, Cernăuţi, Iaşi 
şi Ploieşti. „Membrii Clubului Rotary Braşov 
continuă activitatea de implicare comunitară prin 
diferite proiecte sociale, educaţionale, culturale. 
Gala aniversară de anul acesta are ca şi scop 
colectarea de fonduri pentru susţinerea Taberei 
Internaţionale Rotary de la Braşov“, a declarat 
Cristian Falup-Pecurariu, preşedintele Rotary Club 
Braşov. 

Clubul a fost implicat de-a lungul anilor în diferite 
proiecte comunitare: ajutoare de materiale 
sanitare, colectarea de fonduri pentru cumpărarea 
unei maşini de spălat rufe pentru Azilul de 
Bătrâni Braşov, fi nanţarea dezvoltării Unităţii de 

Primiri Urgenţă, a Secţiei de Terapie Intensivă şi 
a Cabinetului de Profi laxie Dentară de la Spitalul 
Clinic de Copii Braşov, sprijinirea Centrului 
de Excelenţă Excelsior pentru copii dotaţi din 
şcolile braşovene, premii pentru elevii olimpici la 
diferite materii, sprijinirea echipei de baschet a 
persoanelor cu dizabilităţi, sprijinirea Centrului de 
Copii de la Teliu sau vaccinarea antipneumococică 
a copiilor din zone defavorizate. 

Atelierele de lucru cele mai însemnate ale 
seminarului au fost: 

1. Seminarul Fundației;
2. Workshop Leadership;
3. Workshop PR şi imagine;
4. Workshop Linii de suport Rotary;
5.  Celebrarea a 85 de ani de la prima chartare 

a Clubului Rotary Braşov.

CLUBUL 
ROTARY BRAŞOV 
CONTINUĂ 
ACTIVITATEA 
DE IMPLICARE 
COMUNITARĂ
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COVER STORY

„PROMENADA 
INIMILOR 2015“

Fundația Română a Inimii şi Forumul Naţional de Prevenție, 
în parteneriat cu Rotary, au implementat a treia ediție 

a campaniei „Promenada Inimilor“, organizată cu ocazia sărbătoririi 
Zilei Mondiale a Inimii 2015. 

„Promenada Inimilor 2015“ a avut un succes răsunător 
printre români, mii de persoane participând la evenimentul organizat 

în 31 de orașe din România.
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„Promenada Inimilor“ este un concept simplu şi 
inovator ce are scopul de a încuraja publicul de 
toate vârstele şi preocupările să meargă pe jos 
pentru a-şi menţine sănătatea. 
Proiectul implică amenajarea, în parteneriat cu 
autoritățile locale, a unei rute accesibile prin care 
publicul de toate vârstele este încurajat să facă 
mișcare.

De ce un astfel de concept?
Fundaţia Română a Inimii (FRI) a lansat în 2013 
în România proiectul Promenada Inimilor/Sli 
na Sláinte Route, program inițiat de Fundația 
Irlandeză a Inimii, implementat cu succes în peste 
10 ţări europene. Acest proiect este susţinut încă 
de la început de către Ministerul Sănătăţii din 
România.

În cadrul acestui program, care vizează tot 
cuprinsul ţării, au fost stabilite mai multe trasee 
pe care oamenii sunt încurajaţi să le parcurgă cât 
mai des cu putinţă şi, pentru ca pietonii să poată 
ţine evidenţa kilometrilor parcurşi, traseele vor fi  
marcate cu semne atractive, uşor de observat.

„Promenada Inimilor“ aduce benefi cii sigure şi 
imediate sănătăţii! În plus, este un proiect care 
poate fi  pus în practică de orice comunitate, cu 
costuri foarte mici de implementare. Sănătatea 
este în mâinile fi ecăruia dintre noi, iar implicarea 
comunității locale ne ajută să o protejăm.

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, le 
puteţi găsi aici: 
http://www.fnp.ro/promenada-inimilor/.

BENEFICII 
SIGURE 
ŞI IMEDIATE 
SĂNĂTĂŢII
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EPPUR SI 
MUOVE! 
(ROMANIA - 
WORLD HEART 
DAY 2015!)

„And yet it moves“, it is a sort of Latin retort 
implying that „it doesn't matter what you believe; 
these are the facts!“. 
And this is about the resounding success in 
Romania, when thousands of people in 30 cities, 
plus those in Chisinau (Republic of Moldova), 
walked and enjoyed at the event which was 
launched simultaneously across the country with 
the generic name „Path to heart health“ - the 
program initiated by the Irish Heart Foundation 
and already implemented in 10 European 
countries…

The program, organized by the Romanian 
Heart Foundation in partnership with Rotary 
District 2241 Romania and Moldova and 
supported by Irish Embassy in Romania, since 
2013, consisted in building up accessible trails 
that encourage general population, of all ages, 
to exercise as part of cardiovascular prevention 
- and the local communities’ involvement was 
IN-CRE-DI-BLE! 

Sure, we started from the fact that walking is 
one of the simplest forms of physical activity 
which helps reduce blood pressure, tones 
muscles and strengthens bones, helping also in 
maintaining control of weight, boosting energy 
levels and improving mood - but the enthusiasm, 
resourcefulness and especially fi nding joy of 
moving along with fellow-citizens crossed 
Romania along and across (see map!)...

Our goal was that the „Path to heart health“ project’s 
implementation should be part of World Health 
Organization and World Heart Federation’s „25 by 25“ 
strategy (i.e. the objective of reducing mortality in 
non-communicable diseases by 25% by 2025, through 
access to preventive and curative measures), but we 
ended World Heart Day 2015 with an enviable balance 
sheet: Romanian Heart Foundation and its partners, 
Rotary District 2241, Athletic Cardio Club and the 
National Prevention Forum transmitted all over the 
country, the message of heart health. From more 
than 1,200 Romanian cardiologists!
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INTERACT

INTERACT CLUB 
DEVA 

ŞI SĂPTĂMÂNA 
INTERACT

În perioada 2-8 noiembrie 2015, Interact Club Deva a organizat 
„Săptămâna Interact“, cu ocazia împlinirii a 53 de ani de la înfiinţarea 

primului club Interact din lume. 
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Programul săptămânii acesteia a fost următorul:

MARŢI a avut loc acţiunea numită „Selfl oving“, 
care s-a referit la intervievarea persoanelor 
doritoare de a-şi exprima calităţile şi defectele. 
Prin montarea şi postarea unui videoclip cu aceste 
imagini pe pagina clubului vrem să facem oamenii 
să conştientizeze că ar trebui să fi e mai atenţi 
şi mai apreciativi cu propriile calităţi decât cu 
punctele lor slabe.

MIERCURI a avut loc un training de public 
speaking susţinut de Ovidiu Oltean, un trainer 
profesionist din Cluj. Trainingul s-a organizat cu 
scopul de a le dezvolta participanţilor abilităţi 
în ramura oratoriei, de a-i face mai relaxaţi în 
faţa unui public. Intrarea a fost gratuită, astfel 
că la eveniment au luat parte şi persoane din 
afara clubului, care cu această ocazie au primit 
o instruire în vederea ţinerii şi structurării unui 
discurs.

JOI s-a desfăşurat în Shopping City Deva proiectul 
„53“, în care am amplasat o echipă la intrarea 
principală şi i-am rugat pe cei care doresc să se 
oprească şi să răspundă la câteva întrebări legate 
de oraşul Deva, ca de exemplu: Ce vă place la 
oraşul dumneavoastră? Ce aţi dori să schimbaţi la 
Deva? 

VINERI am desfăşurat în sala mare a „Centrului 
Cultural Drăgan Muntean“ concursul „Talent 

Show“. Acesta preia formatul cunoscutului 
„Românii au talent“, concurenţii având un timp 
de 7 minute pentru a-şi prezenta prestaţia pe 
scenă şi fi ind jurizaţi de o echipă de specialişti din 
domeniul divertismentului. Este primul proiect 
districtual la care ia parte Interact Club Deva, asta 
însemnând că ocupantul primului loc va ajunge 
la faza naţională a concursului care va avea loc 
la Râmnicu-Vâlcea. Câştigătoarea concursului a 
fost Alexandra Tudorache, un membru aspirant la 
intrarea în Interact.

SÂMBĂTĂ am organizat un concurs de 
Hearthstone, un joc de strategie mult iubit în 
rândul tinerilor, care a atras un public numeros. 
Ne-am bucurat şi cu acest proiect să întâlnim 
tineri de vârsta noastră interesaţi de variantele 
puse la dispoziţie de clubul nostru ca alternativă la 
activităţile obişnuite, de asemenea fi ind mulţumiţi 
că au fost atraşi spre nou, spre inedit.

DUMINICĂ am participat la chartarea unui 
nou club Rotary în oraşul nostru şi am avut 
oportunitatea de a face cunoştinţă cu persoanele 
ce ne îndrumă activitatea şi progresul.

Ne bucurăm că am reuşit să adunăm mai mulţi 
paşi importanţi la drumul pe care îl avem de 
parcurs în evoluţia noastră ca şi club. În această 
Săptămână Interact ne-am format şi am adus un 
aport societăţii prin întregul repertoriu de activităţi 
desfăşurate. 

53 DE ANI 
DE LA 
ÎNFIINŢAREA 
PRIMULUI CLUB 
INTERACT 
DIN LUME
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PETRE DICULESCU
Guvernator 2014-2015 al Districtului 2241 România - Republica Moldova 

ROTARY INTERNATIONAL
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DANIEL TĂNASE
Guvernator 2015-2016 al Districtului 2241 România - Republica Moldova 

ROTARY INTERNATIONAL
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PETRE DICULESCU
Guvernator 2014-2015 al Districtului 2241 România - Republica Moldova 

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARIENII ANULUI 2015

Primul meu contact cu Rotary a fost 
în anul 2000, când l-am cunoscut 
pe regretatul profesor şi arheolog 
Adrian Rădulescu, cel care, încă 
din 1996, înfi ința primul club în 
Constanța, al cărui prim președinte 
a și fost domnia sa. Ca să zic așa, 
am fost sedus de la prima vedere și, 
în anii ce au urmat, am fost mereu 
aproape de rotarienii constănțeni, 
apreciind obiectivele și acțiunile lor. 

(...) De ani deja, trăim experiența 
Rotary, nu doar ca membri în 
cluburile noastre, ci oriunde în viața 
de zi cu zi, aplicând efi cient ideile 
organizației. Ne-am creat pârghii 
care infl uențează pozitiv viețile 
oamenilor, azi într-o nouă viziune 
pentru a avansa înțelegerea în 
lume, bunăvoința și pacea, pentru 

îmbunătățirea stării de sănătate, 
pentru a oferi suport în educație, 
precum și în a reduce sărăcia. Aceasta 
este fi losofi a mea, fi losofi a noastră.

(...) Rotary este oglinda societății 
noastre. Suntem oameni ai propriilor 
noastre comunități, ce lipseşte 
acestora ne lipsește și nouă. 
Îndrăznesc să spun că renunțarea la 
vanitate și implicarea în viaţa clubului 
ar fi  hotărâtoare în saltul calitativ ce 
trebuie să îl facem.

(...) Suntem un District întins și cu 
un mare număr de cluburi. Dacă 
ne-am concentra în a realiza proiecte 
colective cu o largă participare prin 
membrii mai multor cluburi, am arăta 
forța de care dispunem și ne-am 
îmbunătăți imaginea în societate.
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DANIEL TĂNASE
Guvernator 2015-2016 al Districtului 2241 România - Republica Moldova 
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Un bun prieten pentru care am un 
respect deosebit, medicul cardiolog 
Mihai Crețeanu, mi-a făcut invitația 
de a mă număra printre membrii 
fondatori ai Clubului Rotary 
Suceava-Bucovina în 2002. 

(...) În urmă cu trei ani am fost 
nominalizat ca Guvernator 
Districtual 2015-2016. Urmare a 
acestui fapt, implicarea în activitățile 
districtului a cunoscut o accelerare. 
Am resimțit o mare responsabilitate 
față de cei peste 3.200 de Rotarieni 
din România și Republica Moldova şi 
față de leadership-ul internațional al 
acestei organizații.

(...) A fi  Guvernator Districtual 
înseamnă să-ți asumi cu decență 
un rol. (...) Guvernatorul Districtual 

este în primul rând o resursă 
pentru Rotarienii din district. De 
aceea, disponibilitatea lui trebuie 
să fi e foarte mare atât pe parcursul 
mandatului, dar și după, pentru 
că este păcat ca experiența, 
cunoștințele și competențele sale 
ajunse la nivelul cel mai ridicat 
abia către fi nalul exercițiului ca 
guvernator să nu fi e în continuare o 
resursă pentru colegii din district.

(...) Prietenia este liantul forte al 
Rotary. Ea netezește asperitățile, 
urnește proiectele din loc, ne dă 
energie. Să întărim acest liant, să 
ne bucurăm unii de alții și să fi m 
mai buni în fi ecare zi! Doar așa vom 
fi  un dar pentru familii și prieteni, 
pentru colegii din Rotary și pentru 
comunitate.
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Ca o plăcută coincidență am avut șansa de a celebra 
ca DG și cei 10 ani ai districtului. Plăcerea cea mai mare 

mi-a prilejuit-o acordarea a numeroase distincții – de 
la 23 de PHFs la 96 de diplome de excelență pentru 

președinții fondatori – pentru că, în fapt, munca celor 
recompensați cuantifi că activitatea districtului. 

(...) A fi  Director Nominalizat mi s-a părut un vis. 
E o realizare, un motiv de mândrie, dar și o provocare, 
pentru că mi-aș dori să las și o amprentă de creație, 

de plăcută amintire. Viziunea mea? – Pune depărtarea 
sub lupă și spune-i ce vezi!

CORNELIU DINCĂ
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Am aderat la Rotary prin anul 2001, mai întâi ca voluntar, 
sprijinind proiectele umanitare pe care Rotary Club 

Cherbourg (Franţa) în parteneriat cu Rotary Club Deva 
le desfăşura în judeţul Hunedoara. Apoi, la începutul 
anului 2004 am devenit membru cu drepturi depline 
în clubul din Deva, dar şi cu multe responsabilităţi, 

deoarece imediat după primire am preluat 
secretariatul clubului. Am servit în clubul Rotary Deva 

trecând prin toate funcţiile până în anul 2009, 
când am emigrat în Statele Unite ale Americii, 

unde am continuat să servesc în Clubul Rotary Cape 
Coral Gold Coast din Florida, un club de excepţie, 

cu peste 80 de membri şi 100% Paul Harris Fellow.

LENUŢA ANGALIŢA
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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.
(...) 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.

DR. DAN GAIŢĂ
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Pentru mine, 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 vorbă în Club: 
dacă e marţi, e Rotary. 

Anul 2014-2015 a fost unul al schimbărilor majore 
în ceea ce priveşte logistica Districtului. 

(...) 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.

CODRIN RAITA
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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.

VIOLETA OLTEAN
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În toamna anului 2007 aud la telefon vocea unui bun 
prieten întrebându-mă: „Ei, ce zici? Vrei să ni te 

alături?“. „Da, ne vedem și discutăm“. De atunci a 
început totul: curiozitate, seriozitate, o mulțime de noi 

prieteni, nopți nedormite, telefoane, e-mailuri, zile 
frumoase alături de cei dragi, sfaturi, dar mai ales multă 

muncă pentru a aduce puțină bucurie altora, într-un 
cuvânt, Rotary. De atunci am încercat să ajut cât mai 

mult la promovarea imaginii Rotary, parcurgând pas cu 
pas cele cinci căi de serviciu, să îmi promovez clubul, 

Arad Rotary Club, unul vechi, fondat în 1932 și rechartat 
în 1995, districtul în lumea rotariană din cele patru zări 

prin vizite la cluburi din Mexic, Europa și India.

RADU SAVULOV
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OMUL, ARTISTUL 
ŞI EXEMPLUL 

ÎNVINGĂTORULUI

„Sunt eroul vieții mele“, ar putea spune cu seninătate pictorul 
Vasile Popovici. Și dacă-i vezi lucrările înainte de a-l cunoaște 

pe acest artist, nu ai realiza că lumina pe care o emană arta sa 
este născută dintr-o nemărginită durere. 
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La momentul actual, Vasile Popovici 
reprezintă un nume în arta naivă națională 
și internațională. Recunoaşterea a fost obținută 
cu trudă și sacrifi ciu, deoarece artistul 
este imobilizat într-un scaun cu rotile încă 
din anul 1972, de la vârsta de trei ani, când 
a fost diagnostifi cat cu poliomielită infantilă. 
El a avut însă tăria de-a transforma boala 
într-o provocare, o dispută, în care învinsul s-a 
dovedit învingător.

„Eu puteam să afi rm că sunt handicapat, 
puteam foarte bine să mănânc, să dorm și 
nimeni nu m-ar fi  condamnat pentru asta. 
Dar eu, spune Vasile Popovici, nu caut scuze, 
să trăiesc degeaba. Vreau să las omenirii ceva 
frumos și numai al meu. Toți ar putea face 
acest lucru“.

A debutat expozițional în anul 1999. De atunci, 
lucrările sale şi-au găsit loc în numeroase 
expoziții. A primit premii și distincții, 

printre care şi medalia „Paul Harris Fellow“ 
acordată de Rotary Fundation, iar tablourile 
sale se găsesc în muzee și numeroase colecții 
particulare. Vasile Popovici a folosit arta ca 
pe un miraculos tratament salvator, iar aceasta 
l-a răsplătit cu bucuria de a fi  cunoscut 
și apreciat.

A învățat singur să picteze și mai apoi s-a 
apropiat de pictura naivă. A devenit unul 
din eroii lucrărilor sale și în felul acesta, viața 
sa s-a transformat într-o poveste, narată 
prin culoare. Tablourile sale nu-i trădează 
infi rmitatea, ci dimpotrivă, dezvăluie mărinimia 
şi dorinţa de a fi  de folos, degajând un optimism 
molipsitor, printr-o cromatică vie a culorilor, 
acesta fi ind de fapt şi mesajul din titlul 
proiectului.

Din mâna şi sufl etul acestui artist s-au născut 
opere a căror valoare morală contribuie la 
ajutorarea semenilor săi, chiar dacă, din păcate, 

„EU NU CAUT 
SCUZE, 
SĂ TRĂIESC 
DEGEABA“
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nu a putut face o minune şi pentru sora sa, 
secerată de aceeaşi boală la vârsta de 16 ani.

Alături de Clubul Rotary Reşiţa, al cărui 
membru de onoare este, artistul se implică 
activ în uriașul proiect „End Polio Now“, 
inițiat de Rotary International. Exemplul acestui 
om, care s-a ridicat deasupra bolii cu puterea 
unui învingător, a devenit o lecţie de viaţă 
pentru toţi care îl cunosc. „Unii oameni apar 
în viaţa noastră ca o binecuvântare, alţii 
ca o lecţie“, spunea Maica Tereza. Vasile Popovici 
este atât o lecţie, cât şi o binecuvântare.

Prin proiectul districtual „Culorile care dau 
viaţă“, cele cinci tablouri dăruite de către 
pictorul Vasile Popovici vor fi  folosite pe post 
de ştafetă şi transmise de la un club la altul, 
pe principiul rotaţiei. Fiecare club, atunci 
când devine gazda unuia dintre tablouri, 
va face o donaţie pentru campania 
„End Polio Now“.

Fiecare club în parte, în momentul în care va 
solicita, sau i se solicită să găzduiască unul 
dintre tablourile lui Vasile Popovici, poate face o 
donație sau poate identifi ca în interiorul 
şi în afara clubului potenţiali sponsori ai acestui 
proiect. 

Rotary Foundation acordă nominal distincţia 
„Paul Harris Fellow“ unei persoane care 

sponsorizează campania de eradicare a 
poliomielitei cu o suma egala sau mai mare 
de 1.000 USD, indiferent dacă este sau nu 
membră a unui club Rotary. 

Donaţiile se pot face direct în contul 
„End Polio Now“ al Rotary Foundation sau 
prin contract de sponsorizare şi virament 
bancar într-un cont al Districtului 2241, 
destinat acestui proiect (minimul propus este 
echivalentul a 250 USD).

În cazul din urmă, districtul va transmite 
donaţiile prin DRFCC către Rotary Foundation 
împreună cu propunerile (nominalizările) 
cluburilor pentru distincţia „PHF“, atunci când 
acestea au îndeplinit plafonul de 1.000 USD. 

Dacă donaţiile sunt sub acest plafon, 
districtul le va ordona sub formă de tranşe 
a câte 1.000 USD, acordând dreptul de 
nominalizare la „PHF“ clubului care deţine 
procentul majoritar din acel cuantum.

Toate cluburile implicate în acest proiect 
vor fi  distinse de către district cu diploma 
de excelenţă „Partener End Polio Now“,
iar din partea iniţiatorilor vor primi un certifi cat 
de apreciere pentru participarea la 
proiectul „Culorile care dau viaţă“ şi un 
album despre viaţa şi lucrările artistului 
Vasile Popovici.

DETALII 
DESPRE 

PROIECTUL 
„CULORILE 
CARE DAU 

VIAŢĂ“
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Născut la 19 martie 1969 în Caransebeş, 
judeţul Caraş-Severin, artistul naiv VASILE 
POPOVICI este un personaj aparte în galeria 
acestei arte. El nu are şcoală şi niciun fel 
de studii, din cauza unui sever handicap 
neuromotor. A învăţat singur să picteze, iar 
pânzele sale stârnesc uimirea şi admiraţia la 
toate expoziţiile de artă naivă. 

Este membru al Cenaclului Artiştilor Plastici 
naivi „Vintilă – ARPLANA“ din Reşiţa şi 
membru al Asociaţiei Persoanelor cu handicap 
Neuromotor fi liala Caraş-Severin. Lucrează 
cu difi cultate la şevalet, din cauza acestei 
probleme de sănătate. 

A debutat expoziţional în 1999, la Muzeul 
Banatului Montan din Reşiţa. De atunci, 
numărul expoziţiilor şi saloanelor naţionale 

sau internaţionale de artă naivă la care a 
participat a devenit atât de mare încât ar fi  
foarte greu să le punem pe toate în pagină. 
A participat de mai multe ori la taberele 
de creaţie de la Gărâna, Oraviţa, Pojejena 
şi Poiana Mărului. Despre viaţa şi creaţia sa 
a fost turnat şi un fi lm, „Un an cât o viaţă“ 
(redactor Diana Trocmaier), difuzat în 2001 
de TV Timişoara. 

Vasile Popovici a obţinut numeroase premii 
şi distincţii, printre care un atestat de pictură 
naivă oferit de o organizaţie franceză, premii 
I, II şi III la Salonul Internaţional de Artă Naivă 
SIAN Bucureşti şi premii de excelenţă. 
Are lucrări în muzee şi colecţii particulare din 
Reşiţa, Caransebeş, Timişoara, Cluj, Bucureşti, 
Galaţi, Piteşti, Bacău, Iaşi, Austria, Germania, 
Franţa, Israel, Iordania, SUA şi Italia. 

Acţiunile sau evenimentele prin care putem 
strânge fondurile destinate acestui proiect 
au ca scop prevenirea şi conştientizarea 
populaţiei asupra pericolului infestării şi 
a efectelelor dramatice cauzate de virusul 
poliomielitic. Dorim, totodată, să stimulăm 
contribuţia membrilor Districtului 2241 
la fondul destinat eradicării acestui fl agel, 
necesar pentru educarea şi imunizarea 
populaţiei.

Acest lucru se poate face mai efi cient 
într-un cadru în care se va prezenta o lucrare 
a pictorului Vasile Popovici, povestea vieţii 
(video) şi pilda artistului prin această luptă 
cu boala care l-a ţintuit într-un cărucior pentru 
tot restul vieţii.

Tot în acest cadru sau cu ocazia desfăşurării 
unui eveniment rotarian (bal, recital, concert, 
premiere sau orice altă acţiune cu impact 
în comunitatea locală), se poate mediatiza 
aportul artistului, clubului, districtului 
şi al Rotary International în lupta pe care 
o ducem pentru eradicarea defi nitivă a 
poliomielitei încă din anul 1985.

După efectuarea donaţiei, faceţi o fotografi e 
de grup cu membrii clubului şi tabloul 
găzduit, comunicaţi şi/sau ataşaţi dovada 
virării donaţiei, prin unul din modurile expuse, 
şi transmiteţi-le prin e-mail chairului districtual 
al acestui proiect. 

Acesta va transmite un newsletter lunar 
districtului cu sumele şi cluburile care 
au efectuat donaţii, fotografi i şi eventual 
viitoarele gazde, ale tablourilor.

Tablourile nu vor rămâne în posesia unui club 
decât atât cât va fi  necesar pentru atingerea 



pag. 46

PROIECTUL LUNII

scopului proiectului, imediat după aceasta, vor 
trebui transmise către un alt club doritor să preia 
această ştafetă umanitară.

Dacă următorul club gazdă nu este din acelaşi 
oraş, lucrările vor fi  trimise prin serviciul 
de curierat sau printr-un alt mod sigur de 
predare/primire (între rotarieni).

Primele 5 cluburi gazde din acest an care 
au preluat ştafeta cu ocazia lansării acestui 
proiect în cadrul DTTS & PETS sunt: 
RC Timişoara, RC Suceava „Bucovina“, 
RC Ploieşti, RC Braşov şi RC Târgu-Jiu.

De la acestea, tablourile vor fi  transmise, 
prin principiul rotaţiei, altor cluburi doritoare 
să se implice activ în această campanie 
umanitară. 

Lanțul umanitar astfel format, colorat 
cu speranța vieții așternută pe pânză 
de Vasile Popovici, se va închide la clubul inițiator, 
după ce tablourile vor acoperi întregul district, 
sau când nu-şi vor mai găsi destinatar.
La fi nalul proiectului, după ce lucrările au 
fost văzute, apreciate, mediatizate, vor fi  
expuse şi licitate în cadrul unui eveniment al 

Districtului 2241, unde se va vorbi despre 
traseul acestor tablouri, iar pe simeze vor apărea 
şi fotografi ile realizate de către cluburile 
care le-au găzduit.

Tablouri ale pictorului Vasile Popovici au ajuns 
şi la alte cluburi din afara Districtului 2241, 
ele fi ind licitate la sume considerabile, 
care mai apoi au fost virate în acelaşi scop, 
către Rotary Foundation.

- RC Arlington,WA, din SUA, District 5050; 
-  RC Hazebrouck-Merville, din Franţa, 

District 1520;
-  RC Teatro Romano Cartagena, din Spania, 

District 2203.

Pentru a putea transmite lunar, spre publicare 
pe site-ul districtului, toate informaţiile 
centralizate şi pentru a se cunoaşte 
în timp real parcursul tablourilor, clubul gazdă 
şi suma acumulată în acel moment, ar fi  
foarte util să ne comunicaţi din timp 
intenţiile voastre cu privire la preluarea acestei 
„ştafete“ umanitare.

Chair districtual proiect: 
Constantin Dinculeasa, tel. 004.0741.355.488
e-mail: cdinculeasa@yahoo.com

LANȚUL 
UMANITAR 

SE VA ÎNCHIDE 
LA CLUBUL 

INIȚIATOR
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