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EDITORIAL

FEBRUARIE – LUNA PĂCII, 
A PREVENIRII ȘI SOLUȚIONĂRII 
CONFLICTELOR

DANIEL TĂNASE
Guvernator 2015-2016

al Districtului 2241,
România - Republica Moldova 

ROTARY INTERNATIONAL

Dragi prieteni,

Luna februarie este în Rotary „Luna păcii, a prevenirii și 
soluționării confl ictelor“.
Este o lună specială, deoarece în februarie, pe 23, 
aniversăm 111 ani de existență.
De la început, organizația noastră a respirat aerul curat 
al prieteniei, unind oameni cu vârste, profesii și pasiuni 
diferite. Cea mai mare parte a colegilor au o personalitate 
puternică, văd lumea din perspective individualizate 
utilizând fi ltre diferite, bazate pe educație, experiențe 
din trecutul mai îndepărtat sau apropiat și sisteme de 
credințe proprii, chiar dacă împărtășim valori comune. 
Gândim diferit, convingerile noastre nu sunt identic 
aceleași, opiniile pe care le exprimăm poartă amprenta 
felului în care ne-am format. Trăim emoțiile cu o 
intensitate și o profunzime ce ne sunt caracteristice, iar 
când vine vorba despre a acționa, fi ecare manifestăm 
un apetit mai mic sau mai mare. Diversitatea este una 
dintre valorile fundamentale prețuite de Rotary. Poate 
părea paradoxal că tot ea este de multe ori sursa unor 
dezbateri aprinse, cea care pare să pună la încercare 
soliditatea relațiilor, fi ind capabilă să nască furtuni din 
mai nimic. În fapt, indiferent de felul în care ne pune 
în contact și mișcare, acest creuzet al diversității este 
unul transformator și cel care ne facilitează exercițiul 
respectului pentru pluralitatea de idei, opinii, speranțe și 
emoții.

Maturitatea cluburilor într-un district este indisolubil 
legată de capacitatea de conciliere și nivelul bunăvoinței 
pe care Rotarienii și-l arată reciproc. Luna februarie 
este luna în care suntem invitați să refl ectăm asupra 
modalităților în care putem contribui la prevenirea 
confl ictelor în cluburile noastre și în afara lor, dar și 
asupra modalităților de soluționare a divergențelor de 
opinii în spiritul prieteniei, cu înțelepciunea celor care 
doresc să acționeze ca o forță a binelui în lume.

Mai departe de a fi  preocupat de menținerea unei 
armonii interioare, Rotary International a considerat 
acțiunea în favoarea păcii globale una prioritară încă 
de la începuturile sale. Conștient de asumarea unei 
misiuni difi cile, Paul Harris afi rma: „Drumul spre 
confl ict și război este bine pavat, dar drumul spre 
pace este o sălbăticie“, sugerând că nu este difi cil să 
nu provoci incidente și neînțelegeri, ci să unești și să 
construiești buna înțelegere. În 1917, Președintele Rotary 
International Arch Klumph a înfi ințat o entitate ce a fost 
redenumită doi ani mai târziu „Fundația Rotary“. Misiunea 
acesteia a fost defi nită ca fi ind aceea de a sprijini buna 

înțelegere, bunăvoința și pacea, prin acțiuni care să 
îmbunătățească starea de sănătate, să sprijine educația 
și să reducă sărăcia. Astăzi, prin programele fundației se 
sprijină un număr impresionant de granturi în întreaga 
lume, în favoarea a mii de comunități. Reamintesc și alte 
repere ale Rotary International pe drumul către pace:
è  În 1940, la Convenția Internațională de la Havana, 

Rotary International a adoptat o rezoluție care a 
devenit ulterior cadrul pentru elaborarea Declarației 
Drepturilor Omului;

è  În 1942, reprezentanții cluburilor Rotary din 21 de țări 
s-au întâlnit la Londra pentru a genera o viziune pe 
termen lung privind dezvoltarea educației, științei și 
culturii după cel de-Al Doilea Război Mondial. Această 
adunare a facilitat inițierea dialogului cu privire la 
reconstrucția sistemului educației și este recunoscută 
astăzi ca un precursor al UNESCO;

è  În 1945, Rotary s-a afl at în prima linie a fi nalizării 
procesului de formare a Organizației Națiunilor 
Unite (ONU). Este de menționat că la întâlnirea de 
constituire, Rotary International a fost invitată să 
participe cu un număr de 11 observatori, în timp 
ce nicio altă organizație nu a avut mai mult de 3 
observatori invitați; 

è  În 1985 s-a lansat proiectul PolioPlus. Față de acea 
perioadă în care se raportau anual 350.000 de infectări 
cu virusul poliomielitei, sunt realizări remarcabile. 
Anul trecut, pe întreg globul au fost doar 72 de cazuri 
de îmbolnăvire. Trebuie să ne simțim mândri că facem 
parte dintr-o organizație care este unul dintre actorii 
principali ai acestui progres;

è  În 1992 a fost declarat primul oraș Rotary al păcii 
(Rotary Peace City) în Australia. Astăzi sunt peste 60 de 
astfel de orașe în întreaga lume;

è  Între 1996 și 1999 s-au pus bazele centrelor Rotary 
pentru pace (Rotary Peace Centers) prin stabilirea 
de parteneriate cu șase importante universități din 
Japonia, Australia, Marea Britanie, Suedia și Statele 
Unite;

è  Tema prezidențială a anului Rotarian 2012-2013 a 
fost „Pace prin serviciu“, iar anul a fost dedicat prin 
excelență acțiunilor în favoarea păcii, prevenirii și 
soluționării confl ictelor.

Vă doresc ca apartenența la o organizație pentru care 
pacea și prietenia sunt valori fundamentale să facă 
bunăvoința și armonia să se numere între cele ce vă 
fac viața mai frumoasă, mai profundă și mai plină de 
semnifi cații!

Cu aleasă prietenie,
Daniel
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EDITORIAL

MARTIE – LUNA APEI 
ȘI MENŢINERII IGIENEI 

DANIEL TĂNASE
Guvernator 2015-2016

al Districtului 2241,
România - Republica Moldova 

ROTARY INTERNATIONAL

Dragi prieteni,

Luna martie este luna pe care Rotary International a 
declarat-o ca fi ind „Water and Sanitation Month“. Poate 
mulți dintre noi se întreabă de ce furnizarea apei potabile, 
promovarea igienei și asigurarea canalizării defi nesc 
împreună cea de-a treia prioritate Rotary? Alimentarea 
din surse de apă contaminate cu agenți patogeni face ca, 
la fi ecare 20 de secunde, un copil să se stingă pe glob din 
cauze care țin de condițiile precare de igienă. 

Pare, pentru mulți, neverosimilă realitatea pe care 
rapoartele ofi ciale o arată: numărul copiilor cu vârste de 
până la cinci ani care mor din cauza diareei, cauzată cel 
mai adesea de agenții patogeni din apa contaminată, este 
mai mare decât al celor care se sting din cauza malariei 
și a SIDA la un loc. Statisticile sunt relevante: mai mult 
de 2,6 miliarde de semeni ai noștri nu au acces la apă 
potabilă și canalizare. Dintre aceștia, 1,4 miliarde trăiesc 
cu mai puțin de 1,25 dolari pe zi. Departe de a fi  la fel de 
gravă, situația din România și Republica Moldova prezintă 
aspecte care pot fi  mult îmbunătățite, inclusiv printr-o 
mai mare atenție și implicare a Rotarienilor. 

Un raport al Institutului Național de Statistică arăta că, 
în 2011, în România, doar doi din cinci locuitori aveau 
acces la un sistem de colectare și evacuare a apelor 
uzate. Avem în prezent zone extinse unde mai puțin de 
jumătate din populație benefi ciază de astfel de sisteme 
și, din păcate, într-unul dintre județele țării, 80% din 
localități nu au canalizare. În prezent, un Global Grant 
remarcabil, în valoare de aproximativ 500.000 USD, 
este în derulare în districtul nostru și vizează realizarea 
sistemului de canalizare în satul Copceac, UTA Găgăuzia, 
urmare a unui parteneriat realizat de Clubul Rotary 
Chișinău Centru cu Rotarieni din D1870 Germania. Prin 
inițiativa colegului nostru Florin Iliescu, District Water 
and Sanitation Chair, va demara în următoarele luni un 
proiect adresat elevilor din clasele I-IV, prin care se va 
promova igiena ca un mijloc de menținere a unei stări 
bune de sănătate. 

Menționez și conferința „Water and Sanitation“, care se va 
desfășura la Cluj-Napoca în perioada 8-9 aprilie, având 
ca temă centrală asigurarea apei curate și promovarea 
igienei. Evenimentul se va bucura de o participare 
internațională și este o inițiativă a colegilor noștri PDG 

Ovidiu Coș și Florin Iliescu, fi ind sprijinită de mulți colegi 
entuziaști din Cluj, de cluburile locale Rotaract și care 
are suportul AG Dan Duțu. Sunt doar câteva ipostaze ale 
atenției pe care Rotarienii din Districtul 2241 România și 
Republica Moldova o acordă acestei direcții prioritare de 
acțiune.

Luna martie este și luna în care, în fi ecare an, se 
desfășoară seminarul de instruire a echipei districtuale 
(DTTS) și seminarul de instruire a președinților aleși 
(PETS). O primă ocazie pentru cei care vor asigura 
leadership-ul anului următor de a se întâlni, a se informa 
și a concepe primele planuri pentru viitor. În același timp, 
o minunată ocazie de a simți emoția evenimentelor Rotary 
care se bucură de o participare largă și reprezentativă. 
Succes și inspirație Guvernatorului Ales 2016-2017 Mircea 
Solovăstru și celor care se pregătesc pentru a fi , în numai 
câteva luni, resursele de sprijin și sursele de inspirație și 
motivare ale Rotarienilor din Districtul 2241!

În primele zile ale lunii martie am primit și vestea 
excelentă a întoarcerii colegei noastre Anamaria Gândilă 
dintr-o misiune de vaccinare anti-polio desfășurată în 
perioada 18-25 februarie, în India. Echipa de voluntari 
din care a făcut parte Asistentul Guvernator Anamaria 
Gândilă a fost formată din șase membri, a fost coordonată 
de DRFCC PDG Albertine Perre și s-a numit „Echipa 
D1570 Olanda & D2241 România și Republica Moldova“. 
Eradicarea poliomielitei la nivel global este proiectul 
cel mai cunoscut al Rotary International. Sprijinim prin 
donații voluntare an de an acest program, iar Anamaria 
este, pentru programul de vaccinare al PolioPlus, primul 
voluntar al  Districtului 2241, de la înfi ințarea acestuia. În 
1997, un alt coleg remarcabil, Viorel Bunea, a participat 
la o acțiune de vaccinare anti-polio în Africa. Să îi prețuim 
și să le dăruim aprecierea noastră pentru implicare, 
generozitate și curaj!

În curând, lucrurile vor începe să se schimbe rapid în 
jurul nostru. Copacii se vor acoperi de fl orile care anunță 
rodul acestui an, vom avea mai multă culoare, iar viața 
va fi  mai vizibilă în toate formele ei pretutindeni în jur. 
Vă doresc ca experiența acestui frumos anotimp să vă 
inspire și să vă dea puterea și entuziasmul să continuați 
cu pasiune proiectele pe care le aveți în gând!  

Cu aleasă prietenie,
Daniel
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AGENDA ROTARY

Clubul Rotary Slatina a organizat în data de 
27 februarie 2016, a IV-a ediţie a competiţiei 
adresată tinerilor, „Cupa Rotary la tenis de 
masă“, în colaborare cu TTW Sports Club din 
Slatina, care a pus la dispoziţia participanţilor un 
spaţiu de desfăşurare a competiţiei, precum şi 
echipamentele necesare.
Concursul s-a adresat elevilor de gimnaziu şi 
liceu, amatori, nelegitimaţi la cluburi sportive, pe 
categorii: gimnaziu şi liceu.

Scopul proiectului susţinut de către membrii 
Clubului Rotary Slatina este de a promova sportul, 
sub orice formă, în rândul tinerilor, care utilizează 

excesiv telefoanele mobile, tabletele, computerele, 
favorizând instalarea precoce a afecţiunilor 
oculare, cardio-vasculare, diabetului zaharat, 
deformări ale coloanei vertebrale etc.

Jurizarea concursului a fost asigurată de către 
profesori antrenori ai Clubului Sportiv din Slatina, 
iar la fi nal, membrii Clubului Rotary Slatina au 
premiat câştigătorii cu cupe, bani şi diplome.

La fi nalul competiţiei amatorilor, două eleve 
premiate la concursuri naţionale de tenis de masă 
au jucat un meci demonstrativ pentru a atrage 
tinerii spre practicarea curentă a unui sport.

PDG Corneliu Dincă, urmare a rezoluției 
Rotarian Action Group for Peace’s Nominations 
Committee, a fost numit ca Chair/Director al 
Comitetului de Parteneriate Strategice. Cu 
această ocazie și în numele bordului RAGFP 
dl. Gordon Crann l-a felicitat pe Corneliu Dincă 
asigurându-l de tot sprijinul său și urându-i 
mult succes în această importantă carieră 
internațională în Rotary.

„Dragi colegi, am plăcerea de a vă aduce la 
cunoștință că echipa de leadership a Zonei 19 
s-a completat cu ARPIC (Assistant Regional 
Public Image Coordinator) Ştefan Ciochinaru şi 
cu PDG Petre Diculescu, Membership Project 
Lead atât pentru Zona 19, cât și pentru Zona 
20B, începând cu anul 2016-2017. Li se adaugă 
PDG Martha Mocanu, ARC şi PDG Ivan Bloch, 
ARRFC Zona 19. Felicitări și mult succes 
tuturor!“.

CLUBUL ROTARY SLATINA A GĂZDUIT 
„CUPA ROTARY LA TENIS DE MASĂ“

VEȘTI 
MINUNATE 

DE LA ROTARY 
INTERNATIONAL

SCOPUL 
PROIECTULUI 

– PROMOVAREA 
SPORTULUI
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EDUCAȚIE 
FINANCIARĂ 
LA REGHIN

AGENDA ROTARY

Clubul RC Reghin, în parteneriat cu Fundația 
Dreptul La Educație a organizat în două licee din 
Reghin cursuri de educație fi nanciară pe perioada 
a două săptămâni. Cursurile au fost organizate 
pe module diferite, pentru fi ecare an școlar. În 
luna aprilie aceasta acțiune va continua, și la alte 
trep licee din Reghin, comuna Gurghiu și comuna 
Deda. Clubul Rotary Reghin a fost prezent alături 
de colegii de la Zalău la serbarea celor 15 ani de 
existență a clubului din Zalău.
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AGENDA ROTARY

PROIECT PENTRU COMUNITATE, 
GLOBAL GRANT ÎN VALOARE DE 44.000 DE 
DOLARI AL CLUBURILOR ROTARY

„SERVEȘTE 
MAI PRESUS 

DE TINE 
ÎNSUȚI“

Clubul gazdă, Rotary Club Alba-Iulia Civitas 
Solis, împreună cu Rotary Club Vichy din Franța 
și cluburile partenere Rotary Club Aiud, Rotary 
Club Alba-Iulia și Rotary Club Teiuș și-au însumat 
dorința de a sprijini comunitatea, reușind, încă 
o dată, să-și respecte motto-ul „Servește mai 
presus de tine însuți“, legând și concretizând  o 
minunată colaborare prietenească a voluntarilor 
rotarieni. 

Prin efortul conjugat al cluburilor Rotary din 
România și Franța s-a reușit dotarea Spitalului 
de Pneumoftiziologie din Aiud cu un serviciu 
complet de bronhoscopie, vital pentru corecta 
diagnosticare și tratare a afecțiunilor specifi ce.

Achiziționarea acestui serviciu complet de 
bronhoscopie vine în sprijinul comunității din zonă 
crescând semnifi cativ gradul de adresabilitate, 
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AGENDA ROTARY

având în vedere că, înainte, exista un singur aparat 
de acest fel în județ, la Alba-Iulia, iar acesta nu 
reușea să deservească toţi pacienţii care necesită 
diagnostic şi tratament în afecţiuni precum 
cancerul pulmonar, tuberculoza pulmonară sau 
abcesele pulmonare. Cu acest aparat se pot 
diagnostica tumorile pulmonare, prin efectuarea 
biopsiei, precum și multe alte tratamente. Se 
pot diagnostica pneumoniile bacteriene prin 
aspirat bronşic şi prelevare de fl oră bacteriană. 
Se poate institui şi tratamentul acestor afecţiuni 
în conformitate cu antibiograma. Bronhoscopul 
poate fi  folosit şi în diagnosticarea tuberculozei 
pulmonare când se realizează aspirat bronşic 
BK. În abcesele pulmonare, bronhoscopul 
poate fi  utilizat pentru diagnostic şi tratament 
prin efectuarea drenajului secreţiilor bronşice 
purulente.

Despre importanța acestor aparate medicale, 
directorul medical al spitalului, dr. Virginia 
Gomboș, a precizat: „Fibrobronhoscopia este o 
metodă de investigații, diagnostică și terapeutică 
indispensabilă în managementul patologiei 
pulmonare. Fibrobronhoscopia este metoda 
prin care se vizualizează mucoasa laringiană 
și tranheobronșică cu ajutorul bronhoscopului 
fl exibil cu fi bre optice și o procedură extrem de 
utilă pentru diagnosticul pozitiv și stadializarea 
neoplasmului bronhopulmonar. De asemenea, 
defi brilatorul cu care a fost dotat laboratorul de 
bronhoscopie al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Aiud de la cluburile Rotary este un sistem complex 
destinat salvării vieții pacienților afl ați în stop 
cardiac. Resuscitarea și defi brilarea în primele 
minute de la instalarea stopului cardiac cresc 
șansele de supraviețuire“.

SE POT 
DIAGNOSTICA 
TUMORILE 
PULMONARE
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AGENDA ROTARY

DE PESTE UN DECENIU ŞI JUMĂTATE 
ÎN SPRIJINUL VALORILOR DEVENE. 
CLUBUL ROTARY DEVA LA CEAS ANIVERSAR
Clubul Rotary Deva a aniversat sâmbătă, 20 
februarie, 16 ani de la înfi inţare. Cu această 
ocazie, membrii clubului au organizat un 
eveniment caritabil la Teatrul de Artă din Deva, 
care le-a avut în prim-plan pe gimnastele lotului 
naţional de junioare la gimnastică feminină, 
unul dintre simbolurile municipiului de la 
poalele Cetăţii, manifestarea afl ată la cea de-a 
doua ediție purtând marca „La Deva înfl oresc 
campioanele“. 

Printre invitaţi s-au numărat Guvernatorul 
Districtului Rotary 2241 România şi Republica 
Moldova, Daniel Tănase, Martha Maria Mocanu, 
Coordinator Rotary Fundation, Asistent Guvernator, 
Costinel Ristache şi Simona Cojocărescu, 
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, dar 
şi reprezentanţi ai mai multor cluburi, oameni de 
afaceri din judeţ.

Supranumit „fabrica de medalii“, centrul de 
gimnastică feminină de la Deva își continuă 
drumul faimos de mai bine de 38 de ani, timp în 
care palmaresul României s-a îmbogăţit cu 25 de 
medalii olimpice, 36 de medalii la Campionatele 
Mondiale, 48 la Campionatele Europene, 42 la 
Campionatele Balcanice și peste 500 de titluri 
naționale. Bilanțul acestor ani de când la Deva se 

antrenează cele mai bune gimnaste ale lumii este 
impresionant. 

„Am ales să sărbătorim cei 16 ani de existență a 
clubului alături de campioanele noastre. Dorința 
noastră este ca alături de partenerii și sponsorii 
noștrii, de întreaga comunitate să le ajutăm să 
meargă cât mai departe, să ducă steagul României 
pe podiumurile lumii“.

După momentul festiv al evenimentului a urmat 
un program artistic susţinut de către elevi ai 
Liceului de Arte „Sigismund Toduţă“ din Deva, 
şi ei posesorii mai multor premii obţinute la 
concursurile de profi l. Momentul care a emoţionat 
cel mai mult publicul a aparţinut gimnastelor de 
la lotul de junioare, dar şi grupei de Gimnastică 
Aerobică de la CNS Cetate Deva. Sportivii au 
demonstrat că în afară de exerciţiile de gimnastică 
cu care se prezintă în faţa juriilor naţionale 
şi internaţionale, stăpânesc aproape perfect 
dansurile moderne, îmbinate cu elemente de 
gimnastică.

Fondurile adunate cu această ocazie au fost 
donate gimnastelor, care le vor folosi pentru 
achiziționarea unor materiale și echipamente 
necesare antrenamentelor.

„LA DEVA 
ÎNFLORESC 

CAMPIOANELE“



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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COVER STORY

111 ANI DE 
ROTARY 

INTERNATIONAL

Una dintre cele mai importante momente în aniversările Rotary a 
avut loc pe 23 februarie, când Rotary International a aniversat 111 

ani de la înființare. Vă propunem așadar pentru cover story un colaj 
al câtorva dintre cluburile Districtului nostru pentru a vedea cum au 

celebrat acest moment. 
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COVER STORY

Clubul Rotary Mangalia a marcat împlinirea a 111 
ani de la înfi ințare la nivel internațional printr-un 
eveniment cultural. 

Publicul mangalez a vizionat un spectacol susținut 
de Teatrul de Stat din Constanța, evident cu 
strângere de fonduri pentru proiectele rotariene. 
Sala plină a vibrat și a aplaudat îndelung la 
inițiativa RC Mangalia de a participa împreună cu 
comunitatea urbei noastre la aniversarea Rotary 
International.

Remus Becheru, președintele clubului în acest an 
rotarian, ne invită pe toți să fi m mai buni și plini 
de compasiune, să susținem cultura și educația, 
așa cum rezultă și din cuvântul său de la începutul 
spectacolului.

Proaspătul INTERACT MANGALIA a organizat 
o întâlnire cu tinerii din oraş care simpatizează 
mişcarea rotariană, profi tând de celebrul Valentine’s 
day si organizând o petrecere căreia i-au dat numele 
INTERLOVE. Tinerii se unesc în jurul nucleului format 
învățând să ajute comunitatea din care fac parte, să 
identifi ce şi să-i sprijine pe colegii lor atunci când se 
ivesc probleme, devenind, astfel, cu adevărat prieteni.

Iată cât de repede şi bine au înţeles ce înseamnă 
Rotary: „A venit primăvara şi odată cu ea oferim 
bucurii cu un act de binefacere. Astăzi am donat 
aproximativ 90% din fondurile strânse la evenimentul 
Interlove, la care vă mulţumim enorm că aţi 
participat. Banii au fost donaţi cabinetului Stare Bună 
către copiii ce au nevoie de ședințe de hipoterapie. 
Mulțumim familiei Bucur pentru sprijinul acordat.“ 

LA MANGALIA

INTERACT 
MANGALIA
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LA DEVA
Ziua internaţională Rotary este un prilej unic în 
fi ecare an, pentru fi ecare rotarian de a aniversa 
iniţiativa lui Paul Harris  de a reuni într-un club 
prieteni care să-şi dedice semenilor din timpul, 
resursele şi energia lor. Regulile, principiile şi 
fi losofi a Rotary s-au dovedit viabile încât peste 
1,2 milioane de oameni împărtăşesc valorile, 
cutumele şi sunt membri ai unei organizaţii de 
excelenţă numită Rotary. Cei 111 ani împliniţi pe 
23 februarie au fost aniversaţi de Rotary Club Deva 
Castrum cu totul inedit. 

Am dorit să fi m împreună cu Rotaract, Interact 
şi RotaKids într-o zi dedicată educaţiei. O altfel 
de educaţie decât în sensul clasic al cuvântului 
şi anume una în care cei mari învaţă de la cei 
mici. Aşa se face că micuţii de la RotaKids şi-au 
invitat prietenii lor de la Asociaţia „Educaţie, 

Tradiţie, Cultură Mândră – Făgăraş“ şi au gătit, în 
faţa a peste 100 de persoane, preparate culinare 
din ingrediente indigene sub formă de salate 
delicioase, din care a degustat toată asistenţa. 
Sub genericul „Mâncaţi şi trăiţi sănătos“ dintr-un 
proiect mai amplu „Eu iubesc Ţara Făgăraşului“, 
copiii, îndrumaţi cu pricepere de profesori 
voluntari, au arătat benefi ciile preparatelor 
culinare cu resurse din grădina casei sau piaţa 
locală, altele decât mediatizatele fast-food-uri. 

Cei de la Interact s-au întrecut în a prezenta 
proiectele lor educaţionale, în special cele legate 
de mersul cu bicicleta şi condusul corect al 
automobilului, proiecte care strâng an de an, în 
oraşul nostru, sute de participanţi. Rotaract a pus 
accent, în acest an, pe formări şi participări la 
nivel de district, cât şi internaţional, ale membrilor 
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săi din dorinţa de a cultiva deschiderea, toleranţa, 
comunicarea şi prietenia cu tineri de pretutindeni. 

Seara s-a încheiat cu o surpriză-cadou oferită 
de Bes România, surpriză în care, timp de o 
oră, mâinile pricepute ale echipei de stilişti au 
pregătit coafuri venind să întâmpine primăvara 
cu o combinaţie originală între clasic şi modern. 
Protagonistele au fost tinere de la Interact care 
prin distincţie, tinereţe şi gingăşie au reuşit să 
aducă, într-adevăr, primăvara. 

Pe toată durata programului, elevi de la Liceul 
de Muzică şi Arte Plastice „Sigismund Toduţă“ 
din Deva au susţinut lucrări instrumentale cu 
virtuozitatea caracteristică premianţilor acestei 
şcoli. A fost alături de noi o constantă şi generoasă 
prietenş, PDG Martha Maria Mocanu.  
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LA TIMIȘOARA
Clubul Rotary Timişoara a dedicat întâlnirea 
săptămânală Zilei Rotary International, la 
aniversarea celor 111 ani de existenţă, marţi 23 
februarie, şi a acordat Bursele Rotary 2016 celor 
mai merituoşi elevi de liceu, la Muzeul de Artă 
Timişoara. 

La eveniment au participat reprezentanţii tuturor 
cluburilor din Timiş, în frunte cu Cristi Jurji, 
viceguvernatorul Districtului 2241 România-
Moldova. Cu acest prilej, Lia Lucia Epure, 
preşedintele clubului, a oferit diplome de 
excelenţă tuturor preşedinţilor cluburilor Rotary.

Rotary Timişoara donează 10.000 lei, anual, 
către 10 copii talentaţi şi performanţi din licee 
timişorene, dar cu posibilităţi materiale reduse, 
în cadrul celui mai vechi proiect – Bursele Rotary, 
coordonat de prof. Oltea Copaci. „Omagiem azi cei 
111 ani de când Paul Harris a zis: «Să fi e Rotary!». 
Şi s-a făcut şi în fi ecare an acordăm 10 burse, dar 
a fost un timp când am oferit şi 15, anul acesta 
având un sponsor minunat, fi rma MGI COUTIER, 
prin colegul nostru, Gelu Mateescu. Anul trecut, 
MGI COUTIER a mai avut o sponsorizare de 
10.000 euro. Anul acesta le mulţumim pentru 
sponsorizarea de 10.000 lei pentru aceşti 
copilaşi. A fost o selecţie şi valorizare a dosarelor 
premianţilor pe care a făcut-o Oltea, ajutată de 
colegi. Ea este coordonatoarea celui mai vechi 

proiect al clubului nostru – Bursele Rotary“, a 
spus Lia Epure.

Prof. Oltea Copaci, preşedinta Comisiei de 
Învăţământ a clubului, conduce proiectul de aproape 
20 de ani şi, de fi ecare dată, a ales un motto. Anul 
acesta a fost din Petre Ţuţea: „O personalitate este 
aceea care se dăruieşte, nu aceea care se justifi că“. 
Oltea a spus: „Încă de la începuturile clubului, 
ne-am gândit să facem ceva bun pentru şcoala din 
Timiş. Am decis să punem în practică acest proiect. 
Toţi colegii care au devenit preşedinţi au privit cu 
seriozitate şi au dus la bun sfârşit activităţile în 
fi ecare an şi au oferit bursele unor elevi buni la 
învăţătură, dar cu o situaţie materială mai delicată 
sau să spunem că se afl ă într-un impas. Am ales 
acest motto anul acesta deoarece singura elevă 
din 2015 care a primit o bursă de la Liceul de Arte 
Plastice a ţinut să îi ofere preşedintei clubului un 
tablou“, a explicat prof. Oltea.

Elevii premiaţi au fost: Avramovici Ţvetozar, 
Sanda Maria, Cornelius Laza, Mihai Dupălău, 
toţi de la Liceul de Arte Plastice Timişoara; 
Mariana Munteanu, Liceul Tehnologic de Industrie 
Alimentară Timişoara; Carina Udrişte şi Emanuela 
Benec, amândouă de la Colegiul Naţional „Ion 
Vidu“; Alina Orbulescu, Anamaria Demian şi 
Rusalim Povâlnicieanu, toţi trei de la Liceul 
Teoretic „William Shakespeare“.
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Cluburile Rotary Club Alba-Iulia Civitas Solis, 
Rotary Club Alba-Iulia, Rotary Club Teiuș și Rotary 
Club Sebeș au sărbătorit în acest an împreună, în 
data de 23 februarie, Ziua Rotary International.  

Piața Cetății din Alba-Iulia a fost și anul acesta 
locul de unde au fost lansate cele 111 lampioane, 
reprezentând anii de când s-au pus bazele, la 
Chicago, ale primului Club Rotary, iar pe fațada 
Universității „1 Decembrie 1918“ a fost  proiectată, 
cu ajutorul unui videoproiector special, sigla 
Rotary International. 
La reușita evenimentului a contribuit și faptul 
că de la eveniment la eveniment, tot mai mulți 
simpatizanți ni se alătură și apreciază acțiunile ce 
poartă sigla Rotary Internațional. 

Rotary Club Bistriţa împreună cu Rotary Club 
Bistriţa Nosa au sărbătorit aniversarea a 111 ani 
de existenţă Rotary printr-un eveniment afl at 
la a VI-a ediţie, respectiv acordarea Premiului 
„Omul anului“. „Premiul Anual Rotary“ a fost 
instituit în anul rotarian 2010-2011 de Rotary 
Club Bistriţa şi Rotary Club Bistriţa Nosa şi se 

acordă anual pentru recunoașterea realizărilor 
unei personalități din Județul Bistriţa-Năsăud, şi 
dedicația eforturilor sale profesionale, ştiințifi ce, 
manageriale sau din alt domeniu de activitate în 
folosul comunității. 

Marţi, 23 februarie 2016, începând cu orele 18.00, 
la Restaurantul Coroana de Aur din Bistriţa, a avut 
loc ceremonia de decernare a Premiului Anual 
Rotary 2015-2016 domnului Paul-Adrian Ilieş, 
directorul general al SC RAAL SA Bistriţa, pentru 
rezultatele extraordinare prin care, în activitatea 
sa profesională de peste 30 de ani, a reușit să 
poziționeze compania pe care o conduce pe locul 
1 din România în producerea de radiatoare din 
aluminiu. De la eveniment nu au lipsit primarul 
Ovidiu Crețu, prefectul Ovidiu Frenț, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie BN, Vasile Bar.

În 2014, laureată a fost artista Ada Milea, premiul 
pe 2013 a fost primit de elevul Rareş Buhai şi 
profesorul său Constantin Gălăţan, cel pe 2012 a 
fost decernat primarului Ovidiu Creţu, iar în 2011 
laureat a fost prof. univ. dr. Andrei Marga.

LA ALBA-IULIA

LA BISTRIȚA
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De vorbă cu 

ANAMARIA GÎNDILĂ
despre Campania ANTIPOLIO

O echipă multinațională, formată din patru olandezi, o româncă 
și o americancă, membri ai Clubului Rotary, s-au deplasat în India, 
în luna februarie, pentru a participa la campania anti-poliomielită 

NID – National Immunisation Days. Din grupul condus de Albertine 
Perre-Bulder (RC Vianen Vreeswijk) au făcut parte Anamaria Gîndilă 

(RC Cibinium Sibiu), Lies van Wijngaarden (RC Almere), 
Henk Hooites Meursing (RC Almere), Ria Frowijn (RC Utrecht-West) 

și Leonie Kolvenbag (SUA).
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În fi ecare zi, în jur de 50 de copii au fost vaccinați 
împotriva bolii care a făcut milioane de victime 
în secolul trecut. După sosirea în Delhi, cei șase 
rotarieni au vizitat, împreună cu alte două echipe 
NID din SUA şi Belgia, Spitalul St. Stephens, în 
cadrul căruia funcționează o secție de chirurgie 
reparatorie, destinată victimelor poliomielitei, o 
secție de recuperare postoperatorie și un centru 
de protetică. Gazda lor a fost șeful clinicii de 
Ortopedie, chirurgul Mathew Varghese, specializat 
în cazurile care au legătură cu poliomielita. Anual, 
în acest spital sunt tratate aproximativ 500 de 
victime ale acestei boli. 

A doua zi, la Moradabad, cei șase rotarieni au luat 
parte, alături de studenți, lucrători în sistemul 
sanitar și alți colegi din Rotary, sosiți din Australia, 
la un marş pentru susținerea luptei împotriva 
poliomielitei. În aceeași zi, au vizitat mai multe 
tabere din cartierele sărace, în care localnicii 
benefi ciază de asistență medicală gratuită. „Este o 
mare bucurie să vezi că oameni din toate colțurile 
lumii luptă pentru o cauză comună. Am fost o 

adevărată echipă și nu s-a simțit nici o clipă că 
venim din țări diferite“, spune Anamaria Gîndilă.

De Ziua Vaccinării, rotarienii au fost prezenți în opt 
locații diferite, de la stații de autobuz și de tren, 
până la drumuri intens circulate, și au participat la 
vaccinarea copiilor sub cinci ani care au trecut prin 
acele zone. Ulterior, au vizitat câteva școli în care 
funcționează pompe de apă și toalete construite 
ca urmare a unei fi nanțări venite din partea 
Districtului olandez 1570. 

Următoarele două zile au fost rezervate unei 
campanii de vaccinare Door to door (din casă în 
casă), pentru a încerca să găsească și alți copii 
care nu fuseseră imunizați, inclusiv nou-născuți. 
În a doua parte a zilei, au vizitat și alte proiecte, 
precum unul de educație și unul de e-learning, 
fi nanțat de rotarienii australieni. Echipa de 
rotarieni din Europa a fost invitată la Moradabad 
Institute of Technology (MIT), fondat de unul dintre 
însoțitorii săi permanenți în timpul vizitei în India, 
PDG Sudhir Gupta, guvernatorul Rotary District 

AU VIZITAT 
MAI MULTE 
TABERE DIN 
CARTIERELE 
SĂRACE

ROTARIANUL LUNII
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3100. Ei au vizitat și o clinică de traumatologie, 
înfi ințată recent de un rotarian din Moradabad, 
și s-au întâlnit cu Lokesh Gupta, coordonator 
național al campaniei antipoliomielită din India.

O mare bucurie pentru rotarienii conduşi de PDG 
Albertine Perre a reprezentat întâlnirea comună a 
cluburilor Rotary din Moradabad, a echipei NID din 
Australia condusă de PDG Bob Richards, precum 
şi vizita acasă la PDG Lalit Mohan Gupta, care a 
fost reprezentantul special al Preşedintelui Rotary 
International în România 2011-2012. 

În această țară, vaccinarea împotriva poliomielitei 
a început în 1978, prin Programul extins de 
imunizare (EPI). Până în 1984, aproximativ 40 
la sută din totalul sugarilor fuseseră imunizați. 
În 1985, a fost lansat Programul Universal de 
Imunizare (UIP), pentru a acoperi toate zonele 
țării. Numărul cazurilor raportate a scăzut de 
la 28.757, în 1987, la 3.265 în 1995. În 1995, ca 
urmare a Inițiativei de Eradicare a Poliomielitei, 
lansată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) 

în 1988, India a lansat programul Pulse Polio, 
care și-a propus să aibă o acoperire de 100%. 
Din ianuarie 2011, în India a fost semnalat un 
singur caz nou de poliomielită. În 2012, India a fost 
eliminată din lista țărilor cu risc endemic mare. 

Rotary International a început să se implice 
activ în eradicarea poliomielitei în 1984, odată cu 
lansarea campaniei „End Polio Now“ – un program 
susținut de OMS și UNICEF. În această perioadă, 
organizația a contribuit la imunizarea a peste 
două miliarde de copii din 125 de țări. Campania 
este sprijinită de Fundația Bill & Melinda Gates. 
Pentru fi ecare dolar donat pentru această cauză, 
fundația contribuie cu alți doi dolari. Jackie Chan, 
Ziggy Marley, Jane Goodall, Amanda Peet și Jack 
Nicklaus sunt câteva dintre celebritățile care 
susțin proiectul. La începutul acestui an, Rotary 
International a anunțat că va contribui cu 34,8 
milioane de dolari la eforturile de eradicare a 
poliomielitei din zece țări, inclusiv Afghanistan, 
Nigeria și Pakistan – cele trei țări în care boala nu 
a fost încă stârpită.

ROTARY 
INTERNATIONAL 

VA CONTRIBUI 
CU 34,8 

MILIOANE DE 
DOLARI LA 

ERADICAREA 
POLIOMIELITEI 
DIN ZECE ȚĂRI

ROTARIANUL LUNII
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DĂRUIEȘTE, AJUTĂ, SERVEȘTE

Proiectul lunii:

„ATELIERUL 
SPERANŢEI“
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Clubul Rotary Copou Iaşi împreună cu Rotaract 
şi Interact Copou, au încheiat cu succes, în luna 
februarie, cea de-a IV-a ediţie a proiectului 
„Atelierul Speranţei“, fi nalizând mobilarea 
completă a spaţiilor de studiu, gătit, dormit 
şi relaxare de la „Centrul pentru acordarea 
de asistenţă socială şi suport pentru copiii 
defavorizaţi din mediul rural – Familia Nostra – 
Sfântul Andrei din Iaşi“.

Derulat sub sloganul „Fiecare copil pe care-l 
instruim este un om câştigat (Victor Hugo“), în 
cadrul proiectului membrii clubului nostru au 
realizat împreună cu copiii de la Centrul Sfântul 

Andrei diverse obiecte, cu tematica Sărbătorilor 
de Iarnă sau Sărbătorilor Pascale, pe care ulterior 
le-au comercializat, în cadrul unui stand amenajat 
în Complexul Comercial Palas şi au susţinut 
colectarea de fonduri pentru cauza proiectului, 
„Mobilarea Integrală a Centrului Sfântul Andrei“.

În cele patru ediţii derulate până în prezent s-a 
reuşit mobilarea completă a spaţiilor centrului, 
prin producerea de mobilier nou pentru camera 
de studiu (birouri, bibliotecă), bucătărie (mobilarea 
completă), dormitoare (paturi, dulapuri de haine), 
holuri (cuiere, dulapuri pentru încălţăminte) şi 
altele.

MOBILAREA 
INTEGRALĂ 
A CENTRULUI 
SFÂNTUL 
ANDREI
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Prin Proiectul 
„Atelierul Speranţei“ 

am reuşit să asigurăm 
condiţii decente de 
studiu şi de cazare 

pentru cei 20 de copii 
ce locuiesc la Centrul 

Sfântul Andrei, pe 
toată perioada anului 

şcolar. Copiii provin 
din familii defavorizate 

din mediul rural, au 
rezultate foarte bune 

la învăţătură şi de cele 
mai multe ori sunt 

nevoiţi să abandoneze 
continuarea studiilor 

obligatorii, dacă nu 
sunt sprijiniţi.
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VALEPUTNA, 
GUSTUL 

DE ODINIOARĂ

Bio Valeputna este o pensiune românească ce alătură tradiţiei stilul 
arhitectural modern. Aici, trecutul își face loc în prezent, creând 

atmosfera caldă şi primitoare după care tânjim cu toţii când plecăm 
de acasă. În plus, VALEPUTNA înseamnă și o linie de produse pe bază 

de păstrăv, cu drag meșteșugite și cu pricepere culinară adevărată. 
Vom prezenta pe rând ambele semnificații ale brandului VALEPUTNA.
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Valeputna – povestea păstrăvului meșteşugit – ar 
suna, conform propriei descrieri, astfel:
 
Povestea noastră începe undeva departe, într-un 
sat din Munţii Sâlhui, unde verdele brazilor se 
împleteşte cu albastrul crud al cerului şi unde 
izvoarele îşi susură tainele.

Pe vremea aceea, pe apa Putnei, trăiau într-un 
bordei, singuri, singurei, un moş şi o babă. Nimeni 
nu le călca pragul, nimeni nu le ştia rostul. Într-o 
zi, auziră şi ei că are să fi e mare vânătoare. 
Craiul însuşi, însoţit de mulţi curteni, avea să 
vină în Obcini, la Castel, şi dorea să cunoască 
ospitalitatea localnicilor.

Se gândiră ei ce se gândiră şi afl ară cum să-l 
întâmpine pe Crai:

Cu peşte scăldat în apă limpede şi curată,
Din stâncă izvorâtă,
Presărat cu sare,
Fără de care merindea gust nu are.
În conuri de brad afumat,
Rumenit, frăgezit,
În cetină cu miros de răşină
Cobză legat,
Cu nuiele de răchită,
Orice rău fi e alungat!

 
Şi Craiul primi cu bucurie darul, mult se minună 
şi îi răsplăti împărătește, şi bătrânilor li se duse 
vestea în toată ţara şi mai departe încă, din 
vremurile vechi, până astăzi.

Aşa cum am afl at-o, aşa spunem şi noi povestea 
mai departe, căci cobza de păstrăv putere 

POVESTEA 
PĂSTRĂVULUI 
MEȘTEŞUGIT
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dăruieşte din puterea apei de munte şi a cetinii 
de brad, din puritatea Obcinilor şi din duhul 
strămoşilor.

Iară astăzi noi, pe malul Putnei, sub 
codrii bătrâni ai Giumalăului, într-o 
căsuță de lemn, ne trudim pentru a găti 
păstrăvul așa cum Craiului i-a plăcut.

Din comorile străbunilor, cu păstrăv 
ales de sub Călimani, Rodna şi 
Giumalău, am adus la viață:

Păstrăvul Mănăstiresc, 
care cu roșii şi ceapă îmbună 
duhul monahilor şi monahiilor,

Păstrăvul Vânătoresc, care cu roșii 
şi usturoi dă vlagă vânătorului 
afundat în codrii fi oroși ai Bucovinei,

Păstrăvul Pădurean, care cu hribi 
şi ardei bucură inima codreanului,

şi Păstrăvul Crăiesc, 
care cu păstrăv afumat şi 
untdelemn îmbogățește 
masa răzeșului.

Și pentru tine, om bun, în ulcele steclite, 
cu sârgul şi dragostea noastră am pus 
la păstrare moștenirea vremurilor de 
poveste.

Vă poftim, dară, să-nşirăm mărgăritare, 
pe fi rul subţire al serilor luminate, în dulcea 
Bucovină, la un pahar de vorbă, la un păstrăv 
afumat, hrană nu numai a trupului, ci şi a 
sufl etului.

Sănătate din Obcinele Bucovinei!

COBZA 
DE PĂSTRĂV 

PUTERE 
DĂRUIEŞTE

PARTENERII ROTARY
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Pensiunea iese din tiparele tradiţionale. Privită 
din afară, are aspectul unei pensiuni moderne, cu 
o formă atipică, prezentând însă uşoare infl uenţe 
ale stilului germanic, piatra şi lemnul amintind 
de cabanele din Alpii austrieci. Se afl ă pe Valea 
Castelului, o zonă încărcată de istorie şi plină de 
poveşti despre Castelul Regal de Vânătoare. Aici 
a fost făcută prima cobză de păstrăv afumat cu 
ocazia încoronării Regelui Mihai. 

Rusticitatea unei tradiții s-a întrupat perfect în 
confortul modern, elegant și decorativ, atât de 
dorit de turistul afl at în căutarea disperată a 
naturii. Materialele natural-tradiționale precum 
și accentele de design autohton, reinventat însă 
la o distanță de câteva secole, au scos la iveală un 
rezultat fi nal de excepție – Bio Valeputna.  

„Planurile pensiunii au fost făcute de către arh. 
Ciprian Hison, care a înţeles perfect ce am vrut. 
Am folosit cu predilecție materiale locale: lemn 
şi piatră provenită dintr-o carieră locală, lucrată 
impecabil de către meşterii locali. Am urmărit să 
fi e ceva reprezentativ pentru istoria acelui loc, dar 
în acelaşi timp să aibă confortul zilelor noastre. 
Totul este conceput pentru relaxare, deconectare 
de zgomotul oraşului şi reconectarea cu natura. 

O parte din mobilier este făcut din lemn vechi 
recuperat: console, noptiere, masa de șaisprezece 
persoane din living, barul care este o parte 
dintr-un perete recuperat de la un bordei, 
suporturile de lavoar care au structură de fi er 
forjat. 

Câteva obiecte de mobilier le-am găsit la un 
colecţionar din zonă care au acum o nouă viaţă: 

două lăzi de zestre foarte vechi sunt acum măsuţe 
de cafea, o ladă cioplită care are cu mult peste o 
sută de ani transformată în consolă, o scândură 
veche sculptată transformată în cuier cu agăţători 
făcute din cuie vechi de lemn, un răcitor, două 
butoaie de bere foarte vechi, probabil aduse de 
austrieci, şi alte mici obiecte de decor. 

Pentru toate obiectele vechi, inclusiv lemnul 
recuperat, recondiţionarea am făcut-o noi. Nu 
există persoane care fac acest lucru. A trebuit 
să convingem chiar şi pe cei care ne-au făcut 
mobilierul din lemn vechi pentru că, iniţial, au 
spus că nu se poate să faci ceva nou din ceva 
vechi. 

Camerele sunt situate la parter, iar la etaj avem 
un spaţiu deschis cu living şi bucătărie. Peisajele 
se pot admira din trei unghiuri prin pereţii vitraţi. 
Forma exterioară îmbină perfect lemnul şi piatra 
cu un stil austriac, care încă se face simţit în 
Bucovina. Stilul tradiţional autentic şi cel modern 
sunt într-adevăr două stiluri complet diferite. 
Combinate într-o anumită măsură, pot aduce 
la viaţă acele lucruri atât de valoroase pentru 
identitatea noastră ca bucovineni şi români 
totodată“, ne povestea într-un interviu proprietara 
pensiunii, Mihaela Irimescu.

Dorinţa de cunoaştere şi de readucere la viaţă 
a tradiţiei se păstrează şi în cazul segmentului 
culinary. Pensiunea este cu self catering, doar 
produsele pentru micul dejun fi ind incluse în 
ofertă, însă, la cerere, se poate opta pentru o 
masă gătită tradițional, cu măiestrie, de gospodine 
din zonă. Produsele pentru micul dejun sunt locale 
şi, evident, bio.

BIO VALEPUTNA 
PENSIUNEA
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„Turiştii vor avea ocazia să guste la micul dejun 
o dulceaţă de scoruşe, după reţeta secretă şi 
unică a unor măicuţe pustnice ce trăiesc în Codrii 
Seculari. Ca şi experienţă culinară, pentru cei 
care doresc, colaborăm cu o bucătăreasă din 
Valea Putnei care face doar mâncare tradiţională 
locală pe plită, o mâncare extraordinară care 
are un gust deosebit, făcută doar cu ingrediente 

locale. Sunt foarte multe băuturi specifi ce zonei: 
afi nată, merișată, zmeurată, frăgată, murată, 
cireșată, vişinată etc., care se pot degusta la noi“, 
completează Mihaela Irimescu.

După toate aceste tentații prezentate credem că 
primăvara vă invită la descoperire și experiență la 
Valeputna. 
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