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APA ȘI IGIENIZAREA
Proiectul Districtual educational APA ȘI IGIENIZAREA este oraganizat în acest an
de Rotary Club Deva Castrum și Lions Club Deva Sarmizegetusa grație unui parteneriat
de colaborare între cele două cluburi. Apa si igienizarea reprezintă una dintre marile direcții
de acțiune ale Rotary International de peste un deceniu și a câștigat o largă popularitate peste
tot în lume.
La nivelul comunității devene am inceput acest proiect în urmă cu patru ani sub formă
de prezentări, dezbateri, informări si concursuri de desene la căteva clase de gimnaziu
folosind materiale informative obținute de la district: broșuri, pliante. Atractivitatea tematică
și dorința de implicare a copiilor au facut ca ediția a III a să o extindem pe două unitați
școlare: Colegiul Național Pedagogic Regina Maria și Colegiul Național Decebal. Actuala
ediție, a IV, am extins-o la nivelul tuturor școlilor din municipiul Deva. Actualul Proiect Concurs educațional APA ȘI IGIENIZAREA este rezultatul parteneriatului încheiat intre
Rotary Club Deva Castrum si Lions Club Deva Sarmizegetusa și s-a derulat, începând cu luna
ianuarie 2022, pe mai multe etape: contactarea conducerii școlilor, diseminarea informației și
a regulamentului în rândul profesorilor și elevilor (ianuarie, februarie), aplicarea proiectului la
nivel de școală ( martie, aprilie), selectarea produselor pentru etapa finală ( mai), organizarea
expoziției de fotografie și desene și vernisajul acestora ( iunie). Timpul a permis participarea
voluntară a tuturor celor care au dorit să se implice, să găsească formula cea mai adecvată de
participare. Ineditul acestei ediții constă în organizarea Proiectului - Concurs pe trei secțiuni :
PICTURĂ ( învățământ primar ), ESEU ( învățământ gimnazial), FOTOGRAFIE (
învățământ liceal ) ceea ce a permis o largă manifestare a creativității și a capacității de
exprimare artistică.
Participanții surprind prin creațiile lor atrăgând atenția asupra : limitării apei ca resursă
vitală, importanța apei pentru viața Planetei Pământ, risipa de apă, infestarea apei prin
neglijență/nepăsare, frumusețea apei în natură, folosirea apei ca terapie (vizuală, auditivă,
tactilă), nevoia responsabilității omului față de natură, grija pentru igienă ( personală, a
locuinței, comunitară).
Expoziția de desene și fotografie găzduită de Centrul Cultural Drăgan Muntean
cuprinde peste 50 de lucrări selectate din școli, cele mai apreciate obținând premii și mențiuni.
SECȚIUNEA PICTURĂ: Premiul I CĂSĂLEAN ANDREI, cl. a IV a, Liceul
Tehnologic Transilvania; Premiul II MIHĂESCU DUȚĂ TUDOR MIHAI, cl. a IV a Colegiul
Național Decebal; Premiul III SICOE VLAD, cl a III a, Liceul de Arte Sigismund Toduță;
Mențiuni : TOCAR MARIA cl. a IV a, Liceul Tehnologic Transilvania, MARFICI
MELANIA MELISA , cl a III a, Colegiul Național Decebal, DAVIDONI LEA, cl a II a,

Colegiul Național Pedagogic Regina Maria
SECȚIUNEA ESEU: Premiul I SABADAC MIRUNA, cl a VII a, Colegiul Național
Pedagogic Regina Maria, Premiul II CRĂCIUN ALINA, cl a VII a, Colegiul Național
Pedagogic Regina Maria, Premiul III MIHĂESCU DUȚĂ VLAD ȘTEFAN, cl a VII a,
Colegiul Național Decebal, Mențiuni : PĂTRAȘCU ANDREEA cl a VII a, Colegiul Național
Pedagogic Regina Maria, HATFALUDI COSMINA IOANA, cl a VII a, Colegiul Național
Decebal
SECȚIUNEA FOTOGRAFIE: Premiul I DRĂGOI MIHAI, cl a X a, Liceul
Tehnologic Grigore Moisil, Premiul II DOMOKOS HUNOR, cl a X a, Liceul Teoretic Teglas
Gabor; Premiul III POPA RALUCA PAULA, cl a XII a, Colegiul Național Decebal;
Mențiuni: NIȚĂ DORIN , cl a XII a, Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu;
BOJAN IOANA, cl. a IX a, Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, MOGA
MĂDĂLINA, cl a X a, Colegiul Național Pedagogic Regina Maria
Toți cei implicați în proiect sunt beneficiari ai diplomei de voluntar Rotary &Lions !
Premiile atribuite în bani se datorează sponsorilor noștri generoși : CABINET INDIVIDUAL
DE
INSOLVENȚĂ
HOLHOȘ
GRIGORE,
EXPERT
INSOLVENȚA
SRL,
INTERCONSULTING SA, DRUPO SRL, TVG TAX AUDIT, SALUBRITATE SA.
Mulțumim tuturor celor care au susținut pe orice cale acest proiect si felicităm pe
participanți și căștigători !
Olivia Elena Nițescu, coordonator proiect, Rotary Club Deva Castrum
Marin Florin Ilieș, coordonator proiect, Lions Club Deva Sarmizegetusa

Rotary Club Piatra Neamț Camena - Mai 2022

Rotary Club Piatra Neamţ Camena, în continuarea dezvoltării proiectului
,,Helping Ukraine Refugees”, proiect implementat în parteneriat cu generaţia 1964 a
Univesităţii Dartmouth - Statele Unite ale Americii, a identificat nevoile refugiaţilor
cazaţi în trei locaţii, respectiv la Iaşi - Centrul Egros, Tabăra de la Oglinzi şi Taberele
de la Piatra Neamţ.

Aşa fiind au fost asigurate, în mare parte, nevoile de hrană
şi imbrăcăminte pentru cele trei centre în care sunt cazaţi
refugiaţii ucrainieni.

În dezvoltarea acestui amplu proiect, am identificat soluţii pentru refugiaţii care
doresc să muncească, asigurând un parteneriat cu mediul de afaceri local. S-a reuşit
angajarea, în mod legal, a unui număr considerabil de refugiaţi.

La începutul lunii mai, sub îndrumarea
şi cu sprijinul Rotary Club Piatra Neamţ
Camena, Interact Camena a organizat şi
desfăşurat o primă ediţie a unei competiţii
de dezbateri academice intitulată sugestiv
,,Interdebate”. Evenimentul s-a dovedit a fi
unul de succes şi de perspectivă pe plan
educaţional.

Tot în cursul lunii mai, Rotary Club Piatra Neamţ Camena, cu onoare, a primit
vizita unei delegaţii de la Rotary Club
Suceava Bucovina. Din delegaţie a făcut
parte PDG Daniel Tănase, Guvernatorul sub
mandatul căruia a fost cartat al nostru club.

De asemenea, cu bucurie şi onoraţi de invitaţie, o parte din membrii clubului au
participat la Conferinţa Districtuală de la Arad, impecabil organizata de board-ul
Districtului 2241 România şi Republica Moldova. De notat este faptul că anul acesta,
doi dintre membrii clubului nostru, Vali şi Teo, au făcut parte din Secretariatul
conferinţei Districtuale.

Ajutoare în valoare de 9.000€ pentru Ucraina
Mai 2022, Târgu Mureș
În cursul lunii mai, cu ajutorul prietenilor noștri din Districtul 1110, prin partenerii de la RC
Boscombe & Southbourne, am efectuat două donații în valoare totală de 9.000€ către Spitalul
Angelia din Cernăuți.
Aceste donații au constat în medicamente și echipamente medicale care au fost achiziționate
prin Farmacia Socială www.farmaciasociala.ro și transportate către Cernăuți în cadrul unui convoi al
Societății Naționale de Cruce Roșie din România, Filiala Mureș, alături de alte donații sub forma de
obiecte de igienă personală, mâncare și alte lucruri necesare, solicitate explicit de către Spitalul
Angelia.
Din Cernăuți aceste donații au fost distribuite mai departe în toate colțurile Ucrainei, unde a
fost cea mai mare nevoie de acestea.
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9 mai – Labirintul Muzeelor
A început prima etapă a frumosului proiect Labirintul Muzeelor, inițiat de Rotary Club Bucuresti
Phoenix și organizat, în colaborare, cu Rotary Club București Cișmigiu.
Grupe de câte 15 elevi de la trei licee din București și Ilfov - Madgearu, Vlahuță și Barbu Știrbey vizitează Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suțu, Casa Filipescu Cesianu, Muzeul Theodor Aman,
Muzeul George Severeanu și Muzeul Nicolae Minovici. La final, elevii cei mai talentați intră într-o
etapă creativă iar lucrările lor vor fi premiate.
Mulțumim Muzeului Municipiului București pentru colaborarea necondiționată.

10 mai – Bucharest Half Marathon 2022
Împreună cu Cluburile Rotary International din București (CIB), clubul Rotary București Cișmigiu a
participat la organizarea Bucharest Half Marathon 2022.
Ne-am ocupat de Punctul de Hidratare ROTARY de la Piață Națiunilor Unite. A ieșit perfect!
Mulțumim colegilor de la Rotary, Interact 2241 Romania&Moldova și Rotaract Romania & Republic of
Moldova care au făcut toate acestea posibile. Mulțumim sponsorilor, mulțumim Izvorul Minunilor și
mulțumim PayPoint România. Încă o data, atmosfera creată de cei de la Barbarossa Music Show a
fost magnifică.
În plus, trebuie să gratulăm pe cei care au fost managerii proiectului nostru: Marian Isac de la Rotary
Club Bucuresti Atheneum și Laura Simion de la Rotary Club București Levant.
Meritul cel mai mare îl acordam alegătorilor, care fac din plăcere un sport care animă Capitala și cu
care ne mândrim. Este și cazul colegilor noștri care sprijină HOSPICE Casa Sperantei alergând.
Mulțumim!

11 mai – Film Plus
Hotelul Cișmigiu și Rotary Club București Cișmigiu au fost gazdele cineaștilor independenți din
regiune, în cadrul programului FILM PLUS.
Sosiți la București din Bulgaria, Moldova, Grecia, România și Serbia, 25 de tineri regizori, producători
și scenariști au participat la modulul final al programul internațional, aflat anul acesta la a 6-a ediție.
Cineaștii aflați la început de drum au beneficiat la București de de 3 zile intensive de mentorat și
schimburi de bune practici, concretizate într-o serie de workshopuri, discuții de grup, întâlniri
one2one, proiecții, studii de caz și masterclass-uri, toate coordonate de tutori și profesioniști din
cinematografia internațională și românească.
Printre invitații cu care au interacționat tinerii la modulul FILM+ îi amintim pe: Olga Lamontanara
(Head of Coproduction Forum – European Short Pitch & producătoare), Paul Tyler (Consultant
Handling Ideas), Amra Bakšid Čamo (producătoare & Directoare CineLink Sarajevo), Mihai Chirilov
(Director Artistic TIFF Cluj), regizorii Bogdan Mureșanu, Alecu Solomon, producătoarele Ada
Solomon, Monica Lăzurean-Gorgan și Radu Stancu, editoarele Dana Bunescu, Roxana Szel și Dragoș
Apetri, specialiștii Vlad Rădulescu și Sebastian Plămădeală (Avanpost Media).
Evenimentul a fost susținut de AVANPOST Media, Hotel Cișmigiu, Rotary Club București Cișmigiu,
Screening Emotion (BG), Sense Production (RS). FILM+ este un program alternativ, ce se desfășoară
anual pentru susținerea a producțiilor cinematografice independente cu buget redus, create de tineri
artiști din regiune. Cea de-a 6-a ediție FILM+ este cofinanțată de către programul Europa Creativă MEDIA al Comisiei Europene.

16 mai – Noaptea Muzeelor 2022
Noaptea muzeelor 2022 a fost un real succes. Rotary Club București Cișmigiu s-a ocupat, cu drag, de
programul artistic destinat vizitatorilor de la Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suțu.
Noi am organizat 4 momente livrate de: Trupa de Improvizație 4teen Art Association, Soprana Arlinda
Morava, Pianistul Darian Burcea, Trupa de Balet Opera Comică pentru Copii, Cuibul Artiștilor și
Asociația de la 0.
Mulțumim mult colegilor nostri de Club pentru efortul real depus, trupelor și artistilor angrenați în
eveniment și Muzeului București pentru deschidere și oportunitate. Așteptăm cu drag viitorul
moment când vom fi iarăși împreună, pentru proiecte frumoase.

17 mai – Pedalare pentru HOSPICE Casa Speranței
4 colegi de la Rotary Club București Cișmigiu au pedalat pentru HOSPICE Casa Speranței.
Diana, Georgiana, Mathias și Tudor au parcurs 130 de kilometri pe biciclete. Fiecare cursă a trebuit
monitorizată prin telefon sau smartwatch cu o aplicație de mișcare care permite înregistrarea
distanței parcurse.
Pentru fiecare km înregistrat, Dechatlon Romania a donat câte 1€. Va încurajăm și pe voi să faceți
sport și, în același timp, să ajutați Hospice.

18 mai – Întâlnire Rotariană internațională
Marțea aceasta, la Întâlnirea Săptămânală, am avut marea bucurie să fim vizitați de oameni
extraordinari, Rotarieni desăvârșiți și prieteni de nădejde.
Mark, Rotarian PHF la Rotary Club of Sioux Falls - West, Steven, Past Governor Rotary District 5610 și
Daniel, Fundatia ”Portul Sperantei” Hope Haven, vor fi mereu faruri de speranță în viața noastră.
Le suntem îndatorați pentru că au reușit să strângă zeci de mii de dolari pentru refugiații ucrainieni
din România. Adevărați eroi!

20 mai – Don’t bottle up!
Denisa, colega noastră de la Rotary Club București Cișmigiu, este una dintre ambasadoarele
Campaniei Mondiale Rotariene “Don’t Bottle It Up”.
Rotarianul Darren Hands este inițiatorul acestei mari acțiuni și își dorește ca scopul proiectului să se
materializeze într-un demers simplu: să vorbim cu cei din jur, cei apropiați, despre situațiile noastre
de stres post Covid19, înlăturând astfel posibilitatea instaurării unor afecțiuni psihice.
Rotarians 4 Mental Health este pagina de Facebook unde puteți învăța mai multe.

23 mai – A doua Înfrățire cu un club Rotary din Albania
Rotary București Cișmigiu s-a înfrățit cu al doilea Club din Albania: Rotary Club Korca West, într-un
loc simbolic pentru poporul albanez, anume Grand Hotel Continental - locul unde a fost semnată
independența.
Rotary Korca West, condus de Maksim Fejzulla, va face parte dintr-un nou District al Rotary
International 53 Albania 55 Kosovo. La eveniment a fost prezent și ES Ilir Tepelena.
Rotary Club București Cișmigiu va sprijini mereu proiectele de bună credință ale partenerilor noștri,
mai ales acum când există și un ICC corespondent celor 4 țări din cele 2 Districte.

24 mai – Educația Rotariană
Vineri, am fost antrenați de Dave, colegul nostru de Club, într-un proiect frumos pentru copiii de la
Școala Gimnazială Nr. 1 Târgușor din județul Constanța. Am făcut cadou cărți, CD-uri și ciocolată
elevilor acestei instituții de învățământ.
Clubul Rotary Cetatea Tomis, Armata Salvării România, Area Support Group-Black Sea, US Army Civil
Affairs Team Romania, Siguranta Auto Copii și Rotary Club București Cișmigiu au făcut posibilă
această donație, prin colecte sau achiziții necesare.
Educația devine, și pentru District 2241 Rotary România și Republica Moldova, prima prioritare,
începând cu 1 iulie 2022. Clubul nostru este pregătit să pună umărul pentru dezvoltarea programelor
Districtuale în acest important domeniu.

25 mai – Conferința Districtuală 2241 la Arad
Motiv de întâlnire și de bucurie pentru Rotarienii din întreaga țară, evenimentul Districtual
reprezintă, mai ales, un moment de transmitere a ștafetei și, deci, a responsabilității între
Guvernatori.
Felicitări Adrian Luca pentru un mandat bun și succes Florin Mărginean, speram noi, pentru un
mandat progresist.
Nu în ultimul rand, trimitem o îmbrățișare cu drag la Baia Mare, către Călin Tătaru - Președinte
Rotary Club Baia Mare 2005 și Emil Sopoian - Fost Guvernator 2241 și Membru de Onoare Rotary
Club București Cișmigiu. Pentru ceea ce ați făcut în situația refugiaților, pentru munca, riscurile și
devotamentul vostru, Distincțiile Paul Harris primite sunt prea mici. De trei ori, Bravo!

27 mai – Training de Public Speaking
Clubul Rotary bucurești Cișmigiu a susținut un training de Public Speaking tinerilor de la Interact
Abstract Baia Mare.
Interactienii s-au descurcat de minune, învățând lucruri noi în domeniul vorbitului în public. Cu
bucurie, putem spune ca este o generație care ne face mândri.
Rotary Club București Cișmigiu prețuiește Noua Generație pentru că Interact și Rotaract sunt
organizații cu Rotarieni tineri, viitorul Districtului nostru.

27 mai – Înfrățire cu 5 cluburi din India
Casa India sau Reședința Ambasadorului Indiei în România a fost, locația perfectă pentru un
eveniment magistral.
Evenimentul organizat în format hybrid, a reunit 5 Cluburi din India, Marea Britanie și România care
s-au înfrățit: Rotary Club of Bangalore, Rotary Club of Vadodara Heritage, Rotary Club Of Delhi
Southex, London Rotary Passport Club și Rotary Club București Cișmigiu.
La recepția organizată în cinstea îngemănării, de către ES Rahul Shrivastava și soția lui, cu alte cuvinte
Ambasada Indiei, am participat peste 100 de persoane din întreaga Familie Rotary Cișmigiu. Pentru
acest motiv de reuniune, bună dispoziție și împlinire le mulțumim, cu drag și recunoștință, gazdelor
noastre perfecte.
e-au bucurat cu prezența colegi de la Rotary Paris, Rotary Roma, Rotary Oradea Art Nouveau, Rotary
Donaris Galați și viitorul Guvernator 2022-2023 al Districtului 2241 Rotary România și Republica
Moldova: Florin Mărginean.
De asemenea, a intrat online și ne-a vorbit un Membru de Onoare Rotary Cișmigiu care ne face
mândri și unici în lume: Éric Mouquet - compozitor, fondator Deep Forest și câștigător de Grammy.
Urmează, pe viitor, să îndeplinim și scopul primordial acestei înfrățiri și anume să organizăm proiecte
de anvergură cu cele 4 Cluburi minunate din Rotary International.

30 mai – Premierea talentelor proiectului Labirintul Muzeelor
Clubul Rotary București Cișmigiu si clubul București Phoenix au organizat premierea celor mai
talentați copii din proiectul "Labirintul Muzeelor". Trei copiii incredibili au fost premiați cu bani și
cărți de la Didactica Publishing House. Îi felicităm, cu bucurie pe cei care au construit, au muncit și au
dus la bun sfârșit această idee, benefică liceenilor beneficiari.
Mulțumim Muzeului Municipiului București Casa Filipescu Cesianu pentru spațiul acordat, fără
rezerve. Salutăm și prezența, la decernarea premiilor, a colegului nostru Rotarian și celebrului
Cosmonaut DUMITRU - DORIN PRUNARIU.

31 mai – Pinul onorific Rotarian pentru legenda Rock-ului românesc, Nicu Covaci - Phoenix
În această seară ne-a bucurat cu prezența o legendă vie a culturii muzicale și a rock-ului românesc, un
om extraordinar și un artist desăvârșit fără egal: Nicu Covaci al epicei trupe Rock Phoenix.
Deși este Membru de Onoare Rotary Club București Cișmigiu de 4 ani, am avut onoarea azi să îi
înmânăm pinul onorific.
Am discutat despre perspective de viitor și sperăm să pregătim, împreună, un eveniment de
anvergură în toamna anului 2022.

