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Rotary. Israel. Noi. 

 

 
Unul dintre traseele deja rotariene, fără echivoc, este România – Israel. Din 

2006, cu răbdare, dar și abilitate, grupurile Rotary, din toată țara, în drum spre 

Israel, au fost coordonate de Marian Uram, supranumit „Marian de la Oradea”. 

Aproape totul depinde de el, de Îngeri, de noi, nu știu exact, dar este bine. Ce 

este bine? Mai întâi, faptul de a pleca în țara sfântă cu un... nesfânt, abil, 

cetățean israelian, cunoscător al hărților pietrelor, bisericilor, locurilor alese, al 

piețelor și piețarilor, Marian (a nu se confunda cu Marian de la Timișoara, 

Guvernatorul nostru!) face ordine în... dezordine, program, ore fixe, plecări 
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punctuale, mai ceva decât cursele TAROM-ului, el este omniprezentul 

excursiilor rotariene în Țara Sfântă. 

35 de rotarieni sau prieteni de-ai noștri, am vizitat Israel în ultimele nouă zile ale 

lunii noiembrie, atât cât să ne dăm seama de diferențele de temperatură: 25 

acolo, 1 grad la noi, atât cât să ne obișnuim cu minunatele rodii, cu sucul lor 

magic, dar și cu semeția Zidului din Ierusalim. Locurile sfinte, dragostea pe care 

ele ne-o inspiră, poate mai profund decât orice alt loc din lume, locurile pe care 

pașii lui Isus Hristos au călcat, Drumul Crucii, dar și palatul lui Irod, simbolul 

răului în antichitate, toate acestea lasă urme calde pe sufletele și mințile noastre. 

O lume în care am descoperit bucuria sărbătorii Hanuka, Sărbătoarea Luminii la 

evrei, hora tinerilor de lângă Zidul Plângerii, prima lumină aprinsă, muzica, 

dansul, bucuria trăirii în real a Hanukăi, adolescenții de 13 ani, la prima ieșire în 

lumea celor... mari, și altele.  

Imaginea tinerilor înarmați, păzindu-și țara, pământul, casele, drumurile, 

muzeele, a fost parcă, de această dată, mai puțin relevantă. Au dominat 

entuziasmul, soarele de la Marea Moartă, gustul fructelor lui Israel, prăjiturile 

zemoase, marca Tel Aviv, străzile înguste, Marea Galileei, barca ieșită în larg, 

cu drapelul României, noi, bucuroși și încântați ca niște... descoperitori ai lumii, 

de amestecul de informații (marca Sami, ghidul nostru, un personaj cel puțin 

interesant și deosebit de cult) și căldura locului istoric. Nu au lipsit Grădinile 

Bahai, Muzeul Israel, Sfântul Mormânt,Old Jaffa. 

Israel a fost și gazda programului de instruire a celor din bordurile Rotary, la 

Institutul Rotary din Ierusalim, unde au participat colegi din Europa, Asia și 

Africa.  

Rotary și Israel sunt două coordonate ce fac împreună vectorul unei mari 

experiențe, pe care, din suflet, v-o doresc!  

 

Lia Lucia Epure 
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ABRUD - CÂMPENI: Sănătate prin prietenie 

 

Scurtă descriere a proiectului: 

• Grup țintă: proiectul se adresează populației din comunitățile izolate din zona 

Văii Arieșului și a Văii Abrudului (Munții Apuseni), zonă ce acoperă un număr 

de 333 de comunități izolate, aparținând de 3 orașe și 19 comune, cu o populație 

cu vârsta medie de peste 50 de ani, cu acces limitat la servicii medicale 

minimale. Populația din zona menționată depășește 20.000 de locuitori, iar 

proiectul își propune să se adreseze unui număr de peste 6000 dintre aceștia, în 

fiecare an de derulare a proiectului.  

• Specificul geografic al zonei de aplicare a proiectului: așezările umane sunt 

dispersate pe cuprinsul întregului areal, începând cu traseul de curgere al râurilor 

Arieș și Abrudel și finalizând cu înălțimile masivelor Bihor, Muntele Mare, 

Trascăului și Metaliferi. Aici se găsește localitatea situată la altitudinea cea mai 

mare din România (sat Petreasa, comuna Horea – 1600 m) care este locuită tot 

timpul anului, precum și comuna cu cea mai mare suprafață din România 

(comuna Bistra). 

• Desfășurarea proiectului: proiectul oferă consultații medicale gratuite grupului 

țintă, dar și servicii de screening în comunuitate (spirometrie, pulsoximetrie, 

colesterol, trigliceride, glicemie, alte constante biologice, măsurători 

antropometrice). 

• Am reușit de asemenea să dăm o latură educativă proiectului, prin campanii, 

cursuri de prevenție, educație pentru sănătate pe diferite tematici (cursuri de 

prim ajutor, prevenirea anumitor boli cu risc crescut în zona prevenirii bolilor  

transmisibile, a celor cardiovasculare, a afecțiunilor respiratorii recurente sau 

cronice, prevenirea cancerului de sân etc.). 

• Unitatea medicală mobilă – dispusă pe un autovehicul cu dotare minimă 

obligatorie pentru asigurarea unui consult medical general (ecograf, EKG, 

spirometru, pulsoximetru, generator oxigen, audiometru, dermatoscop, 

glucometru, oftalmoscop, otoscop etc.). 
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Proiectul a fost lansat pe 6 decembrie 2012, cu prima sa acțiune în localiatatea 

Mogoș. În acest an, cabinetul medical mobil a dus actul medical, prin spiritul 

nostru de prietenie și dedicare, comunităților din Munții Apuseni. 

 

 

ALBA IULIA CIVITAS SOLIS: Acțiune organizată cu ocazia Zilei 

Naționale a României 

 

Clubul Rotary Alba Iulia Civitas Solis a realizat o acțiune devenită deja 

tradițională. Astfel, în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie, în Parcul Unirii din 

Alba Iulia a fost amplasat Domul Geodezic, o construcție emblematică pentru 

club, simbol al unei geometrii a naturii, dar și al unei eficiențe spațiu-energie, 

într-o perioadă în care omenirea își pune tot mai mult problema resurselor 

limitate de care dispune. 
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Albaiulienii și nu numai 

au fost întâmpinați la 

Dom de către membri 

RC Alba Iulia Civitas 

Solis, Interact și Rotarct 

pentru a sărbători 

împreună Ziua 

Națională a României, 

dar și pentru a se încălzi 

cu o cană de ceai 

fierbinte sau vin fiert, 

într-o locație cu totul 

specială, și pentru a 

discuta și împărtăși unii altora gândurile bune și valorile centenare ale Rotary. 

De asemenea, RC Alba Iulia Civitas Solis, alături de Clubul Sportiv Paramotor 

Sport din Sibiu și Primaria Alba Iulia, a participat la parada drapelelor din 

„capitala de suflet” a României, organizând un zbor deasupra Cetății Alba 

Carolina, cu paramotorul ce a purtat drapelul României. 

Nu au lipsit surprizele și voia bună! Pe parcursul celor două zile, Domul a fost 

gazdă pentru colegii și prietenii noștri rotarieni de la cluburile RC Alba Iulia, 

Abrud- Câmpeni Floare de Colț, Timișoara, Arad, Caransebeș, Pitești, Craiova, 

prietenul nostru Emil Ilea, de la R e-C Tg. Mureș Renașterea și grupul de tineri 

de 7 naționalități diferite care petrec, în cadrul Programului de schimb de tineri 

YEP, un an de studii în diferite licee din Romania, fiind cazați pe perioada 

întregului an școlar în sânul unor familii românești. 

Toate fondurile strânse cu această ocazie vor fi direcționate către Campania de 

depistare precoce a cifoscoliozei la copiii din clasele V-VIII din Alba Iulia, 

campanie care se desfășoară sub sloganul „O viață dreaptă!” și care se derulează  

în parteneriat cu Rotary Club Alba Iulia. 
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BUCUREȘTI CURTEA VECHE 

 

Strângere de fonduri pentru Şcola gimnazială specială pentru deficienţi de 

vedere 

 

Larmă multă, zeci de mașini ce se strecoară cu greu pe aleile înguste, grupuri de 

suporteri grăbiți și multe, foarte multe emoții. Acesta este decorul zilei de 

sâmbătă, 23 noiembrie, în preajma arenei Federației Române de Baschet. Puteai 

să juri că un important meci din liga națională va avea loc în curând. Pentru 

spectatorul neavizat, surprizele au început încă de la intrarea în sală. În loc de 

case de bilete, mai mulți tineri liceeni te întâmpinau cu un zâmbet și o invitație 

la un meci caritabil. Da, ați citit bine: o invitație! În schimb, puteai dona pentru 

o cauză nobilă o sumă simbolică. Apoi, în tribune se aflau foarte mulți tineri, 

elevi de liceu în majoritate, ceea ce era atipic pentru un meci de divizie. Mai 

multe bannere afișate în sală lămureau lucrurile: se disputa un meci caritabil de 

baschet între echipa elevilor de la Colegiul Național Mihai Viteazul din 

București și Steaua II (jucători sub 18 ani). Organizator al evenimentului era 

Clubul Interact Mihai Viteazul, club chartat și îndrumat de Clubul Rotary 

București - Curtea Veche. Scopul acțiunii era acela de a strânge fonduri pentru 

dotarea Şcolii gimnaziale speciale pentru deficienţi de vedere cu o instalație 

complexă de sonorizare. 

Meciul a fost unul susținut, cu faze spectaculoase la ambele coșuri, cu realizări 

individuale de excepție și o atmosferă fierbinte în tribune. În pauza mare s-a 

organizat un concurs de aruncări de 3 puncte, concurs câștigat de un fost elev de 

la Mihai Vitaezul, iar la final trofeul pentru cel mai de perspectivă jucător a fost 

obținut de Bal Crisan Dan, elev al aceluiași colegiu. 

La final s-a strâns o suma de circa 8000 de lei, care, completată cu o 

sponsorizare de la ENEL - obținută de un interactian, va asigura achiziția mult 

doritei instalații. Dar câștigul cel mare este acela legat de entuziasmul și 

încrederea arătată de tinerii interactieni în derularea acestui proiect. Ceea ce 

desigur că le va deschide interesul pentru noi acțiuni de acest gen. Le dorim 

succes, încă de pe acum! 
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Conferința „What is the world made of?” 

 

Marti, 3 decembrie, sala Ateneului din București a devenit neîncăpătoare, deși 

nu era vorba despre un concert cu artiști celebri și nici de o gală de decernare a 

nu știu căror premii de sfârșit de an. Motivul avea o puternică semnificație 

rotaryană: clubul București - Curtea Veche a dăruit comunității un eveniment 

deosebit, aflat la o premieră națională. Preluând modelul britanic al Christmas 

Lectures, ce se desfășoară neîntrerupt din 1825, organizatorii au inaugurat seria 

prelegerilor de Crăciun cu conferința „What is the world made of?”, susținută de 

fizicianul de prestigiu mondial, profesor emerit și membru al mai multor înalte 

instituții de știință, Tom W.B. Kibble. Domnia sa a făcut o succintă trecere în 

revistă a evoluției teoriilor legate de fizica particulelor elementare, subliniind 

neajunsurile fiecărei etape, precum și neconcordanțele între rezultatele 

experimentale și cele teoretice. Profesorul Kibble a fost unul dintre cei ce au 

prevăzut încă din 1964 existența particulei Higgs, particula ce a fost pusă în 

evidență la CERN, anul trecut.  

Evenimentul, coordonat în cele mai mici detalii de colegul și prietenul Andrei 

Dorobanțu, a marcat și alte două aniversări semnificative: 125 de ani de la 

inaugurarea Ateneului și 15 ani de activitate a clubului Curtea Veche. 

Desfășurată sub înaltul patronaj al Casei Regale și beneficiind de prezența 

președintelui Academiei Române, conferința a adus în rândul auditoriului 

rotaryeni ai mai multor cluburi din Districtul 2241, subliniind o dată în plus 

unitatea de acțiune privind atingerea idealului de a servi comunitatea căreia îi 

aparținem. 

 

 

BUZIAȘ: Campania „Dinți frumoși, copii sănătoși” 

 

Peste 300 de copii din clasele primare din Buziaş, Silagiu, Bacova, Peciu Nou, 

Diniaş, Sânmartinu Sârbesc, Remetea Mare şi Niţchidorf au intrat în campania 

„Dinţi frumoşi, copii sănătoşi”, proiect implementat de Rotary Buziaş, în 

parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Liceului Teoretic din Buziaş, 

Liceului Teoretic din Peciu Nou, Ambasada Suediei şi compania Colgate. 
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Statisticile arată o deficienţă gravă în igiena dentară a copiilor din România. 

Doar o treime dintre copiii cu vârste între 10 şi 14 ani folosesc periuţa de dinţi. 

Consumul de pastă de dinţi la copiii de aceeaşi vârstă este de numai 38 ml/an, în 

timp ce numărul de periuţe de dinţi utilizate este de numai 0.35 bucăţi/an! 

 
Prin acest proiect, cei 320 de micuţi din clasele 0 şi I din localităţile amintite au 

primit periuţe de dinți, paste de dinţi, materiale informative şi interactive legate 

de importanţa igienei şi a periajului corect şi au fost consultaţi de către o echipă 

de stomatologi voluntari. Aceştia le-au întocmit tuturor câte o fişă dentară, în 

preambulul proiectului care va continua şi anul viitor, ca iniţiativă de suflet a 

clubului Rotary Buziaş. 

„Credem că prin această acţiune cu scop educativ şi profilatic am reuşit nu doar 

să aducem zâmbetul unor copii, dar şi să menţinem acest zâmbet sănătos în 

timp. Carenţele în acest domeniu sunt majore, iar astfel de acţiuni ar fi de dorit 

la nivel naţional”, a declarat Ilie Lucian Stoinel, preşedinte Rotary Club Buziaş 

2013-2014. 



 

www.rotary2241.org 

Dorim să mulţumim partenerilor noştri, dar şi stomatologilor voluntari Adina 

Popescu, Silvia Ianculescu, cât şi viitorilor medici stomatologi, acum studenţi: 

Ramona Murariu şi Delia Luca. De asemenea, adresăm mulţumiri deosebite 

doamnei Georgeta Gheorghe, manager de proiect pe districtul Rotary România - 

Republica Moldova, şi Clubului Rotary Bucureşti „Triumph”. 

 

 

CHIȘINĂU: Bursă în Programul Peace Fellow 

 

Rotary Club Chișinău a promovat-o pe domnișoara Andoni Cristina, din 

Chișinău, Republica Moldova, pentru a accesa o bursă pe Programul Peace 

Fellow. Am primit cu satisfacție vestea că din anul 2014 avem primul student 

bursier din Districtul 2241 pe acest program. Studiile vor începe în august 2014, 

la Universitatea Duke USA. ÎI urăm succes și dorim ca experiența acumulată pe 

parcursul studiilor să fie benefică Rotary International și comunității din care 

face parte. De asemenea, în luna noiembrie, luna donațiilor la Rotary 

International, Clubul Rotary Chișinău a donat 2.000$ pe programul Annual 

Found. 

 

 

DEJ: Vizită a guvernatorului Districtului 2241 

 

Rotarienii dejeni au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Marian Mocan, 

Guvernatorul Districtului 2241 România şi Republica Moldova, însoţit de 

viceguvernatorul Viorica Cira, în cadrul unei întâlniri desfăşurate miercuri, 23 

octombrie, la restaurantul „Grand Master”. Vizita face parte dintr-un periplu al 

Guvernatorului Marian Mocan la cluburile Rotary din ţară, scopul declarat fiind 

acela de a-i cunoaşte pe rotarieni şi activităţile acestora, dinamizând totodată 

colaborarea dintre cluburi, în vederea implementării unor proiecte comune. 

Cu acest prilej, Adrian Corniciu, preşedintele Rotary Club Dej, a prezentat 

activităţile desfăşurate anul acesta de clubul dejean, subliniind că, în principal, 

acţiunile clubului sunt dedicate comunităţii şi că toate se bazează pe voluntariat 

şi prietenie. Între acestea se numără: Bursa de Excelenţă Rotary, schimbul de 

tineri organizat în parteneriat cu RC Kozarmisleny Ungaria, participarea la 



 

www.rotary2241.org 

campaniiile „Promenada inimilor” şi „Let’s Do It România”, precum şi la o serie 

de acţiuni umanitare, sociale şi culturale organizate în colaborare cu 

administraţia locală şi ONG-urile dejene. 

 
La rândul său, Guvernatorul Marian Mocan a prezentat o scurtă retrospectivă a 

principalelor proiecte derulate de Districtul 2241 România şi Republica 

Moldova, reliefând, cu deosebire, importanţa proiectului „Salvaţi inima unui 

copil”, iniţiat în 2010. 

„Prin acest proiect sunt operaţi gratis, în Israel, copiii cu probleme cardiace. 

Cluburile din districtul nostru acoperă cheltuielile ocazionate de analizele pe 

care le fac copiii aici şi transportul pentru mame şi copii dus-întors din Israel. 

Din păcate, nu putem să operăm decât 10 copii pe an, atâţia cât sunt alocaţi 

districtului nostru. Este o colaborare cu Districtul Rotary din Israel şi cu 

Fundaţia „Salvaţi inima unui copil”. În curând vom trimite prima echipă de 

medici români pe care să o specializăm în astfel de operaţii pentru nou-născuţi, 

astfel încât să încercăm să rezolvăm problema la noi în România. Sunt foarte 

mulţi care sunt pe liste de aşteptare, iar oricum nou-născuţii nu pot fi trimişi 

pentru a fi operaţi în Israel”, a spus Marian Mocan. 
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Vizita celor doi oaspeţi districtuali s-a încheiat într-o atmosferă amicală şi 

festivă, dat fiind că a coincis cu ziua de naştere a guvernatorului (n. la 23 

octombrie 1951, în localitatea Lupşa, judeţul Alba) şi sărbătorirea rotarienilor 

dejeni care şi-au aniversat ziua naşterii în ultimele trei luni. 

 

 

DEVA 

 

Întâlnire YEP la Deva 

 

 
Pentru a doua oară, grupul de elevi de schimb din programul Rotary 

International s-a aflat în vizită la Deva, la finele lunii noiembrie. De aceasta 

dată, tinerii provin din Mexic, Brazilia, Canada și SUA și participă la proiectul 

„Descoperă România”, consacrat deja. În orașul de la poalele cetății, au fost 

însoțiți de Clubul Interact din localitate, cu care au derulat un program de 

socializare la Colegiul Național „Decebal”, unde au fost primiți de directorul 
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acestei instituții, au luat masa împreună la cantina școlii, au vizitat cetatea 

medievală și au asistat la antrenamentele lotului de gimnastică de la Colegiul 

Național Sporiv „Cetate” Deva, ocazie cu care directorul acestei instituții le-a 

prezentat istoricul școlii românești de gimnastică. Nu mică le-a fost mirarea să 

afle că nume celebre în gimnastica mondială - precum Nadia Comaneci, Daniela 

Silivaș, Lavinia Agache - s-au pregătit în această școală. Întâlnirea cu elevii 

români le-a prilejuit un schimb intens de opinii despre comunitățile în care 

trăiesc fiecare, despre cultura și tradițiile țărilor de origine, despre experiențele 

școlare și de viață. La întâlnire au participat și reprezentanți ai Rotay Club Deva, 

care, prin președintele în exercițiu, Marcela Grecu, au propus ca orașul Deva să 

facă parte permanent din proiectul „Descoperă România”. Întâlnirea, care a 

durat două zile, s-a încheiat prin schimb de fanioane și insigne, dar mai cu 

seamă cu dorința reciprocă de a continua comunicarea și în viitor. 

 

Inteligența și talentul, premiate la Deva 
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Un sfârșit de noiembrie a consemnat la Deva un eveniment rotarian de excepție. 

Așa cum am obișnuit comunitatea de ani buni, am organizat și de această dată 

„Balul fulgilor de nea”, unde s-au întâlnit inteligența și talentul unor tineri cu 

tenacitatea rotarienilor de a promova valorile, dar și cu generozitatea 

participanților de a sprijini eforturile rotarienilor. Peste 180 de domni și doamne 

au asistat la ceremonia de premiere a câtorva dintre talentele școlii hunedorene: 

Mara Alimpesc – muzică, Ane Mari Pal – muzică, Bianca Elena Andronache –

pictură, Adriana Emanuela Parva și Vasilica Nicoleta Filipescu - gimnastică. Un 

alt grup de elevi cu rezultate foarte bune în activitățile curriculare și 

extracurriculare a primit sprijin financiar pentru continuarea studiilor, Rotary 

Club Deva identificându-i ca având situație șocială deosebit de critică, chiar cu 

venit zero pe familie: Alexandra Krekan, Maria Luiza Juverdianu, Răzvan Truta 

și Alina Maria Popa. De asemenea, tânara atletă Marincu Florentina, cu un 

impresionant palmares național și internațional, a primit Diploma „Adrian 

Calimente”, o distincție în memoria unui prieten din club trecut în neființă. 

Rotary Club Deva continuă susținerea cu burse a studenților Răzvan Anemtoaiei 

(vioară) și Alexandru Lazar (pian), cei doi tineri confirmându-și valoarea 

artistică prin concursurile la care participă periodic și la care se află mereu în 

top. La eveniment am avut onoarea să-l avem în mijlocul nostru pe DG Marian 

Mocan, care a apreciat calitatea programului artistic și implicarea cluburilor 

Rotaract și Interact în toată desfășurarea actului caritabil. Presa locală a 

consemnat în reportaje ample reușita acțiunii și strădania constantă a rotarienilor 

deveni de a sprijini performanța, de a încuraja talentul și de a veni în sprijinul 

comunității prin voluntariat. 

 

 

IAȘI CURTEA DOMNEASCĂ 

 

„Descoperă Iașul”  

 

În anul rotarian 2013-2014, Rotary Club Iași „Curtea Domnească” a dat startul 

unor noi proiecte de servicii pentru comunitate, având ca obiect realizarea de 

parteneriate pe termen lung pentru educație, artă, cultură, sănătate etc. Unul 

dintre primele proiectele realizate în acest an rotarian, „Descoperă Iașul”, constă 
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într-un program de turism educațional pe termen lung, în cadrul căruia, anual, 

minim zece grupuri de copii din mediul rural din județul Iași sunt invitați și 

însoțiți de membrii clubului într-o mică excursie de o zi, la Iași.  

Principalul obiectiv al proiectului este acela de a oferi copiilor de la sate fără 

posibilități financiare, în cadrul unei excursii de o zi, deschiderea unor noi 

perspective prin accesul la informații despre istorie, cultură, științele naturii, 

precum și la lucruri captivante despre locuri și fapte ale marilor personalități 

care au influențat istoria și cultura Iașului și, implicit, a României. 

Prin proiectul „Descoperă Iașul” încercăm să le arătăm copiilor din mediul rural 

o parte din frumusețile și valorile Iașului și să le trezim interesul de a-și dori să 

devină viitorii liceeni și studenți de peste câțiva ani. 

 
Primul grup format din 23 de copii (clasa a IV-a) și două cadre didactice de la 

Școala nr. 2 din Comuna Coarnele Caprei (60 km de Iași), județul Iași, a fost 

primit pe data de 5 octombrie de către membrii RC Iași Curtea Domnească, 

împreună cu partenerii care au dat curs acestui demers, în ideea de a descoperi 
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orașul Iași și valorile acestuia pentru însușirea de noi cunoștințe și dezvoltarea 

propriei educații.  

A fost vizitat Teatrul Luceafarul, unde copii au asistat la o piesă de teatru, 

Librăria Cărturești, unde copii au primit cărți, au discutat cu un librar pasionat 

de cărți și au înțeles de ce este important să citească, au vizitat Grădina Palas, 

unde s-au jucat, au admirat peisajul și au făcut multe fotografii. A urmat un tur 

ghidat al Iașului, pe traseul Palatul Culturii - Biserica „Trei Ierarhi” - Catedrala 

Catolică - Catedrala Metropolitană - Teatrul Național Iași - Strada Cuza Vodă - 

Piața Unirii - Strada Lăpușneanu - Muzeul Unirii, Bojdeuca lui Ion Creangă, 

Grădina Botanică și Teiul lui Eminescu din Parcul Copou. 

Al doilea grup de copii din cadrul proiectului „Descoperă Iașul” a sosit la Iași pe 

data de 27 octombrie, de data aceasta din comuna Deleni (județul Iași), comună 

situată la aproximativ 80 de km de Iași. 

Partenerii proiectului „Descoperă Iașul”, inițiat de Rotary Club Iași Curtea 

Domnească, sunt: Teatrul Luceafărul Iași, Palas Iași, Cărturești Iași, Icar Tours, 

Grădina Botanică Iași, Muzeul Literaturii Române Iași și Cake Expert. 

 

„Parteneriat pentru Artă” 

 

Prin proiectul „Parteneriat pentru Artă”, RC Iași Curtea Domnească își propune 

să susțină și să popularizeze creațiile tinerilor ieșeni din zona artelor - pictori, 

sculptori, fotografi, actori, muzicieni - în mod direct sau prin realizarea unor 

asocieri cu instituții, asociații sau alte forme de organizare ale artiștilor, dar și în 

colaborare, alături de companii private care pot deveni sponsori sau susținători 

ai unora dintre tinerii care vor intra în proiect. 

Prima acțiune în cadrul proiectului „Parteneriat pentru Artă” realizat de Rotary 

Club Iași Curtea Domnească s-a materializat în luna octombrie, împreună cu 

Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iași, în urma întâlnirii de luni, 

21 octombrie, care a avut loc în atelierele partenerilor noștri de la Uniunea 

Artiștilor Plastici din România - Filiala Iași.  

RC Iași Curtea Domnească a donat 12 șevalete pentru UAP - Filiala Iași, pentru 

o expoziție itinerantă realizată în spații mai mult sau mai puțin convenționale. 

Începând cu data de 25 octombrie 2013, expoziția de la Centrul IDEO din Iași a 

putut fi vizitată pentru o perioadă de o lună de zile, urmând ca mai apoi să fie 
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identificate alte locații pentru expunerea lucrărilor unor artișiti ca Jeno Bartos, 

Valentin Sava, Valentina Druţu, Liviu Suhar, Dragoş Pătraşcu, Valeriu 

Gonceariuc, Sabin Drînceanu, Constantin Tofan, Zamfira Bîrzu, Sorin George 

Purcaru, Felix Aftene, Gabriela Drînceanu, Dan Covătaru. 

 
Tot în cadrul aceluiași „Parteneriat pentru Artă”, Clubul Rotary Iași Curtea 

Domnească a finanțat cu suma de 750 de lei UAP – Filiala Iași, pentru acordarea 

„Premiului pentru sculptură” artistului Simion Cristea, la Salonul ARTIS 2013 

UAPR Iasi, eveniment important din programului Sărbătorilor Iașului. Parteneri: 

Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași și Centrul de Afaceri IDEO 

Iași. 

 

 

PIATRA NEAMȚ: Donație de aparatură medicală 

 

Spitalul de Pneumoftizologie Bisericani a fost dotat cu aparatură modernă, de 

ultimă generație,care vine în sprijinul pacienților internați. Este vorba despre un 
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negatoscop Rontgen nou și un electrocardiograf, cele două aparate fiind donate 

de Rotary Club Piatra Neamț 2005. 

 
Primul aparat constă într-un ecran luminos pentru examinarea prin transparență 

a negativelor fotografice și a radiografiilor, iar al doilea măsoară activitatea 

inimii și are și funcție de monitorizare permanentă pentru cazurile grave. 

Electrocardiograful constituie pentru medici un adevarat ajutor în stabilirea unui 

diagnostic cu privire la bolile cardiovasculare, precum și la afecțiunile 

pulmonare care au efecte pe cord. Un astfel de aparat a fost trecut pe lista 

dotărilor cu aparatură pe care conducerea unității medicale a întocmit-o anul 

trecut pentru achiziționare, deoarece spitalul nu a avut posibilități finaciare 

pentru a-l cumpăra.  

„Mulțumesc Rotary Club pentru aceste aparate deosebit de eficiente care 

corespund nevoilor de investigare și de cercetare specifice. Ambele aparate sunt 

de un real folos actului medical în cadrul spitalului. Electrocardiograful este 

portabil, putând fi transportat ușor la patul pacienților nedeplasabili și era foarte 

necesar. Negatoscopul cu ajutorul căruia citim radiografiile este la fel de 
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important, având în vedere că celelalte sunt foarte vechi”, a spus dr. Daniela 

Marcoci, directorul medical al Spitalului din Bisericani.  

„Evenimentul de astăzi, mica noastră contribuție, reflectă preocuparea 

permanentă a clubului de a iniția și dezvolta proiecte în sprijinul comunității 

nemțene, pe diverse paliere: medical, educațional, cultural, artistic, social, 

sportiv. Așa cum este binecunoscut de către nemțeni, acest proiect se înscrie în 

suita de acțiuni și proiecte dedicate lumii medicale, finalizate cu succes pe 

parcursul mai multor ani. Fideli și perseverenți în dezideratul nostru de a face 

bine comunității, eforturile și preocupările noastre vor continua la același nivel, 

pentru a contribui la îmbunătățirea vieții sociale. Pot să confirm că membrii 

clubului dezvoltă și în prezent mai multe proiecte, în colaborare cu alte cluburi 

din străinătate, toate în beneficiul întregului județ”, a declarat Sever Dumitru 

Ciubuca, președintele Rotary Club Piatra Neamț 2005.  

Proiectul, inițiat cu sprijinul Rotary Club Rotselaar din Belgia, a căpătat 

continuitate. În august 2013, secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență 

a primit echipament medical, ce a constat într-un electrocardiograf performant, 

un balon de resuscitare și un laringoscop pediatric. Două luni mai târziu, secțiile 

Cardiologie, Ginecologie și Pediatrie ale aceleiași instituții au beneficiat de 

mobilier și echipamente medicale. 

 

 

SIGHET: Premiile anuale ale clubului 

 

Rotary Club Sighet, în conformitate cu scopul pentru care a fost creat, acela de 

„a servi mai presus de sine”, de a se dedica binelui general şi de a contribui la 

consolidarea valorilor moral – culturale ale comunităţii din care face parte, 

încearcă să declanşeze şi la tineri exerciţiul voluntariatului. 

Pentru a încuraja acţiunile, activităţile dar şi atitudinile voluntariste ale tinerilor, 

Rotary Club Sighet (preşedinte 2013 – 2014 Dumitru Chaimovits) a hotărât în 

unanimitate, să acorde începând cu acest an două premii anuale, care să 

recompenseze cele mai bune proiecte dar şi pe cei mai implicaţi şi determinaţi 

voluntari în primul rând din „pepiniera” proprie, Clubul Rotaract Sighet. 
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Aşadar, începând cu acest an cele două premii care se vor acorda permanent 

sunt: „Premiul pentru cel mai de succes proiect implementat” şi „Premiul 

Voluntarul Anului”. 

Procedura este simplă. Se fac maximum 3 nominalizări pentru fiecare premiu 

(doar de către rotarieni), iar membri Rotary Club Sighet hotărăsc într-o şedinţă 

în plen, prin votul majorităţii, câştigătorii finali. În acest an anunţarea premiilor 

s-a făcut acum, la sfârşitul lunii noiembrie, dar, începând cu 2014, numele 

câştigătorilor urmează a se anunţa în prima parte a lunii decembrie. 

Premiul pentru cel mai de succes proiect implementat în 2013 a fost acordat 

proiectului „Teatrul Vienez pentru Copii – Sighet”, proiect al Clubului Rotaract 

Sighet (partener Rotary Sighet), prin intermediul căruia s-a reuşit – printr-o 

muncă de aproape un an de zile - apropierea unui număr de 29 de copii de  

„jocul”... actoriei, de arta teatrală. Cu reprezentaţia „Bolnavul închipuit” 

(Molière), în 3 seri consecutive, cu săli pline şi entuziasm maxim, acest proiect a 

adus copii din diverse categorii sociale în intimitatea Thaliei, fiind un câştig 

imens şi pentru comunitatea locală, un posibil model durabil. 

 
Cei 29 de copii şi tineri sigheteni care au alcătuit cele trei distribuţii distincte au 

fost incredibili, deşi personajele interpretate de fiecare în parte au avut 
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„dimensiuni” diferite, ne-au încântat cu farmecul lor natural - actoricesc şi mai 

ales că au muncit serios pentru a ne bucura. Trebuie menţionate şi cele trei 

„personaje externe”, din spatele acestei frumoase poveşti despre jocul de teatru, 

regizorul Şerban Borda (Teatrul Regina Maria – Oradea), Valeriu Mircea Vana 

(Clubul Rotaract Sighet), coordonatorul artistic al spectacolului şi nu în ultimul 

rand d-ra Sabina Topală (Oradea), care a adaptat textul piesei şi a simplificat 

procedurile administrative ale proiectului. Mai amintesc în acest context şi rolul 

actriţei vieneze Sylvia Rotter, de la care a fost preluată „reţeta” acestui teatru 

pentru copii (care a descins de altfel la Sighet, cu câteva săptămâni înaintea 

premierei, într-o vizită simbolică, de încurajare).  

Premiul pentru „cel mai de succes proiect” (implementat de Rotaract Club 

Sighet) i-a fost înmânat coordonatorului artistic al spectacolului susţinut de 

„Teatrul Vienez de Copii - Sighet”, tânărului Valeriu Vana, care a mai fost 

ajutat pe parcursul acestui an şi de câteva dintre colegele de club (pe care, la 

cererea lor, nu le menţionez). 

 
Cel de-al doilea premiu acordat de Rotary Club Sighet, „Voluntarul Anului 

2013”,  a fost câştigat de Sabina Lihet (Rotaract Sighet), medic stomatolog care, 

„aproape” singură, pe parcursul acestui an, dar şi în anul 2012, a fost sufletul 
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proiectului „Un zâmbet sănătos”, oferind servicii stomatologice de specialitate 

copiilor nevoiaşi care frecventează „Casa Famiglia Madre Colomba”. O dată pe 

săptămâna, pentru câteva ore, în cadrul cabinetului stomatologic existent acolo, 

Sabina a fost la dispoziţia copiilor, i-a consiliat şi le-a redat sănătatea danturii, 

utilizând materiale consumabile puse la dispoziţie de Rotary Club Sighet sau 

obţinute în cadrul unui proiect naţional implementat la nivel de District. Sabina 

Lihet a reuşit să „refacă” sănătatea zâmbetului la aproape 120 de copii şi munca 

ei – din păcate singulară – continuă. 

Tabletele – premii, relativ valoroase, pe care le-au primit cei doi tineri (Valeriu 

Vana şi Sabina Lihet) alături de diplomele aferente,  nu pot compensa bucuria pe 

care ei au trăit-o prin implicarea în proiecte care în mod cert au adus o 

schimbare în viaţa unor semeni, şi au demonstrat că se pot armoniza în viaţă 

munca plătită (pentru susţinerea propriei existenţe) cu munca voluntară, fără a 

afecta „confortul” personal şi poziţia socială. 

 

 

TÂRGU MUREȘ 

 

Acţiune umanitară „Interact Gamenight” 

 

Peste 100 de membri şi 

simpatizanţi ai Clubului 

Interact Târgu-Mureş, 

sponsoriat de Rotary Club 

Tg. Mureş, au participat 

vineri, 22 noiembrie 2013, 

la „Interact Gamenight”, 

acţiune organizată cu scopul 

strângerii de fonduri pentru 

Sorana Babă, o fetiţă în 

vârstă de un an şi jumătate 

diagnosticată cu leucemie. 

Evenimentul a fost găzduit de clubul „Ţara Copiilor” din incinta Complexului 

de Agrement şi Sport „Weekend” din Târgu-Mureş şi a constat într-o seară plină 
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de acţiune şi jocuri, cel mai apreciat dintre acestea fiind Laser Force, un joc de 

acţiune şi strategie pentru copii, unic în România. Pentru a intra în competiţia de 

Laser Force, participanţii au contribuit cu câte 20 de lei. La final, s-a adunat 

suma de 1.600 de lei, în scopul de a fi donată familiei Soranei Babă pentru 

finanţarea costurilor mari al tratamentului cu citostatice pe care îl urmează 

Sorana în momentul de faţă. 

 

Rotary Club Tg.Mureş premiază pasiunea pentru matematică a elevilor din 

10 judeţe 

 

În perioada 25-26 octombrie, 

270 de elevi din zece judeţe 

ale ţării s-au reunit în 

„competiţia numerelor”, la 

Colegiul Naţional 

„Alexandru Papiu Ilarian” 

din Târgu-Mureş, într-un 

concurs destinat elevilor 

dotaţi şi pregătiţi, care sunt 

capabili să facă performanţă 

în matematică în vederea 

obţinerii celor mai bune 

rezultate la olimpiadele şcolare. Concursul este la cea de a XVIII-a ediţie. Ca  

întotdeauna, Rotary Club Tg. Mureş s-a preocupat de menţinerea la standarde 

înalte a acestei competiţii, acordând un sprijin important prin premiile băneşti 

afectate pentru primele locuri. Competetiţia a fost acerbă şi pentru că fiecare 

elev şi-a dorit să obţină marele premiu acordat de către Rotary Club Tg. Mureş. 

 

 

TIMIȘOARA: A 19-a ediţie a tradiţionalului Bal de caritate Rotary 

 

A 19-a ediţie a tradiţionalului bal de caritate organizat de Clubul Rotary 

Timişoara a avut loc vineri, 8 noiembrie, în capitala Banatului. Zeci de rotarieni 

şi apropiaţi ai acestora au licitat opere de artă, bijuterii, obiecte sportive 
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personalizate sau pur şi simplu au făcut donaţii pentru proiecte de suflet ale 

Timişoarei. Cel mai săritor s-a dovedit a fi un francez, apropiat al Clubului 

Rotary Timişoara. De unul singur, acesta a donat 10.000 de euro pentru 

proiectul „Şi eu vreau să învăţ”, proiect coordonat de Gelu Mateescu. Francezul 

a primit din start titlul onorific de „briliantul serii”. 

 
De donaţii importante au avut parte şi alte proiecte pentru care rotarienii fac 

lobby la Timişoara. S-a donat pentru „Centrul social pentru persoane fără 

adăpost”, un proiect al lui Petru Ilieşu, cel care conduce şi Fundaţia Timişoara 

1989. După ce ani de zile a avut grijă de persoanele fără adăpost şi cazurile 

sociale grave, Ilieşu lucrează acum la amenajarea unei noi clădiri pentru cazurile 

disperate din Timişoara. 

Un alt proiect interesant sprijinit de clubul Rotary Timişoara o are 

coordonatoare pe Laila Onu, preşedintele fundaţiei „Pentru Voi”. „Teatru cu 

actori informali” este proiectul prin care Laila Onu vrea să înregistreze o nouă 

premieră naţională la Timişoara. Este vorba despre prima piesă de teatru din 

România jucată de actori amatori care sunt exclusiv persoane cu dizabilităţi. 
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Consiliul Județean Timiş a promis un parteneriat pe lungă durată în cadrul unui 

alt proiect susţinut la balul caritabil de la Timişoara. Coordonatorul proiectului 

„Centru de excelenţă în geometrie pentru performanţă în şcoală” este Oltea 

Copaci, directorul liceului particular „Socrates” din Timişoara. De sprijin 

consistent a avut parte şi un proiect pe bază de hidroterapie pentru copiii cu 

dizabilităţi ce au nevoie de susţinere. Şi Clubul Rotaract Timişoara, tinerii 

rotarieni, a adunat bani pentru un incubator de bebeluşi. Ultimul este un proiect 

de imagine - „Rotary în presa regională”. Este vorba despre un documentar de 

scurt metraj despre Rotary, ce va apărea pe TV şi pe site-urile de presă din 

Timişoara. 

O vâslă cu semnătura marelui campion de canoe Ivan Patzaichin, o minge de 

fotbal semnată de toţi fotbaliştii de la Poli sau o minge de rugby semnată de 

campionii de la RCM au stârnit dispute aprinse la licitaţie. La mare căutare au 

fost şi câteva tablouri ale celebrului Ștefan Popa Popa's, lucrări de Tibi Tocăniţă 

sau câteva reproduceri din perioada Renaşterii, donate de Sorina Jecza şi Adi 

Aron. 
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Prefectul Eugen Dogariu, subprefectul Liliana Oneţ şi vicepreşedintele de la CJ 

Timiş Călin Dobra au fost o parte dintre personalităţile prezente la balul Rotary. 

„Aceste forme de întâlniri ale Rotary au scopul final de a aduna fonduri şi de a-i 

ajuta pe alţii. Este unul dintre felurile în care Rotary îşi arată prietenia faţă de 

comunitate”, a spus Marian Mocan, guvernatorul Districtului Rotary România - 

Republica Moldova. Preşedintele clubului Rotary Timişoara, Adrian Aron, a 

făcut aprecieri despre calitatea partenerilor care au venit alături de rotarieni la 

evenimentul caritabil. 

Programul artistic al evenimentului a fost asigurat de studenţii de la Facultatea 

de Muzică din cadrul UVT, ansamblul „Ghiocelul” de la Giroc şi cântăreaţa de 

muzică populară Felicia Stoian. Rotarienii au avut parte şi de un recital dat de 

campionii Timişoarei la dans sportiv, dar şi de o demonstraţie de tango autentic, 

oferită de una dintre cele mai renumite şcoli de dans argentinian din oraşul de pe 

Bega. 


