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ALBA IULIA: Echipamente pentru Parcul de Aventură 

 

În cursul lunii octombrie 2013 s-a finalizat cu success acțiunea inițiată în anul 

2011, prin care Clubului Rotary Alba Iulia Civitas Solis i s-au alăturat Fundația 

Rotary Internațional, Rotary Club Cleethorpes (Districtul Rotary 1270 Anglia) și 

cluburile Rotary din Sibiu, Mediaș și Blaj. Prin acest parteneriat au fost strânse 

fonduri în valoare totală de 22.452 USD, din care au fost cumpărate 

echipamente pentru activitați de tip outdoor care se vor desfășura în Parcul de 

Aventură amenajat pe Valea Popii din Alba Iulia 

Parcul de Aventură 

din Alba Iulia este 

în curs de amenajare 

în zona Parcului 

Dendrologic al 

municipiului Alba 

Iulia, pe Valea 

Popii, în cadrul unui 

proiect al Asociaţiei 

Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia. 

Proiectul „Ateliere 

Educaţionale de dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor în risc de abandon 

sau eşec şcolar” se adresează unui număr de 400 de copii din cadrul centrelor 

educaţionale şi caselor de tip familial din structura Asociaţiei Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia, dar şi unui număr de aproximativ 600 de copii în risc de 

abandon şi eşec şcolar din judeţele Alba şi Sibiu. Atelierele educaţionale sunt 

gratuite, iar la ele pot participa şi alţi copii şi tineri în risc de eşec sau abandon 

şcolar din cele două judeţe.  
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Aceste ateliere se adresează copiilor aflaţi în dificultate, care se confruntă cu 

probleme sociale sau diferite afecţiuni psihice și se doresc a fi un complex de 

activităţi derulate prin metode care favorizează autocunoaşterea, îmbină 

distracţia şi provocarea cu conţinuturi pedagogice extracuriculare, asigură 

dezvoltarea fizică şi intelectuală a copiilor, oferind o alternativă optimă la 

mediul ostentativ fizic şi social, neprielnic, generator a unor comportamente 

introvertite care declanşează riscul de eşec sau abandon şcolar. 

Cu ajutorul finanţării oferite de cluburile Rotary, au fost achiziţionate 53 de 

echipamente complete care vor fi folosite de copii pentru parcurgerea a cinci 

trasee, fiecare cu grad diferit de dificultate. Traseele vor fi delimitate prin 

amenajarea cu diferite culori formate din cel puţin 12 elemente, cum ar fi, de 

exemplu: jocuri pentru copii, amenajarea unor poduri din bârne mobile, poduri 

din corzi şi cabluri; pod vietnamez mobil, tiroliene, panouri de căţărat, bârne cu 

trepte mobile, realizarea de platforme din lemn de delimitare a elementelor, 

marcare de poteci orientare etc. Echipamentele de protecţie pentru copii constau 

din căşti de protecţie, mănuşi, hamuri, căşti, rabiniere, scripeţi şi dispozitive de 

autoasigurare. Copiii vor fi asistaţi de persoane instruite şi cu certificat de 

alpinist utilitar care vor fi monitorizate de o asociaţiei cu experienţă în domeniu. 

În Parcul de Aventură au fost construite 8 căsuţe din lemn cu o capacitate de 

patru locuri fiecare, existând posibilitatea de cazare a unui număr de 32 de copii, 

chiar şi pe timp de iarnă. Tot aici au fost realizate şi un centru administrativ, 

magazii şi o sală de instruire.  

„Ne bucurăm că am putut susţine Parcul de Aventură, un proiect important 

pentru comunitatea noastră pentru că are ca scop realizarea de activităţi care să 

contribuie la prevenirea riscului de eşec şi abandon şcolar în rândul copiilor 

proveniţi din familii defavorizate social din judeţele Alba şi Sibiu”, a declarat 

preşedintele Clubului Rotary Alba Iulia Civitas Solis, avocat Dana Tomşiţ. 

Proiectul „Ateliere Educaţionale de dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor în 

risc de abandon sau eşec şcolar” este implementat de Asociaţia Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Primăria municipiului Alba Iulia, care a 

concesionat terenul în suprafaţă de 20.000 mp pe o perioadă de 15 ani, şi 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 
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ARAD: 80 de ani de la cartare și balul de caritate Rotary Club Arad 

 

Aradul „mândrul şi îngâmfatul 

oraş de pe Mureş”, cum îl 

numeşte Caragiale, îşi are 

frumuseţile sale actuale, dar şi 

istorice. Farmecul corso-ului 

comparat de Nicolae Iorga cu 

Ringul Vienez, arhitectura 

bisericilor, unduirea apelor 

râului Mureș, parcurile 

generoase, dau Aradului 

personalitate. În centrul orașului, la intrarea Hotelului Continental, găsim o 

placă ce ne informează că în fiecare marți, de la ora 19.00, aici se întâlnesc 

membrii Clubului Rotary Arad. 

Clubul Rotary Arad a luat ființă încă din 1930. Înființarea juridică locală este 

consemnată în octombrie 1932, iar cartarea internațională a fost realizată la 3 

ianuarie 1933. Aniversăm în acest an 80 de ani de la cartarea clubului Rotary 

Arad, 80 de ani cu activitate rotariană arădeană. 

În perioada interbelică, din Clubul Rotary 

arădean făceau parte personalități marcante ale 

vieții sociale și economice ale orașului: oameni 

de afaceri, medici, profesori, ingineri cu înalte 

standarde profesionale și de afaceri. Dintre ei 

amintim: Baronul Carol Neuman, președintele 

firmei Frații Neuman, Baronul Ludovic 

Andrenyi, magnatul fierului în Arad, Romul 

Cărpinișan, directorul Școalei de Arte și 

Meserii, Brutus Păcuraru, secretarul Camerei de 

Comerț și Industrie, Silviu Pășcuțiu, notar 

public, Vasile Suciu, directorul Liceului 

comercial de băieți, Salvator Vuia, directorul Institutului Obstetric, Gheorghe 

Șerban, prim-medic la Spitalul Central, președinte Rotary Arad în anul 

1935/1936, Ștefan Mateescu, directorul Societății Anonime de Electricitate, 
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președinte al clubului în anul rotarian 1936/1937, Alexandru Schartner, 

procurist, „Oțelul Boechler”, ultimul președinte Rotary din perioada interbelică. 

Întâlnirile clubului se desfășurau la Hotelul Dacia, luni, de la 20.30. 

Activitatea clubului arădean a fost remarcabilă, din moment ce între 16-18 

octombrie 1936,  Cluburile Rotary din România au ținut „Congresul” lor la 

Arad. La această reuniune au participat cluburile Rotary din București, Iași, 

Cernăuți, Cluj, Ploiești, Câmpina, Brașov și Timișoara.  

După 1990. Clubul Rotary arădean a fost reînființat, iar cartarea internațională s-

a realizat la 17 mai 1995, în urma eforturilor unor rotarieni inimoși conduși de 

Liviu Moldovan, sub patronajul Guvernatorului districtului 1660 Franța, Jaques 

Verrier, a reprezentantului său special pentru România, Sever Frențiu, și a 

președintelui clubului naș, Rotary Club Timișoara, Valeriu Câmpanu. 

Ne aflăm azi în al 20-lea an rotarian arădean după reînființarea clubului și la 80 

de ani de la prima cartare a Rotary Arad. După 1995, Clubul arădean a slujit 

valorile rotariene prin multiple evenimente: mese rotunde, lansări de carte, 

matching granturi, cooperare rotariană internațională. Activitatea cea mai 

eficientă a clubului este concretizată în foarte multe proiecte realizate în cei 20 

de ani de activitate. 

Balul de caritate al 

Clubului Rotary 

Arad a celebrat cei 

80 de ani de  la 

cartarea clubului. 

Cu această ocazie, 

clubul arădean a 

produs un film. La 

aniversarea a 80 de 

ani de la cartare, 

Balul Clubului 

Rotary Arad a 

intrunit peste 100 de participanți, ocazie cu care s-a anunțat și scopul caritabil 

pentru care acesta a fost organizat: susținerea unui student, masterand, doctorand 

de excepție cu o bursă anuală care să-l ajute în realizarea performanțelor de 

excelență în domeniu. De asemenea, susținerea noastră financiară s-a îndreptat și 
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spre proiectul de profilaxie dentară a elevilor din Arad și din județul Arad, 

proiect care a început în orașul de pe Mureș și a continuat la nivel național, prin 

implicarea membrilor Rotary.  

La acest eveniment ne-au fost alături și cluburile Rotary din vecinătate: Arad 

Cetate, Timișoara Opera, Lugoj, Reșița, participare care face ca vecinătatea și 

apropierea să se facă nu doar între județele din vestul țării, ci și între membrii 

Rotary, acționând astfel împreună pentru mai multe proiecte, prin servirea mai 

presus de sine a celor din jurul nostru. Printre invitați s-au regăsit și membrii 

cluburilor Rotaract și Rotaract Cetate, precum și membri ai cluburilor Lions. 

Au fost prieteni, au fost prietenii prietenilor, am fost un grup care pe lângă 

conștientizarea și sprijinirea de care comunitatea arădeană are nevoie, ne-am 

simțit bine împreună, în acordurile unor voci de excepție, Ricardo Caria și Paula 

Iancic, a cărei voce ne încântă sufletele la toate evenimentele noastre, aspirantă a 

Bursei de Excelență. De asemenea, ne-am bucurat de prezentarea de modă a 

tinerei noastre Rotaractiene Alina Varga și de dansul sportiv susținut de doi 

tineri arădeni. A fost o seară frumoasă, o seară în care cei 80 de ani de Rotary s-

au simțit pregnant în sufletele noastre, o seară încheiată cu înaintașii noștri în 

gând și cu planuri de viitor care să se materializeze prin proiecte, în sprijinul 

comunității noastre. 

 

 

BISTRIȚA: „Micul Prinț” la dentist 

 

Părinții copiilor cu autism au reale dificultăți în găsirea unui medic stomatolog 

dispus să lucreze cu acești copii. Copiii cu autism au nevoi speciale în ceea ce 

privește modul de desfășurare a unei ședințe de terapie dentară. De cele mai 

multe ori, copiii cu autism ajung în cabinetul stomatologic doar în caz de 

urgență majoră, iar tratamentele aplicate nu sunt de natură să aducă o 

continuitate a terapiei (tratamentele de cele mai multe ori se efectuează cu forța, 

traumatizând copilul). O mare parte dintre tratamentele stomatologice nu pot fi 

efectuate la acești copii decât în stare de anestezie totală. 

Rotary Club Bistrița pune la dispoziția Centrului pentru Autism „Micul Prinț” 

Bistrița un medic stomatolog (Stere Doru) pentru ședințe de desensibilizare 

oferite copiilor asistați de acest centru. Ședințele de desensibilizare vor avea loc 
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săptămânal, joi dimineața, ora 11, timp de o oră, cu grupe de 3-4 copii. Numărul 

de copii implicați în acest proiect: toți copiii aflați în asistența Centrului „Micul 

Prinț” (40 de copii). 

„Micii prinți” se vor 

familiariza cu atmosfera din 

cabinetul stomatologic, cu 

instrumentarul specific, cu 

sunetele specifice activității 

stomatologice. Li se va 

induce unui sentiment de 

minim confort în cabinetul 

stomatologic, li se va 

prezenta aparatura specifică 

și activitățile stomatologice 

într-o manieră prietenoasă, 

atmosferă de joacă, în mod repetitiv, până când vor accepta mediul stomatologic 

ca fiind ceva familiar. Fiecare copil va trebui ca la finalul acestui proiect să intre 

singur în cabinetul stomatologic, să se așeze singur (sau asistat) pe scaunul 

stomatologic, să cunoască și să accepte sunetele specifice aparaturii 

stomatologice, să accepte prezența medicului stomatolog în imediata sa 

proximitate, să accepte prezența mâinilor medicului în cavitatea bucală, să 

accepte efectuarea unor manopere minimale în cavitatea bucală. 

Obiectivele principale ale proiectului: Creșterea încrederii copiilor de la „Micul 

Prinț” în medicul stomatolog; Îmbunătățirea stării de sănătate dentară a acestor 

copii; Crearea premiselor pentru ca acești copii să poată beneficia de tratamente 

stomatologice aproape în orice cabinet stomatologic. Buget estimat: 0 (zero) 

RON (voluntariat total). 

Stadiul proiectului în noiembrie 2013: 15 copii au beneficiat de ședințele de 

desensibilizare, în grupe de câte 3-4; 3 dintre copii au terminat ședințele de 

desensibilizare, adică au putut intra în ședințe de terapie stomatologică efectivă; 

2 dintre copii au terminat tratamentele stomatologice, cu reabilitare completă. Pe 

măsură ce iese un copil din ședințele de desensibilizare, intră altul. Suntem în 

tratative cu încă un medic stomatolog pentru a se implica în proiect, în acest fel 



 

www.rotary2241.org 

lucrurile s-ar desfășura mai rapid. Sperăm ca până la finalul anului rotarian să 

reușim să trecem toți copiii de la Micul Prinț prin ședințele de desensibilizare. 

 

 

BUCUREȘTI LEVANT: Donații pentru comunitatea din Valea Plopului 

 

Pe 9 octombrie 2013, Asociația 

Club Rotary București Levant s-a 

alăturat proiectului The Charity 

Fair și a donat comunității de la 

Valea Plopului (220 de copii 

orfani, abandonați sau proveniți 

din familii sărace și 120 de mame, 

tineri peste 18 ani și bătrâni) 1000 

de lei și 500 de kg de fish fingers, 

cu ajutorul sponsorului Groelanda. 

Reprezentanta clubului, Bianca 

Poptean, un suflet cald dedicat 

voluntariatului, s-a întâlnit și cu 

părintele Tănase, cel care, de mai 

bine de 20 de ani, are grijă de toate 

aceste suflete, construind practic 

un nou sat pentru a-i adăposti și hrăni. Vom continua acest proiect pentru a ajuta 

Asociația Pro-Vita și cu alte donații în bani, alimente sau haine, în luna 

noiembrie. Asociațiea Club Rotary București Levant, cu sediul în București, este 

o asociație non-profit creată pentru a oferi cu bunăvoință, voluntariat și pace 

suport celor în nevoie, prin liderii comunității din care face parte, prin relațiile 

lor de afaceri sau profesionale, pentru a promova standarde etice înalte și de 

responsabilitate socială. Motto-ul asociației este „Împreună prin fiecare”. 

„Gathered as one, gathering from each one”. 
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BUZĂU: „10 ani în slujba comunităţii” 

 

„10 ani în slujba comunităţii” este un volum aniversar de peste 400 de pagini, cu 

numeroase imagini color, care reflectă activitatea Clubului Rotary Buzău de-a 

lungul existenţei sale, începând din anul rotarian 2000-2001 (când a fost 

constituit grupul de iniţiativă) şi continuând până în anul rotarian 2011-2012 

(când a avut loc sărbătorirea unui deceniu de la cartare). Cartea a fost realizat de 

către rotarienii Dan Camer (autor) şi Cosmin Iovan (editor), cu sprijinul 

Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău, şi a fost lansată recent la Festivalul 

„VedeTeatru” (Gala Vedetelor) din Buzău şi la o întrunire deschisă (cu public) a 

clubului, ocazie cu care au fost invitaţi mai mulţi oameni de cultură buzoieni şi a 

fost organizat un spectacol artistic special, cap de afiş fiind binecunoscutul 

interpret Laurenţiu Cazan, un colaborator constant al Clubului Rotary Buzău. 

Volumul începe cu un Breviar Rotary ce conţine date despre Rotary 

International, despre Districtul Rotary 84 „Romănia” şi despre Districtul Rotary 

2241 „Romania şi Republica Moldova”. Urmează cele douăsprezece capitole 

propriu-zise ale cărţii, fiecare corespunzând unui an rotarian distinct şi unui fost 

lider al clubului, respectiv Dorairaja Ashok (preşedintele comitetului de 

iniţiativă), Per Folke Lindskog, Lucian Alexandru Sălcuţan, Mihail Horia 

Gheorghe Tache, Mihai Aniţei, Cosmin Iovan, Dimitri Anatoli Poştovei, 

Adriana Fotache, Sorin Geambaşu, Daniel Popa şi Dan Camer (preşedinţii 

clubului). Fiecare capitol, la rândul său, conţine următoarele secţiuni: Cuvântul 

preşedintelui, Structura clubului, Proiecte si activităţi importante, Activităţi 

diverse. Spicuiri din procesele verbale ale întrunirilor de club şi Anul rotarian în 

imagini. 

Citind această carte, membrii clubului au putut să-şi dea seama de cât de multe 

lucruri folositoare, adeseori deosebite sau chiar extraordinare, au făcut în 

sprijinul comunităţii locale, dar şi de faptul că, participând împreună la iniţierea 

şi realizarea atâtor proiecte şi activităţi diverse, între ei s-a închegat o prietenie 

trainică, care a fost stimulată si de numeroasele momente petrecute împreună cu 

familia rotariană lărgită. 

„Eu cred în Rotary. Cred că putem fi mai buni, mai generoşi, mai atenţi la ceea 

ce se întâmplă cu semenii noştri. Cred că putem face lucruri utile şi frumoase 

pentru comunitatea în care trăim. Cred că putem servi mai presus de noi înşine şi 
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că cel care serveşte mai mult câştigă mai mult, în primul rând pentru propria sa 

conştiinţă şi mulţumire sufletească”, a declarat autorul cărţii, Dan Camer. 

 

 

 

CRAIOVA: Modernizare a Clinicii de Pediatrie a Spitalului Municipal 

„Filantropia“ din Craiova 

 

Prima parte a lucrărilor de modernizare a Clinicii de Pediatrie a Spitalului 

Municipal „Filantropia“ din Craiova, care viza parterul clădirii şi care s-a derulat 

printr-un proiect iniţiat de Rotary Club Craiova Probitas, s-a finalizat. După 

două luni de lucrări, noile saloane arată impecabil, putând oferi condiţii hoteliere 

de lux pentru copiii internaţi. Lucrările de reabilitare a clinicii continuă însă cu 

fonduri de la primărie, iar până la sfârşitul lunii decembrie toată clădirea va 

deveni un spaţiu mult mai primitor pentru copiii cu probleme medicale. 

În total, la parter s-au 

renovat nu numai cele 

patru saloane, ci şi holul, 

sala de tratament şi 

laboratorul, preşedintele 

Rotary Club Craiova 

Probitas, Laurenţiu 

Popescu, ţinând să 

mulţumească pentru 

finalul fericit partenerilor 

la organizarea acestui 

proiect, Primăria Craiova, 

Federaţia Română de Baschet şi Direcţia Judeţeană pentru Sport Dolj, dar şi 

celor 21 de sponsori: Polystart, Recon, Adegas, Microclima, Elpreco, Dumobat, 

Gazeta de Sud, Decor Floor, Bomboniera, Info world, Sika, Progopo, Tempini, 

Basicra, Civitas, Simode, Birou Arhitectura Metropolitana, Economistal, Agsira, 

Media Pharm şi Policolor. 

„Drumul început în martie 2013 a ajuns astăzi la un final fericit. În primăvara 

acestui an am primit propunerea organizării balului caritabil din seara galei de 
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baschet All Star Game şi am demarat căutarea unei destinaţii pentru fondurile ce 

urma a fi strânse. Când am venit în vizită la Clinica de Pediatrie, am fost 

impresionaţi de starea de degradare în care se aflau saloanele, mame cu copii 

bolnavi se internau zilnic aici în condiţii de nedescris. Am reuşit să strângem 

80.000 de lei din sponsorizări, vânzarea de bilete VIP şi licitaţia caritabilă şi am 

vrut ca renovarea să fie ca la carte. Datorită sponsorilor care s-au alăturat 

proiectului, dimensiunea lucrărilor a crescut şi, de la un buget de 80.000 de lei, 

s-a ajuns la un buget de 230.000 de lei. Cred că întreaga secţie va arăta 

impecabil după ce se vor finaliza şi lucrările demarate de primărie, iar copiii vor 

putea fi trataţi aici în cele mai bune condiţii“, a spus Laurenţiu Popescu, 

preşedintele Rotary Club Craiova Probitas. 

Directorul medical al Spitalului „Filantropia“, dr. Lorena Dijmărescu, a apreciat 

felul în care arată noile saloane de la parterul clinicii şi speră ca la sfârşitul 

anului, când se vor încheia şi lucrările de renovare derulate cu fonduri de la 

primărie, secţia să arate „aşa cum merită fiecare copil“. La rândul său, dr. Ligia 

Stănescu, şefa Clinicii de Pediatrie, şi-a adus aminte cum arăta secţia înainte, cu 

grup sanitar unic pe tot palierul, circuite nefuncţionale, pentru ca acum să se 

ajungă la aceste spaţii pentru copiii din Craiova. 

La inaugurarea parterului Clinicii de Pediatrie au participat şi doi reprezentanţi 

ai Rotary Club Sava Belgrad, preşedintele Bojan Pavlovic şi secretarul Svetolik 

Busarac. Pe lângă felicitările adresate colegilor de la Craiova, pentru „proiectul 

care defineşte esenţa Rotary“, cei doi au prezentat şi proiectul „Rotary pentru 

lumea tăcerii“, coordonat de Svetolik Busarac şi adresat copiilor cu deficienţe 

auditive. Este vorba de jocuri menite să sprijine dezvoltarea cognitivă a copiilor 

cu deficienţe de auz, care vor fi oferite gratuit tuturor instituţiilor de educaţie din 

ţară şi care sunt disponibile spre descărcare şi de pe site-ul Rotary Craiova 

Probitas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.rotary2241.org 

 

DEVA: Back To School Party & Ride-on Fest 

 

Peste 150 de tineri voluntari au 

luat parte, în seara zilei de 13 

septembrie, la organizarea unei 

acțiuni de colectare de fonduri 

destinate achiziționarii de 

rechizite pentru elevii Școlii 

Generale din Certeju de Sus. 

Astfel, în prima zi de școală, 

membrii Clubului Rotaract s-au 

aflat în mijlocul elevilor și  

profesorilor acestei școli, 

oferind un set de recuzite fiecărui copil. Proiectul ,,Back To School Party” a fost 

primul de acest fel organizat de Rotaract Club Deva în afara orașului și face 

parte dintr-un program mai complex de extindere a activităților de voluntariat în 

județul Hunedoara. 

 

*** 

Odată cu începutul 

toamnei, pe 1 septembrie, 

devenii au fost puși în 

mișcare de un nou proiect 

al Clubului Interact Deva. 

Începând cu orele 13, 

localnicii au avut ocazia 

să-și ia bicicletele și să le 

încerce pe traseul 

amenajat special în acest 

scop. Organizat la Pădurea 

Bejan, traseul a fost folosit 

atât de amatorii, cât și de profesioniștii care s-au înscris în competiție, iar 

câștigătorii au beneficiat de premii asigurate de organizatori: o pereche de 
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mănuși pentru bicicliști - premiul III, mansoane - premiul II și o bicicletă DHS - 

premiul I. Proiectul s-a bucurat de succesul scontat deoarece s-a adresat întregii 

comunități, înscriindu-se în concurs, pe toată durata zilei, persoane de toate 

vârstele. Acesta este doar unul dintre proiectele educaționale promovate de 

președintele Interact Club Deva, Andreea Popa, în noul mandat. 

 

 

LUGOJ: Vizită din Marea Britanie 

 

 
În perioada 20 septembrie – 22 septembrie 2013, președintele în funcție al 

Rotary Club din RETFORD, Marea Britanie (District 1220), domnul Roger 

Stenson, împreună cu colegul său Mike Davis, de la același club, au efectuat o 

vizită la Lugoj, pentru a participa la distribuirea celor 41 de scaune pentru 

persoane cu dizabilități donate și transportate în Lugoj prin eforturile clubului 

din Retford și cele ale RC Lugoj. Acestea au fost împărţite Spitalului „Dr. 

Teodor Andrei”, Căminului de bătrâni şi Centrului de zi pentru adulți şi minori 

cu handicap neuropsihic. Spitalul a primit 16 cărucioare, care au şi fost 

distribuite pe secţii. 
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ODORHEIU SECUIESC: Aniversarea a 15 ani de la chartarea clubului 

 

26 octombrie 2013 a fost ziua noastră. Este a doua oară în existența clubului, 

când noi am fost în centrul atenției, când ne-am sărbătorit pe noi înșine. 15 ani 

nu sunt puțini în viața unui club. În această perioadă am trăit multe, de la 

greutățile înființării, până la reducerea drastică uneori a numărului de membri, 

pierderea tragică a unor prieteni dragi. Cu toate acestea, buna intenție, dorința de 

a face ceva, niciodată nu au contenit. Nu am schimbat lumea, însă cele asumate 

de noi le-am îndeplinit întotdeauna. Putem spune, că am devenit un nucleu de 

prieteni voluntari, care și-au asumat pe deplin principiile, spiritul Rotary.  În cei 

15 ani de existentă, ni s-au alăturat noi membri, alţii ne-au părăsit, la fel ca și în 

viața de toate zilele, însă cei care au rămas ne-au compensat lipsurile, ne-au 

întregit, ne-au făcut mai responsabili, răspunzând întotdeauna la cele patru 

întrebări: Acţionez conform Adevărului? / Sunt loial ambelor părţi? / Stimulez 

bunăvoinţa şi creez relaţii mai bune de prietenie? / Ţin cont de interesul tuturor? 

În cei 15 ani de voluntariat am căpătat încredere în forțele noastre, organizând 

de la an la an, evenimente mai importante, mai ample, iar standardul pe care l-

am impus a fost din ce in ce mai ridicat. Munca noastră de caritate ne-a schimbat 

comportamentul, modul de a privi la cei din jur. Am devenit mai sensibili față de 

cei care au probleme în viață. Nimic nu ne-a făcut mai fericiţi, decât momentele 

în care am putut aduce un zâmbet pe chipul semenilor noștri aflați în suferință. 

Rezultatele de până acum ne dau încredere și constituie o bază solidă pentru 

sarcinile noastre din viitor. Avem multe de făcut, deoarece în ziua de azi sunt 

foarte mulți nevoiași în jurul nostru. Trebuie să promovăm în continuare 

prietenia, toleranța adevărată și să dăm un exemplu de spirit de colaborare.  

Clubul Rotary Odorheiu Secuiesc îşi propune să fie în continuare un real factor 

în viaţa comunităţii locale, doreşte să ducă mai departe acţiunile voluntare de 

caritate lipsite de scopuri ascunse, apropiate comunității în care trăim și în care 

încercăm să aducem o fărâmă de alinare. Pentru împlinirea acestor scopuri 

nobile, cerem și în continuare sprijinul celor înstăriți, clubul nostru fiind un 

catalizator în derularea oricărei inițiative caritabile. 

Aniversarea a 15 ani de la chartarea clubului nostru a fost organizată în două 

etape, la prânz o ședință solemnă, iar seara un dineu festiv.  Prima locație a fost 
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sala Szent István, din cadrul Primăriei Odorheiu Secuiesc, sala cea mai 

reprezentativă a orașului, unde acum 15 ani Jörg TSCHOPP, responsabilul pe 

linie de extindere al Rotary International, ne-a înmânat Charta Rotary, care 

confirma recunoaşterea intrării noastre în minunatul univers Rotary.  

 
Invitația de a participa la aniversarea noastră a fost onorată de Guvernatorul 

Districtului 2241 România și Republica Moldova, Dl. Marian Mocan, de 

reprezentanții clubului naș din Brașov (și în suflet nașii noștri de la RC. Zürich-

Limmattal), cluburilor TÉKA din Târgu Mureș și Târgu Secuiesc. Dintre 

localnici amintim pe reprezentantul primarului, directori de școli și instituții 

odorheiene, precum și prieteni și simpatizanți ai clubului nostru.  

Conform tradiției, am început ședința noastră  solemnă cu sunetul clopotului 

rotarian, după care a urmat aducerea steagurilor și intonarea imnurilor. Ca să nu 

se prelungească excesiv ședința noastră festivă, pentru persoanele 

necunoscătoare de limba maghiară, am asigurat traducere simultană.  

După cuvintele de bunvenit ale președintelui în exercițiu, Kaján János, am ținut 

un moment de reculegere în memoria prietenilor noștri rotaryeni care nu mai 

sunt astăzi printre noi, apoi, președintele fondator, octogenarul dr. Balla Árpád a 

amintit începuturile, festivitatea de cartare și primul an de activitate. La sfârșitul 
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discursului său, ne-a urat multă sănătate, spor la muncă în deceniile următoare, 

să avem şi mai multe realizări în activitatea noastră umanitară, să fim în 

continuare mândria oraşului. La rândul nostru, i-am urat sănătate și putere de 

muncă, el fiind și în prezent un membru (de onoare) al clubului.  

Apoi secretarul en titre, Nagy Sándor József - cu ajutorul slide-urilor proiectate 

pe ecran-, a prezentat succint programele angajate de club, realizările obținute în 

domenii precum susținerea tineretului, ajutorarea comunității, parteneriate între 

cluburi și viața de club. Toate aceste realizări sunt prezentate mai amplu într-un 

caiet de 68 pagini color, cu o bogată ilustrație.  

Ca recunoaștere a celor 15 ani de activitate de voluntariat în folosul comunității, 

celor 8 membri fondatori activi, le au fost înmânate diplome de onoare. Au fost 

elogiați dr. BALLA Árpád, dr. VENCZEL László (membri de onoare) și 

ALBERT Sándor, VASS Dénes, VÁRADI István, PÉTER Péter, SZABÓ János 

și SZÉCSI Kálmán membri Rotary. 

După evocarea trecutului, președintele a prezentat și lansat noul proiect 

multianual al clubului, „Fii sigur de alegerea ta”, ce se va desfășura –în prima 

fază- cu antrenarea elevilor a două licee teoretice de renume din Odorhei. Prin 

intermediul clubului nostru, elevii din anii terminali (clasele XI. și XII.) care s-

au decis deja, în ce domeniu ar dori să-și continue studiile, vor avea 

oportunitatea de a face un stagiu de 1-3 zile într-o companie locală. Este o 

ocazie de a testa și a afla ce presupune un loc de muncă în domeniul în care ar 

dori să activeze în viitor. Programul își propune să prezinte elevilor o imagine a 

viitorului lor loc de muncă dorit de ei. 

Dintre invitați, mai mulți și-au arătat dorința de a ne adresa urări. Astfel, am 

primit felicitări și cadouri de la prietenii noștri de la RC Brașov, RC TÉKA Tg.-

Mureș, RC Târgu Secuiesc și RC. Zürich-Limmattal (ai cărui reprezentanți chiar 

dacă nu au putut fi prezenți, ne au transmis salutul lor printr-o scrisoare și ne-au 

oferit o donație de 1.000 CHF). Le mulțumim și pe această cale și dorim să îi 

asigurăm că suma oferită de ziua noastră va ajunge într-un loc corespunzător. 

Reprezentantul primăriei a citit scrisoarea primarului municipiului (care era 

plecat din țară), subliniind rolul clubului nostru în viața cotidiană, activitatea 

noastră fiind demnă de urmat și sprijinit de cât mai mulți din oraș.  

Guvernatorul Districtului a tras concluziile, ne a dat sfaturi utile în legătură cu 

domeniile în care ar trebui să ne întărim prezența, iar în final ne-a schițat câteva 
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linii de urmărit în continuare. Îi mulțumim pe această cale încă odată pentru 

faptul că ne-a onorat cu prezența sa, pentru cuvintele călduroase ce ne-au fost 

adresate. 

În numele clubului nostru, președintele a mulțumit tuturor pentru felicitările și 

darurile primite și a oferit celor prezenți un scurt spectacol artistic prezentat de 

corul mixt ALLA BREVE și de ansamblul de dans popular GEREBEN al 

liceului teoretic Tamási Áron. Partea protocolară a întrunirii festive s-a încheiat 

cu sunetul clopotului rotarian, după care cei prezenți (103 persoane în total) au 

fost invitați la un cocktail.  

A doua locație a fost Restaurantul Gondűző, unde începând cu ora 2000 am 

continuat aniversarea noastră cu un dineu de gală. Împreună cu soțiile noastre și 

un cerc mai restrâns de invitați decât la prânz (65 persoane), ne-am adunat să ne 

distrăm. Doamnele au fost întâmpinate cu trandafiri. Spre bucuria noastră, la 

dineu au ajuns și prietenii de la cluburile din Tatabánya și Miskolc-Tapolca din 

Ungaria precum și cei de la RC Sighișoara. 

În urarea de bun venit, președintele clubului a făcut un succint rezumat al zilei, 

apoi a dorit tuturor voie bună și poftă mare. Prietenul nostru Nagy György, 

președintele de anul trecut al clubului, proprietarul localului, ne-a pregătit bucate 

alese.  

Ca să nu lipsească nici suspansul, ca un intermezzo inedit, am valorificat prin 

tragere la sorți un iPad 2, obținut ca premiu de către președintele clubului, la 

proiectul districtual ”Promenada Inimilor”. În urma tombolei, am reușit să 

colectăm 5.000 lei, bani ce vor fi cheltuiți în scopuri caritabile.  Ne-am bucurat 

împreună cu câștigătorii tombolei, prietenii de la RC Șighișoara și cei care ne-au 

susținut voia bună. 

 

 

PIATRA NEAMȚ: Înfrățire cu Rotary Club Attica West Atena 

 

La Galați, în a 26-a zi a celei de a zecea luni a anului 2013, a avut loc ceremonia 

de înfrățire dintre Rotary Club Piatra Neamț 2005 - Districtul 2241 Romania - 

Republica Moldova și Rotary Club Attica West Atena - Districtul 2470 - Grecia. 

Un eveniment deosebit în viața celor două cluburi, desfășurat într-un context cu 
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totul special: în perioada 24.10 - 26.10.2013, tot la Galați, s-a desfășurat cea de a 

XIII-a ediție a Festivalului Elenismului din România.  

Ceremonia de înfrățire s-

a bucurat de organizare 

și găzduire extraordinare 

din partea Uniunii Elene 

din România, prin 

participarea și sprijinul 

nemijlocit al Excelenței 

Sale Dragoș Gabriel 

Zisopol - Președinte al 

Uniunii Elene din 

România, deputat în 

Parlamentul Romaniei 

(și Past-President RC 

Ploiești 2000, respectiv al doamnei Rodoclia Zamfiropol - președinte al Uniunii 

Elene din Galați. Importanța evenimentului a fost reliefată și de participarea 

unui public numeros. Astfel, reprezentanților Cluburilor din Piatra Neamț și 

Atena au ținut să li se alăture o delegație numeroasă de la RC Cahul - Republica 

Moldova, precum președinții RC Donaris Galați, respectiv RC Vigoris Galati, 

Rtn. Gardikiotis Ioannis - Rotaract Districtor - Districtul 2241, președintele 

comunității elene din Piatra Neamț, invitați din Grecia, Piatra Neamț și Galați. 

Un moment care marchează încununarea bunelor relații de colaborare și 

prietenie, a demersurilor susținute ale Rtn. Sever Dumitru Ciubuca, președinte 

RC Piatra Neamț 2005 și Rtn.  Aris Memos, președinte ICC Grecia - România. 

„Un proiect de suflet, cu o puternică încărcătură emoțională și care se desfășoară 

într-o zi cu totul deosebită pentru Ortodoxie - Sfântul Dumitru - altă punte de 

legătură trainică, seculară,  între culturile, comunitățile și popoarele român și 

grec. Suntem onorați că am reușit să înfăptuim acest prim proiect împreună cu 

noii noștri prieteni din Atena. Suntem încrezători  că acesta este debutul unei 

frumoase prietenii, a unui parteneriat durabil între cluburi și districte, benefic 

pentru comunitățile noastre. Doresc să mulțumesc din suflet prietenilor din 

Cahul, din Galați, din Ploiești, pentru faptul că sunt alături de noi la acest 

eveniment. Dovadă a bunelor noastre relații și, totodată, premise pentru 
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colaborare și proiecte comune”, a precizat  președintele Rotary Club Piatra 

Neamț, Rtn. Sever Dumitru Ciubuca. 

După ceremonial, participanții au avut privilegiul de a participa la spectacolul de 

gală al Festivalului Elenismului. Înfrățirea dintre cele două cluburi (care a fost 

preluată de TVR1 și difuzată în cadrul emisiunii dedicate minorităților din 

România) a fost menționată în deschiderea galei, în aplauzele numerosului 

public prezent la Casa de Cultură a Sindicatelor din Galați. Am avut șansa unică 

de a participa la un regal de muzică și ritm, am fost vrăjiți de frumusețea 

costumelor și interpretarea numeroaselor formații venite din toate colțurile 

României. Întreaga delegație din Atena, în frunte cu președintele RC Attica 

West - Rtn. Panagiotis Fafoutis - s-a declarat extrem de emoționată și 

entuziasmată de primirea foarte calduroasă, de ceremonialul special, de numărul 

mare de rotarieni care au participat, de calitatea artistică a spectacolului. Aceste 

aprecieri au ținut să fie împărtășite cu multă căldură în cadrul recepției care a 

încheiat o seară minunată, la restaurantul Monarch din Galați.  

Dorim să mulțumim în mod deosebit pentru sprijinul deosebit acordat acestei 

înfrățiri Rtn. Radu Bălănean - Past President RC Renașterea Târgu Mureș - 

primul e-club din Districtul 2241, Rtn. Ovidiu Cos - ICC Chairman - Districtul 

2241,  Adrian Neil Serb - Președinte ICC România - Grecia. 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA: 15 ani de mișcare rotariană 

 

În 5 octombrie, cluburile 

din Republica Moldova 

au aniversat 15 ani de 

mișcare rotariană. 

Evenimentul a fost 

marcat prin organizarea 

unui bal de caritate, care 

a avut și o componentă 

socială și anume: 

strângere de  fonduri 

pentru Asociația „Debra  
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Moldova”, care se ocupă de problemele bolnavilor de epidermoliză buloasă 

(boala fluturașului). Am reușit să donăm Asociației peste 1000 USD. 

 

 

TÂRGU MUREȘ: Învestire de noi membri 

 

Prima Ceremonie 

Festivă Comună 

Rotary - Rotaract de 

învestire de noi 

membri la Hotel Plaza 

din Tîrgu-Mureş. 

Organizatori: Rotary 

E-Club Târgu-Mureş 

„Renaşterea“, primul 

Rotary e-club din 

Europa de Est şi 

Rotaract Club Tîrgu-

Mureş, fondat în 1996. În cadrul unei superbe ceremonii festive comune, 

conduse de către preşedintele Rotary E-Club Târgu-Mureş „Renaşterea“, Sorin 

Crişan (Rectorul Universităţii de Arte) şi Preşedintele Rotaract Club Târgu-

Mureş (Preşedintele Patronatului Tinerilor din Regiunea Centru), au fost 

învestiţi oficial 2 membri noi, un membru de onoare al Rotary E-Club Târgu-

Mureş „Renaşterea“ şi 4 membri noi Rotaract Club Tîrgu-Mureş care şi-au 

încheiat perioada de aspiranţi. 

Rtn. Dimitrie Poptămaş, un pionier la renaşterii mişcării Rotariene în Târgu-

Mureş după 1990, director al Bibliotecii Judeţene în acele vremuri, locul în care 

aveau loc primele întâlniri Rotary, a fost învestit membru de onoare al Rotary E-

Club Tîrgu-Mureş „Renaşterea“.  

Dimitrie Poptămaş, eminent om de cultură mureşan, împreună cu eminentul 

profesor de cardiologie Rtn. Emilian Caraşca şi Rtn. Kelemen Francisc, foşti 

preşedinţi ai Rotary Club Târgu-Mureş, au fost onoraţi prin înmânarea 

„Scrisorilor de Apreciere pentru Merite Rotariene“, pentru activitatea de 
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pionierat în renaşterea mişcării Rotariene în Târgu-Mureş după 1990 şi în semn 

de apreciere pentru calităţile morale şi profesionale. 

Ceremonia, al cărei scenariu şi 

regie au fost realizate de către 

Rtn. Radu Bălănean, 

preşedintele fondator al Rotary 

E-Club Tîrgu-Mureş 

„Renaşterea“, a avut ca scop 

marcarea învestirii oficiale în 

calitate de membru Rotary sau 

Rotaract ca un moment unic şi 

important în viaţa unei persoane 

şi prezentarea în faţa invitaţilor a mesajelor Rotary şi Rotaract. 

Fiecare participant a primit o „Scrisoare de Mulţumire“ pentru participarea la 

eveniment. Au participat peste 60 de persoane: Membri Rotary şi Rotaract; 

Invitaţii, familiile şi prietenii noilor membri; D-na Lokodi Edita Emőke - 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş; Rtn. Daniel Porav Hodade - 

Preşedintele Rotary Club Tîrgu-Mureş Maris; Rtn. Emilian Caraşca - Past 

President Rotary Club Tîrgu-Mureş; Rtn. Kelemen Francisc Past President 

Rotary Club Tîrgu-Mureş; Rtn. Dimitrie Poptămaş – membru fondator al Rotary 

Club Tîrgu-Mureş şi membru de onoare al Rotary e-club; Alţi invitaţi. 


