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Rotary Club Alba Iulia: Ziua Rotary International
Marți 23 februarie 2021, cluburile Rotary din Alba Iulia alături de cluburile Rotary din județ au
sărbătorit 116 ani de la înființarea primului club Rotary din lume.
Ziua Rotary International este celebrată de cluburile Rotary din toată lumea printr-o
modalitate specifică: iluminarea unor obiective şi clădiri importante în culorile Rotary şi
proiectarea siglei Rotary pe acestea (ex. clădirea Operei din Sydney, Coloseumul din Roma,
clădirea Parlamentului din Marea Britanie).
Acest mod de a celebra este
conceput cu scopul de a promova
principiile de bază ale organizaţiei
Rotary, luminile de pe clădiri
simbolizând
rolul
pe
care
organizaţia îl are la nivel mondial
pentru dezvoltarea comunităților,
dar şi în derularea campaniei
împotriva poliomielitei, program
desfășurat de Rotary International
din anul 1985.
La Alba Iulia, Cetatea Alba Carolina
a fost iluminată marți seara în
albastru și galben, culorile Rotary,
iar sigla a fost proiectată pe zidurile
cetății. Cetatea Alba Carolina nu a fost aleasă întâmplător, ea fiind un simbol al orașului.
Cu acest prilej a avut loc si o întâlnire online cu toate cluburile Rotary din județ și cu Rotaract
Alba Iulia, întâlnire în care președintele clubului Rotary Alba Iulia, Florin Secașiu, a prezentat
istoria Rotary de la înființare și până astăzi, aducând în prim plan misiunea, viziunea și valorile
Rotary.
Anul acesta membrii clubului au
împărtășit
interesul
pentru
protejarea
moștenirii
noastre
comune:
mediul
înconjurător,
angajându-se să sprijine activități
care să consolideze conservarea și
protecția resurselor naturale, să
promoveze
sustenabilitatea
ecologică și să încurajeze armonia
dintre comunități și mediu.
”Orice ar putea însemna Rotary
pentru noi, pentru lume va fi
cunoscut prin rezultatele pe care le
obține” Paul Harris, fondator Rotary.
===

Rotary Club Arad și Rotary Arad Cetate: sedință comună în sistem hibrid
În data de 23 Februrie, cu ocazia împlinirii a 116 ani de
mișcare rotariană, Rotary Club Arad și Rotary Arad
Cetate au organizat o ședință comună în sistem hibrid.
Sărbătorim cu fericire această zi și privim cu încredere
spre viitor, deoarece știm că această aniversare
înseamnă 116 ani de prietenie și dăruire! Cu această
ocazie, vă urăm un sincer La Mulți Ani, cu împliniri și
proiecte folositoare comunității!

===

Rotary E-Club Moldova International: sedință comună impreuna cu Rotary
Club Olimpos Antalia
Prima ședință de cunoaștere a celor două cluburi a avut loc pe data de 3 februarie 2021. La
aceasta au participat membrii Rotary E-Club Moldova International în frunte cu Președintele
Luminița Gavriluța și membrii Rotary Club Olimpos printre care președintele clubului Kerim
Tukenmaz, președintele Comitetului de înfrățire, Leonie Kîlîç și presedintele ICC MoldovaTurcia-Romania, Viorica Wagner. Membrii celor 2 cluburi au stabilit obiectivele de colaborare
iar la următoarea ședință comună în format extins va avea loc ceremonia de înfrățire.
Amintim ca Rotary Club Olimpos Antalia (D.2430) a fost fondat în 1998 și are 30 de membri.
Pe lângă numeroasele proiecte realizate până acum, Clubul este în proces de implementare
a unui Global Grant cu peste 200 de persoane cu dizabilitați drept beneficiari.
Rotary E-Club Moldova International a fost creat în 2019 și are 20 de membri stabiliți în 6 țări
(Moldova, Franța, Belgia, Spania, Italia și Albania). Printre cele mai importante proiecte sunt
Global Grant pentru susținerea pesonalului medical în timp de pandemie în valoare totală de
1 million de lei MD (56,033 US $) și actualul Global Grant în proces de planificare pentru
echipare cu blocuri sanitare a 30 de școli din satele moldovenești.

Rotary Club Cișmigiu: Proiect nou “Serving This Family”
SERVING THIS FAMILY este cel mai nou Proiect al Rotary Club
București Cișmigiu destinat protejării Familiilor cu situații sociale
grave. Ajutăm cu mâncare, medicamente și orice mijloace necesare
pe cei lipsiți de putere, oameni ale căror povești de viață par ireale
în vremurile noastre.
Este și cazul acestei Doamne de aproape 80 de ani din Prelungirea
Ghencea, a cărui fiu i-a spart casa, i-a rupt ușa și i-a furat puținii
bani pe care îi mai avea din mica ei pensie. Cu ajutorul colegilor din
Club, în timp record, i-am schimbat ușa, i-am cumpărat mâncare și
medicamente, i-am achitat întreținerea și telefonul și i-am bucurat
un pic existența.

Rotary Club Cișmigiu: Trofeul RotaKIDS Cișmigiu
Sâmbătă și duminică a avut loc, în cadrul Hotelui Cișmigiu, Trofeul
RotaKIDS Cișmigiu, o competiție Șahistă pentru copii și un preambul
pentru o nouă Cartare de Club Rotakids în București.
Organizat magistral, de Colegul nostru Aspirant, Maestru al Șahului și
Antrenor licențiat FIDE - Christiansen Sava, acest turneu a reunit copii
minunați cu viitor frumos.
Rotary Club București Cișmigiu se dezvoltă frumos alături de prietenii
și partenerii săi, deschizând noi uși spre perspective și oportunități
dedicate beneficiarilor.

Rotary Club Cișmigiu: întâlnire Rotariană de factură Districtuală
Râmnicu Vâlcea, s-a desfășurat o întâlnire Rotariană de
factură Districtuală, la care ne-am întalnit cu Prietenii
noștri Rotarieni din toate colțurile tării. Stare de bine,
zâmbete și rezultatele alegerilor pentru nominalizarea
viitorului Guvernator al Districtului 2241 Rotary România
și Republica Moldova.
Cu drag îl felicităm pe câștigător: Ovidiu Bunget de la
Rotary Cetate din Timișoara și îi urăm succes deplin pe
mandatul 2023-2024. Rotary Club București Cișmigiu va
fi alături de tine, Ovidiu, și de proiectele pe care le vei
întreprinde spre dezvoltarea Rotary.

Rotary Club Cișmigiu: 116 ani de Rotary International
A fost ziua Rotary International, am facut
116 ani și urăm tuturor Rotarienilor: La mulți
ani!
Să Serviți și în următorul an la înălțimea
idealurilor voastre și a așteptărilor celor care
au nevoie de noi, cu putere și dragoste
Rotary Club București Cișmigiu a sărbătorit
alături de colegi și prieteni de la Grup Rotary
Club București Phoenix, Rotary Club
București Levant, Rotary Club Bucharest,
Rotaract Club București Cișmigiu, Club
Interact Cișmigiu și Interact Bucharest
Levant Coșbuc.
Am avut Invitați de seamă, care ne-au bucurat și conectat la atmosfera de recunoștință pentru
mișcarea Rotariană cu vechime de peste un secol: Florin Mărginean - Guvernatorul District 2241
Rotary România și Republica Moldova 2022-2023, Mihaela Gorodcov - prima femeie Președinte
Fondator din estul Europei, Ilir Tepelena - Ambasadorul Albaniei în România, Gabriel Atanasov
- Ambasadorul Macedoniei de Nord în România și Cătălin Constantin - Antropolog și
Conferențiar Universitar al Facultății de Litere. Toate acestea s-au întâmplat la Casa Filipescu
Cesianu, datorită viitorului nostru Președinte: Adrian Majuru, căruia îi mulțumim.

Rotary Club Cișmigiu: un nou membru de onoare
Familia Rotary Club București Cișmigiu s-a mărit cu un nou
membru, un Membru de Onoare, al 13-lea al Clubului.
Cu noroc zicem Gabriel Atanasov este Ambasadorul Republicii
Macedonia de Nord în România și este un intelectual poliglot, cu
simtul umorului și cu o energie ieșită din comun.
Îți urăm bine ai venit alături de noi și îți dorim să ai realizări
deosebite și ca Rotarian.
Mulțumim Dragos C.L. PREDA pentru contribuția adusă la acest
moment deosebit.

Rotary Club Cișmigiu: ultima donație din fondurile „Salvează-i pe Salvatori”
Am făcut și ultima donație din fonduri strânse în proiectul "Salvează-i
pe Salvatori!", acțiune dedicată luptei cu pandemia.
Am donat un Sterilizator cu UV pentru încăperi la HOSPICE Casa
Speranței.
A fost bine primit având în vedere tipologia beneficiarilor pe care îi are
această organizație.
Vă reamintim că proiectul mai sus menționat este realizat din efortul
comun al tuturor Cluburilor Rotary International din București, sub
ghidajul CIB.

Rotary Club Cișmigiu: RYLA ACT!ON
În weekend s-a desfășurat RYLA ACT!ON zoom, ediția destinată regiunilor Transilvania, Banat,
Crișana și Maramureș. S-au înscris 25 de echipe de tineri Interactieni și Rotaractieni de la Cluburi
din Interact 2241 Romania&Moldova și Rotaract Romania & Republic of Moldova, mentorați de
către Rotarieni inimoși din Districtul 2241 Rotary România și Republica Moldova.
Peste 150 de persoane angrenate în acest eveniment - Interactieni, Rotaractieni, Rotarieni,
speakeri, traineri și organizatori - au facut acest proiect să fie unul de real succes.
Vrem să mulțumim tuturor celor 16 Cluburi Rotary, 8 Cluburi Rotaract și 13 Cluburi Interact
implicate și le dorim ca Proiectele intrate în accelerator pe 27-28 februarie să fie implementate
cu succes în Comunitățile lor.

===

Rotary Club Cluj-Napoca Hoia: Proiect Vin & Cafea
Rotary Club Cluj-Napoca Hoia, cu dinamismul și
tinerețea echipei sale, a desfășurat un proiect
adaptat perioadei actuale, o degustare online de
vin și cafea.
Pachetul creat special pentru acest eveniment a
cuprins două selecții de vin, Metaph Alb și Cuvee
Vișan Roșu, recomandate de partenerul clubului
nostru, Crama Gramma, împreună cu două soiuri
de cafea proaspătă, Brazilia și Etiopia, prăjită
artizanal de specialiștii Caffero.
Parfumul și aroma produselor alese cu
minuțiozitate de colegii noștri de club, pasionați de
vin și cafea, au făcut ca cei prezenți la eveniment
să se bucure de momente unice. Simțul olfactiv,
gustativ și vizual au fost antrenate, ajungând la cele
mai înalte vibrații. În acordurile surprizei muzicale
(oferite de colegul nostru Nelu Storojenco, membru
în cadrul filarmonicii din Viena), prietenii rotarieni
care ne-au fost alături, trăind în atmosfera de acasă
eleganța și armonia momentului.
Fondurile strânse în urma organizării acestui eveniment susțin proiectele Rotary Club Cluj-Napoca
Hoia. Mulțumim pentru participare tuturor prietenilor și vă invităm să ne fiți alături la evenimentele
viitoare, pentru a vă transmite cât mai mult din energia și din entuziasmul tinereții noastre.
===

Rotary Club Pipera: Serile Rotary Club Pipera
In data de 22 februarie, de la ora 18.30, a avut
loc o nouă ediție a Serilor Rotary Club Pipera „Muzica clasică – Inspirație” cu violoncelistul
Andrei Ioniță. “Muzica clasică – Inspirație” este
titlul întâlnirilor lunare propuse de Rotary Club
Pipera și Radio România Muzical începând cu
ianuarie 2021. Inspirație, prin modelul oferit de
mari muzicieni români, pentru care profesia
este, cu adevărat, misiune. Inspirație, prin
bucuria pe care o aduc celor care-i ascultă,
inspirație, prin mesajul artei lor. Andrei Ioniță,
cel mai cunoscut și apreciat, la nivel
internațional, violoncelist român al momentului.

Rotary Club Pipera: Salvati Inima Unui Copil
După ce în 2020, în condițiile dificile
ale pandemiei de Covid 19, Rotary
Club Pipera în parteneriat cu
asociația Gift of Life – SIUC, a reușit
să opereze 40 de copii la secția de
chirurgie cardiacă a spitalului de
Urgență pentru Copii „Grigore
Alexandrescu”
din
București,
continuă proiectul și în anul 2021.
Realizând un Global Grant de peste
147.000$, RC Pipera va putea opera
56 de copii în primele șase luni ale
anului 2021. Contribuția financiară a
clubului, sprijinul de 3000$ în DDF
primit de la district, dar și participarea
de la clubury Rotary din SUA și, în
principal de la filialele Gift of Life International au dus la realizarea acestui Global Grant în
condiții de finanțare redusă din partea Fundației Rotary International. Este impresionant să
vezi cum rotarieni sau asociații de caritate din întreaga lume contribuie la tratarea unor copii
români care au avut neșansa să se nască cu malformații cardiace și care, în marea lor
majoritate provin din medii defavorizate sau din centre de plasament.
În weekendul 5-7.02.2021 au avut loc primele patru operații în cadrul grantului. Trei fetițe și
un băiețel, cu vârste cuprinse între 6 luni și un an și două luni, provenind din județele Bacău,
Neamț, Dâmbovița și Prahova au fost operați de echipă coordonată de chirurgul Manuel
Chira de la Institutul Inimii din Cluj și anestezistul Ovidiu Lazăr. În weekendul 19-21.02.2021
încă patru copii au fost operați cu succes la același spital.

Rotary Club Pipera: CENTRUL SOCIAL “SFANTUL IOSIF”
Și în luna februarie am continuat să finanțăm din fondurile
strânse în cursul lunii decembrie cheltuielile cu hrana zilnică,
produse de igienă și de strictă necesitate pentru cei 17 copii
din centru.
Membrii clubului Rotary Pipera au continuat cu donațiile
individuale, astfel au fost donate alimente, DVD-uri
educaționale și recreative, precum și spaliere pentru sala de
sport.

Rotary Club Pipera: Global Grant International
Rotary Club Pipera, Rotary ID 89326, a contribuit la GG 2122587 Rotary Club de Carapachay
- Argentina, cu suma de 2000 US$. Districtul 2241 va participa la același GG cu suma de
1.000 US$ - în DDF, situația în care întrega contribuție se va ridica la suma de 4000$ (2000
cash + 1000 DDF + 1000 Fundația Rotary).
Pentru Rotary Club Pipera este o premieră participarea internațională la un Global Grant.
Mulțumiri colegilor care au contribuit și felicitări colegilor Rotarieni din Argentina pentru
inițiativă! Mai jos descrierea obiectului acestui Global Grant, așa cum ne-a fost trimisă de
colegii din Argentina, precum și o prezentare video în limba engleză:
“The global grant project consists in the acquisition of equipment and software to expand
the “Perinatal Training Center” of Hospital and Maternity Santa Rosa, in Vicente López,
Buenos Aires, Argentina. This Center is based on medical simulation as a learning
methodology. Due to the current pandemic conditions, they have expanded their training
spectrum to be used in all medical simulations that include those skills necessary for
doctors, health personnel and therapists in the areas that care for Covid 19
patients.” https://www.youtube.com/watch?v=GMzjgF2sQoc
===

Rotary Club Buziaș susține sportul din Buziaș
Am sprijinit și în acest an tinerii sportivi de la clubul de
lupte din Buziaș.
Băieți tineri, ambițioși, muncesc din greu pentru a-și împlini visul.
Rotary Club Buziaș e lângă ei pentru a-i sprijini, dar mai ales pentru a
le arăta că îi prețuim.

Rotary Club Buziaș: Rotary Friendship Exchange
Este unul din programele cele mai dragi nouă, rotarienilor din Buziaș.
Clubul nostru a fost partener în schimburi cu: Australia, Brazilia, două
cu USA și Franța. De asemenea am avut tineri la schimb în cadrul
Programului Rotary Internațional de Schimb de
Tineri (YEP) din: Canada, Japonia și Brazilia, iar noi am trimis în
Mexic.
Ne-am revazut online cu prieteni rotarieni din Minnesota, membri din
cluburile participante la acest program deosebit.

Rotary Club Onești: Lansare de carte – “Primul Război Mondial între
realitate și ficțiune
În calendarul acțiunilor Clubului Rotary Onești pentru luna februarie, era înscrisă lansarea
volumului “Primul Război Mondial între realitate și ficțiune” de Gabriela Gîrmacea. Printre
invitați, alături de membrii clubului, au fost beneficiari ai proiectelor clubului, elevi iubitori de
carte și pasionați, în același timp, de literatură și istorie.
Autoarea a declarat că a lucrat la acest volum
zilnic, timp de doi ani. “Am încercat să
dezvălui publicului suferința provocată de
conflagrație, pe care scriitorii participanți la
război au prezentat-o în opera lor”, spune
Gabriela Gîrmacea. Cartea conține și mărturii
ale oamenilor simpli care au participat pe
frontul de la Oituz și au lăsat amintiri în jurnale
care se află în arhive. Toți au trăit aceeași
dramă, dar au încercat prin scris să se
elibereze de aceasta.
Despre această temă se poate vorbi oricând,
nu doar la festivități. De aceea, întâlnirea și-a
propus o reinterpretare a operei inspirate de
Primul Război Mondial.

===

Realizatorul E-Newsletter-ul Districtului 2241 este VLAD
POPOVICI, District Public Image Committee Chair de la
RC București Excelsior.
Pentru o comunicare eficientă și unitară, vă rugăm să țineți
cont de următoarele criterii în conceperea anunțurilor
voastre:
•
•

Data limită de transmitere a materialelor finale,
verificate de greșeli de ortografie și diacritice
adăugate, va fi dată de 10 a fiecărei luni.
Subiectul mailului să conțină tag-ul [Rotary
Newsletter] și atașat un document Word în care
sunt puse proiectele clubului, respectând structura:
titlu proiect, nume club, dată, textul descriptiv al
proiectului și pozele embeduite în document cu
opțiunea Wrap Tight.

Adresa la care veți trimite newsletter-ul de club
este: vlad.popovici@gmail.com
Vă doresc un an cu cât mai multe proiecte și evenimente
de succes!

