
Clubul Rotary Roman 
 

Clubul Rotary Roman face parte integrantă din ceea ce reprezintă, la nivel mondial, Organizația 

Rotary Internațional, organizaţie care se află de peste 100 de ani în slujba umanității și numără mai mult de 

1,2 milioane de membri, organizați în peste 35.000 de cluburi. La fel ca organizația mamă, Clubul din Roman 

este o organizație non-profit, care face parte din Districtul 2241 România și Republica Moldova, al Rotary 

Internațional.  

Înființat în urmă cu cinci ani, Clubul Rotary Roman are 18 membri activi, membri care, prin rotație, 

vor ajunge fiecare să conducă Clubul, pe baza unui mandat de Președinte cu o durată de 1 an. Structura de 

conducere a clubului mai cuprinde un Secretar și un Trezorier, fiecare primind un mandat de 1 an, toți 

membrii ajungând să ocupe aceste funcții prin rotație. 

Scopul Clubului Rotary Roman este de a se implica activ în comunitatea din care face parte, prin 

inițierea și desfășurarea unor proiecte și acțiuni caritabile și de voluntariat, pentru a veni în sprijinul celor 

pentru care activează.  

Proiectele se încadrează în palierele de activitate adoptate de Rotary Internațional și anume: 

promovarea păcii, sănătate, susținerea accesului comunităților la apă potabilă – salubritate – igienă, ajutarea 

mamelor și copiilor, educația și susținerea economiei locale. 

În cei cinci ani de activitate, Clubul Rotary Roman a desfășurat mai multe proiecte și acțiuni 

caritabile: 

a) trei ediții ale Balurilor caritabile anuale din preajma Crăciunului, care au vizat strângerea de fonduri pentru: 

- cumpărarea de materiale de construcţii pentru reconstrucția unei case arse în plină iarnă (2017/2018); 

- proiectul Un pian pentru romaşcani, finalizat cu achiziţionarea unui pian de concert (2018/2019); 

- proiectul prin care dorim să aplicăm pentru un grant oferit de fundația Rotary Internațional, în vederea 

achiziţionării de aparatura medicală pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman (2019/2020); 

b) din anul 2015, am început să organizăm anual un turneu caritabil de tenis. Banii strânși au fost folosiți 

pentru cauze umanitare: 

- achiziţionarea de haine, încălțăminte și jucării pentru trei fetițe fără părinți; 

- susţinere unui elev de etnie romă al Școlii de Artă Sergiu Celibidache, elev care acum studiază la Liceul de 

Artă Victor Brauner din Piatră Neamț; 

- donație în bani pentru un copil cu handicap sever, căruia i-am înlesnit participarea la tratament și i-am 

achiziţionat un scaun cu rotile specializat. 

c) acțiune caritabilă la Spitalul Municipal, Centrul de Îngrijiri Palative (donație așternuturi noi, de bumbac). 

d) în cadrul proiectului Rotary plantează, am plantat 14 brăduţi în curtea Bisericii Sf. Gheorghe din Roman, 

primiţi cu ocazia Campaniei de plantări iniţiată de Fundaţia Melchisedec. 

e) cu ocazia zilei de 8 Martie, Clubul Rotary Roman a făcut o vizită la Casa Bunicilor pentru a aduce un 

zâmbet bunicuţelor, dăruindu-le flori și mărțișoare; 



f) Campania Promenada Inimilor - acţiune împreună cu Fundaţia People to People și Asociaţia Mușatinii 

pentru conştientizarea luptei împotriva bolilor de inimă; 

g) acțiune caritabilă la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roman (donaţie constând în articole de 

îmbrăcăminte și bani pentru copiii din cadrul centrului). 

h) Săptămâna de Prevenţie a Diabetului, o campanie de conştientizare a cetăţenilor cu privire la problemele 

ridicate de această boală. 

i) cu sprijinul colegilor rotarieni din Anglia, am dăruit 300 de cadouri copiilor din Roman şi Dulceşti 

(Grădiniţa Nicolae Apostol din Ruginoasa;Grădiniţa cu program prelungit Pentru Poni nr. 6;Grădiniţa cu 

program normal LPS; Centrul Delfinul); 

În ce privește implicarea în viața culturală a orașului, rotarienii romașcani au derulat o serie de 

activități: 

a) Vernisaje din seria Together we inspire, la Galeriie Roman Art, organizate în decembrie 2017 și mai 2019. 

Anul acesta a fost vernisat bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, o sculptură creată de unul dintre 

membrii rotarieni - o donație pe care Rotary Roman o face comunității romașcane și care, cu ajutorul 

Primăriei Roman, va fi amplasată în zona centrală a urbei noastre. 

b) Serile culturale rotariene: recital de pian susținut de pianistul Andrei Gologan și o frumoasă prelegere 

susținută de maestrul Iulian Trofin; 

c) Vizita Clubului Rotary Haifa (Israel) la monumentul doamnei Viorica Agarici din Gara Roman, prilej 

pentru rotarienii din Israel să descopere personalitatea Vioricăi Agarici și faptele sale de eroism care aduc 

cinste și apreciere orașului și comunității noastre. 

Acestea sunt o parte dintre proiectele și realizările Clubul Rotary Roman, care și-au asumat crezul 

rotarian: Service above self  = Slujește mai presus de tine însuți! 


