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ARAMĂ ADRIAN
ASLĂU DANIEL
BALAS CRISTIAN
BLAJ LUCIAN
BORA COSTEL
BUDINOT GUY
CLAICI DORIN
DRAGOMIRESCU ADRIAN
DUMITRESCU FLORIN
GHEORGHIU DOREL
GÂRBONI IOAN
GRAPINI AUREL
ILIESCU RADU
IONICĂ LUCIAN
IOVESCU LUCIAN
LĂPUȘAN HORIA
MACAVEI FLORIN
MIRON IRIS
MIȘCA TOMA
MOLDT ȘTEFAN
MUNTEANU DOREL
MUNTEAN MIHNEA
OLARIU MIHAI
PFAFF KONRAD
PLEAVĂ TITUS
POPA MARIUS
RĂCIANU MIHAI
ROȘU ȘERBAN
SANDU CONSTANTIN
ȘEPEȚEAN GHEORGHE
ȚAGA CLAUDIU
VAIDA CORNELIU
VLAD MIRCEA
VEREȘ PAVEL
VIȘOIU DAN 

MEMBRII 
LIONS CLUB 
TIMIȘOARA

1. Cinstirea membrilor fondatori-Dupa 20 Ani, 06.10.2013

2. Plantare de pomi la Ortisoara-un lions /un copil, octombrie 2014

3. Ziua diabetului - cortul Lions in Pta Operei, 14.11.2013

4. Sedinta Festiva “20 ani Lions Club Timișoara” , la CJT, 15.11.2013

5. Tramvaiul Lions-istoria Timisoarei prezentata de Ioan Hategan, 16.11.2013

6. Bal de caritate “LIONS 2013

7. Pachete cu alimente  oferite Căminului de bătrâni din Ciacova, 17.12.2013    

8. Masa caldă de Craciun oferită persoanelor nevoiașe, Piața Timișoara 700, 
25.12.2013 - coordonator LC Timișoara cu sprijinul LC Iris

9. Festivitate predare echipamente medicale secției ATI, a Spitalului Clinic 
de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara și secției de neonatologie,  
a Clinicii Universitare de Obstetrică și Ginecologie  Bega, Timișoara.

10. LCT la Praga, 8 martie 2014

11. Câinele ghid pentru nevăzători Geo și sponsorul său Biovet

12. Masa caldă de Paște oferită persoanelor nevoiașe, Piața Timișoara 700,              
20.04.2014

13. Activități Clinica mobilă oftalmologică

14. Cupa Lions, ediția a doua, Covaci, 30.05.2014

15. Predare mandat, 17.06.2014

ACȚIUNILE LIONISTICE
LIONS CLUB TIMIȘOARA
2013 - 2014

Clubul Lions Timişoara 
împlineşte 20 de ani. 
Află cum îşi sărbătoreşte 
naşterea.
Clubul Lions Timişoara, parte din cea mai mare şi eficientă 
organizaţie mondială de servicii în interesul comunităţii, 
desfăşoară de 20 de ani activităţi ale căror beneficii se 
răsfrâng asupra unor comunităţi defavorizate din oraşul 
Timişoara şi judeţul Timiş.
Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înfiinţare,
Clubul Lions Timişoara va organiza în perioada 
14 – 16 noiembrie 2013 o serie de acţiuni după 
următorul program:
Joi 14.11.2013 – Ziua Mondială a Diabetului, Prevenţie 
şi riscuri – Cort Lions pe strada Mărăşti (lângă Operă), 
între orele 14 -18. Între orele 18 şi 20,  faţada Operei 
va fi iluminată în albastru – culoare simbol al luptei 
impotriva diabetului. La această acţiune vor participa 
toate cluburile Lions din oraş.
Vineri 15.11.2013, ora 13.00, 
la Sala Multifuncţională a C.J.T. 
Şedinţă festivă “20 ani de lionism in Timisoara“. 
Sunt invitaţi să participe beneficiari ai proiectelor 
noastre, reprezentaţi ai administraţiei publice, sponsori, 
reprezentanţi ai altor cluburi de servicii şi reprezentanţi 
ai mass-media.
Sâmbătă 16.11.2013, ora 11.00 cu plecare din 
P-ţa Libertăţii – “Circuit istoric cu tramvaiul”
“Clubul Lions se prezintă oraşului”;
ora 19.00 – “Balul Lions 2013” 
la Centrul Regional de Afaceri

oradetimis.ro
12 noiembrie 2014

CÂINELE GHID 
PENTRU NEVĂZĂTORI
sponsorizat de
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5Aparatură medicală 
de 18.000 de euro, 
pentru Maternitatea Bega

În urma Balului de caritate organizat de Clubul Lions Timişoara şi Lions Club Iris, în 2013, Clinica de 
Obstetrică şi Ginecologie Bega a primit ca donaţie o aparatură medicală modernă de care ducea 
lipsă. Este vorba de un aparat de ventilaţie artificială pentru copiii născuţi prematur, Fabian Evolu-
tion, în valoare de 18.000 de euro. Aparatura medicală a ajuns în secţia de neonatolgie a spitalului şi 
va putea salva vieţile copiilor născuţi prea devreme. La investiţie a participat şi compania Continen-
tal.  “Acum câţiva ani vorbeam de prematuri de 1.000 de grame, acum vorbim de nou născuţi de 500 de 
grame. Acest ajutor este extraordinar de important, mulţumirea va veni peste câteva luni când prematurii 
vor putea pleca acasă în familia lor”, a declarant medicul Marius Craina. 
Aparatul vizează nou-născuţi între 24 şi 34 de săptămâni, care nu pot respira fără acest ajutor. “Avem 
un număr insuficient de aparate în raport cu numărul mare de copii pe care trebuie să îi îngrijim. Deservim 
întreaga regiune de vest, numărul celor care au nevoie de protezare ventilatorie e tot mai mare, an de an 
numărul acestor este în creştere. Peste 200 de bebeluşi pe an au nevoie de protezare ventilatorie”, 
a afirmat Ilie Constantin, şeful secţiei de 
Neonatologie a Maternităţii Bega.

Cei de la Lions au mai pregătit o surpriză, de această dată beneficiari vor fi cei de la Spitalul Clinic de 
Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu”, care primesc, luni, un monitor ATI destinat Secţiei de Anestezie 
şi Terapie Intensivă.

adevarul.ro
23 ianuarie 2014
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Mulțumim tuturor sponsorilor care s-au implicat în 
atingerea obiectivului acestui bal. 
În numele nostru, dar mai ales în numele copiilor , 
pentru care gestul dumneavoastră, 
făcut cu generozitate, înseamnă chiar viața lor.

Mulțumim deasemenea membrilor cluburilor noastre 
lions, TIMIȘOARA și IRIS, care au înțeles că nici un efort 
nu este prea mare atunci când te implici cu sufletul.
Și în acest an sufletul nostru a fost alături de sufletele 
celor mici. Datorită implicării noastre ÎMPREUNĂ 
suntem mai aproape, în fiecare zi de acum înainte, 
de cei foarte mici a căror speranță de viață are 
un orizont mai larg.

Masa caldă de Craciun și Paște
oferită persoanelor nevoiașe
Piața “Timișoara 700”

Pachete cu alimente  
oferite Căminului de bătrâni
din Ciacova, 17.12.2013

BALUL DE CARITATE 2013
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CUPA LIONS - ediția a II-a, Covaci 2014

CONCERT CARITABIL  pentru sinistrații din Serbia

Asociaţia ProPhilarmonia, Lions Club Timişoara şi Filarmonica Banatul a organizat 
un concert rock pentru a-i ajuta pe cei care au avut de suferit de pe urma inundaţiilor din Serbia. 
Rock 4 Serbia a avut loc miercuri, 11 iunie, Grădina de Vară a Filarmonicii Banatul. 


