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“Dragi prieteni Lions,

În viaţa fiecăruia dintre noi avem aniversări 
memorabile,legate fie de noi înşine sau de familia 
noastră.
Familia Lions District 124 România sărbătoreşte în 
acest an 20 de ani de la înfiinţarea clubului Lions 
Timişoara şi a XX-a Convenţie Naţională Lions.
“După 20 de ani”... 20 de ani de experienţe, de 
căutări, de împliniri, de proiecte duse la bun 
sfârşit...şi nu în ultimul rând 20 de ani de prietenie 
adevărată.
Actualmente din cei 36 de membri ai clubului,8 
sunt membri fondatori: Guy, Adrian, Marin, Radu, 
Mihai, Titus, Marius, Gigi.
Dintre cei 8 membri fondatori, doi au fost guver-
natori ai Districtului nostru, PDG 1997-1998 Gheo-
rghe Şepeţean şi PDG 2004-2005 Mihai Olariu. În 
următorul an lionistic 2014-2015, VDG 1 Marius 
Popa va fi următorul guvernator de District.
Nu este o simplă statistică, ci doar o recunoaştere 
a valorii membrilor acestui club.
Alături de toţi membrii Lions ai Districtului 124 
România, Clubul Lions Timişoara a scris istorie 
pentru cei care vor veni după noi.
Un plus de valoare, un plus de personalitate, un 
plus de atitudine, carismă.
Pentru tot ceea ce aţi încercat şi va reuşit, pentru tot 
ceea ce aţi încercat, a eşuat şi nu aţi renunţat, pen-
tru prietenie, curaj, pentru zâmbetul unui anonim, 
pentru toate acestea, dragi prieteni ai Lions Club 
Timişoara, vă spun un simplu “Mulţumesc !”

 La mulţi ani, Lions Club Timişoara !
La mulţi ani, District 124 România !

Cu deosebită consideraţie şi prietenie lionistică ,

MIRELA GRIGOROVICI
DG 2013-2014” 

“Dragi prieteni ai Lions Club Timișoara,
   
Suntem în fața unui moment deosebit din viața or-
ganizatiei noastre, aniversarea a 20 de ani de existență 
și activitate continuă.
În tot acest timp, am încercat să contribuim cît mai 
mult la bunul mers al comunității noastre timișene, 
dar și la viața Districtului 124 Lions România.
Am organizat acțiuni prin care am sprijinit cămine de 
bătrâni și spitale de copii, am susținut acțiuni de cari-
tate de Paște și de Crăciun, am sprijint colegii din zone 
afectate de calamități naturale.
Ne putem mândri ca în decursul timpului am ”nășit” 
trei cluburi: LC Timisoara Tymes 1266, LC Timisoara Iris 
și LC Reșițta Montană, contribuind astfel activ la con-
solidarea Districtului 124,  și sigur nu ne vom opri aici.
Ne mândrim ca suntem un club  în care mai mulți   
membri dețin  înalta distincție a Lions International - 
Melvin Jones,o recunoaștere a meritelor deosebite în 
activitatea lionistică
Am avut și avem proiecte ambițioase, profund lionis-
tice - clinica oftalmologică mobilă și Geo - câinele ghid 
pentru nevazatori fiind doar doua dintre ele. Toate 
acestea nu ar fi fost posibile fără o munca susținută și 
fără sprijinul generos al sponsorilor nostri.
Dar cel mai important, la aceasta oră aniversară, este 
faptul ca am crescut ca organizație, că am legat priete-
nii trainice și că avem încă multe de realizat împreună. 
Invit, pe această cale, pe toți cei care simt că au in-
clinatie către voluntariat, să ni se alature ca membri, 
susținători sau sponsori.    
Prin dăruire, abnegație și pasiune, Lions Club 
Timișoara a fost și va continua să fie o prezență activă, 
remarcabilă și remarcată în District 124 România.

Pentru toate acestea, vă mulțumesc din inimă!
Al vostru, cu prietenie lionistică,

TOMA MIȘCĂ
Președinte 2013-2014
LC Timișoara”

“Stimați membri al LC Timișoara
Dragi prieteni Lions

Vă mulțumesc pentru implicarea voastră în lionism!
LC Timișoara este unul dintre primele cluburi din 
România, cu tradiție în viața comunității și a District-
ului, tradiție care este reflectată atat de multitudin-
ea de acțiuni pe care le-ați desfășurat și desfașurați 
în continuare, cat și prin faptul că este clubul care a 
dat cel mai mare numar de Guvernatori pâna acum, 
respectiv trei, incluzandu-l și pe Marius.
Ați fost una dintre pieterele de temelie ale District-
ului, și sunteți în continuare un reper al lionismului 
romanesc.
Îndrăznesc să spun că, alături de alte câteva cluburi, 
faceți parte din patrimoniul lionistic românesc!
La ceas aniversar nu pot decât să vă doresc să vă 
continuați activitatea cel puțin asa cum ați făcut-o 
până acum, să aveți cât mai multe împliniri, atât la 
nivelul proiectelor locale, cât și al celor naționale, și 
să vă bucurați de lionism alături de familiile voastre 
și de prietenii Lions din toată țara!

Cu deosebită prietenie și prețuire lionistică,

BENEDICT ANCAR
Director Internațional”

“Bonjour mes chers Amis,

C’est avec beaucoup de peine que je ne pour-
rai me joindre à vos festivités de célébration 
d’anniversaire de notre Lions Club qui fût, si ma 
mémoire ne me fait pas défaut , le cinqième club 
de Roumanie.
 En effet, lorsque nous avons entrepris en 1993 le 
projet de création d’un club à Timisoara, nul ne sa-
vait si ce projet aboutirait, nous étions cependant 
persuadé qu’il nous fallait faire quelque chose….
Il y avait à cette époque deux actions en cours, 
nous pûmes coordonner en bonne intelligence 
ces deux projets et grâce à l’aide de nos club par-
rains , notre Lions club fût créer.
N’oublions pas également nos disparus, je pense 
particulièrement à Ion Mihaescu qui fût pour moi 
un ami très cher, un conseiller d’un dévouement 
extraordinaire et sans qui le Club n’aurait peut-
être pas vu le jour.
 Je tiens à remercier tous nos fidèles adhérents de 
la première heure, leur sens du lionnisme, leur fi-
erté d’appartenir à la grande maison du Lions in-
ternational, je ne peux citer tous le monde, mais je 
tiens à les remercier tous de leur amitié et de leur 
sens de l’étique.
Je suis retenu en France pour une réunion fa-
miliale à laquelle je ne peux me soustraire, mais 
sachez que je suis avec vous en pensée et que tous 
mes vœux vous accompagnent pour la réussite de 
votre fête.

Très sincères amitiés .

GUY BOUDINOT 
Fait à Liesse le 8 novembre 2013”



4 5

Ani frumoși, plini de reușite și încărcătură sufletească, în care 
am devenit mai buni, mai uniți, mai puternici și mai umani. 
Se spune că distanțele despart oamenii, dar sufletele îi apropie. 
Așa s-a întâmplat și în anul 1993 când Lions Club a sosit la 
Timișoara cu un mare crez în principiile organizației : ”Libertate, 
Inteligență întru Ocrotirea Națiunii”. Aceste principii au prins 
rădăcini și în comunitatea noastră. Ne-am asumat responsabil, 
ideea pusă în practică, în mod egal, în întreaga lume, a marii 
familii LIONS : ”Noi servim!”.       

După douăzeci de ani de activitate, Lions Club Timișoara 
se poate mândri că a reușit, pas cu pas, să schimbe mentalități 
și prejudecăți într-o societate abia scăpată de închistare și mai 
puțin atentă la nevoile celor aflați în suferință. Sub culorile 
regale ale clubului, violetul loialității față de prieteni și auriul 
generozității  față de cei năpăstuiți, am demonstrat că 
solidaritatea umană există.  Am construit punți între oameni 
și am dezvoltat o strategie amplă de luptă împotriva sărăciei, 
de îmbunătățire a calității vieții persoanelor cu nevoi speciale 
și a celor bolnavi și fără sprijin. Ne-am„ impus” prin loialitate și 
onestitate! Suntem permanent vizibili în viața publică ori de 
câte ori comunitatea are nevoie de sprijinul nostru.    

Lionismul contribuie în întreaga lume la vindecarea rănilor 
permanente ale omenirii, dar cultivă și părțile frumoase 
ale vieții : prietenia, armonia și unitatea. Pe parcursul celor 
două decenii de existență, Lions Club Timișoara, ca model de 
echilibru social și implicare civică, a dat un plus de valoare 
orașului de pe Bega făcându-l cunoscut în țară și în afara ei. 
Timișoara a devenit, astfel, unul dintre orașele lumii conectat 
la realitățile țărilor civilizate, orientat spre demnitate și ajutor.   
     
Este o mândrie și o onoare să te numeri printre „Leii Timișoarei” 
și să susții acțiunile umanitare, activitățile sociale și culturale, 
campaniile de conștientizare și strângere de fonduri pentru 
proiectele asumate în fiecare an.   Suntem, astazi, în slujba 
comunității, dar și o puternică voce, care exprimă dorința 
noastră: ”să fim mai buni, mai puternici, mai umani!”    
     

1. BOUDINOT Guy – Preşedinte fondator
2. BRÂNZAN Ovidiu
3. BUCIU Florin
4. COIFAN Viorel
5. DOBREAN Cornel 
6. DRAGOMIRESCU Adrian
7. GEORGESCU Remus
8. GHIŢESCU Marin
9. ILIESCU Radu
10. IONESCU Mircea
11. KOCZKA Gheorghe
12. LAZĂR Dorin
13. LUPU Constantin
14. MATEESCU Emil
15. MIHĂIESCU Ion
16. MOGOŞANU Mihai 
17. MOICA Afilon
18. NEGRUŢIU Lucian
19. OLARIU Mihai
20. PLEAVĂ Titus
21. POPA Marius
22. ŞEPEŢEAN Gheorghe
23. STRÎMBEANU Nicolae
24. ŢAPUCHEVICI Sergiu
25. VILLEMAIN Marc Claire
26. VLADISLAV Viorel

Clubul Lions Timişoara a fost fondat 
în noiembrie 1993, din mai 1994 fiind acceptat ca 
membru cu drepturi depline al Asociaţiei 
Internaţionale a Cluburilor LIONS, având 26 de membri 
fondatori, înscrişi pe bază de voluntariat sub deviza 
“Noi Servim”. Aceştia au subscris idealurilor lionistice, 
grupate într-un veritabil cod de etică şi  au avut dorinţa 
şi posibilitatea de a îndeplini sarcinile pe care şi le-au 
propus. Clubul Lions Timişoara este o organizaţie 
apolitică, non-profit, a cărei existenţă este pusă în 
slujba comunităţii din care face parte. 

Activităţile sale de până acum, precum şi cele viitoare, 
vizează ajutorul acordat categoriilor defavorizate, 
sprijinirea educaţiei extraşcolare a tinerilor, stimularea 
activităţilor socio-culturale şi dezvoltarea societăţii 
civile în România.

PUNCTUL DE PLECARE

Membrii fondatori ai 
Clubului Lions Timişoara

20  de ani de UMANITATE

Les Clubs de la Zone 31 – Region1, 
District 103 Centre Este France (Belfort Cité, 
Belfort Vauban, Lure Luxeuil, Pays de 
Monbéliard, Vallée du Doubs, Vesoul).
A leur Club filleul de Timisoara, 
“Unis et libres, nous servons.”
Samedi 21 mai 1994

Clopotul din 21.05.1994 
are inscripţionat următorul text:
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Membrii Lions Club Timişoara 2013
1. Aramă Adrian 
2. Aslău Daniel 
3. Balaş Cristian
4. Blaj Lucian Claudiu 
5. Bora Constantin 
6. Boudinot Guy, 
Preşedinte fondator, membru de onoare
7. Claici Dorin
8. Dragomirescu Adrian
9. Dumitrescu Florin George
10. Gârboni Ioan Coriolan
11. Gheorghiu Dorel
12. Ghiţescu Marin
13. Grapini Ilie Aurel
14. Iliescu Radu
15. Ionică Lucian
16. Iovescu Lucian 
17. Lăpuşan Horia Mircea
18. Macavei Florin
19. Mircea Vlad
20. Miron Iris
21. Mişca Toma Remus
22. Moldt Ştefan
23. Munteanu Dorinel
at large member
24. Munteanu Mihnea
25. Olariu Mihai 
Past District Governor, 2004-2005
26. Pfaff Konrad Victor
27. Pleavă Titus
28. Popa Marius
viceguvernator 2013/2014 
29. Răceanu Mihai
30. Roşu Şerban Marius
31. Sandu Ştefan
32. Şepeţean Gheorghe Corneliu
Past District Governor, 1997-1998
33. Ţaga Claudiu
34. Vaida Corneliu Nicolae 
35. Vereş Pavel
36.Vișoiu Dan

Preşedinţii Clubului Lions Timişoara
Guy Boudinot, preşedinte fondator 1993/1994

Ion Mihăescu, 1994/1995

Constantin Lupu, 1995/1996

Gheorghe Şepeţean, 1996/1997

Adrian Dragomirescu, 1997/1998

Afilon Moica, 1998/1999

Titus Pleavă, 1999/2000

Mihai Olaru, 2000/2001

Bogdan Achimescu, 2001/2002

Marius Popa, 2002/2003

Marin Ghiţescu, 2003/2004

Virgil Rotaru, 2004/2005

Konrad Pfaff, 2005/2006

Vlad Mircea, 2006/2007

Corneliu Vaida, 2007/2008

Costantin Bora, 2008/2009

Daniel Aslău, 2009/2010

Ştefan Moldt, 2010/2011

Lucian Iovescu, 2011/2012

Florin Macavei, 2012/2013

Toma Misca, 2013/2014

ISTORIE ŞI REALIZĂRI

Membrii distinşi cu distinctia 
“Melvin Jones Fellow”
Marius Popa - 2008 
Corneliu Vaida – 2012
Daniel Aslău – 2013

1993  Primele întîlniri. În 6.10.1993, se înfiinţează 
legal, prin hotărâre judecătorească Asociaţia 
„Clubul Lions Timişoara”
1994  Chartarea are loc în 10.05.1994. Sponsori 
sunt cluburile franceze din Zona 31, 
Regiunea 1, Districtul 103 Centru-Est, Franţa: 
Belfort Cite, Berfort Vauban, Lure Luxeuil, Pays de 
Montbeliard, Vallee de Doubs, Vesoul
- CLT este cel de-al IV-lea Club Lions din România.
- CLT organizează Crăciunul pentru copii orfani şi 
copiii bolnavi de SIDA din spitalele din Timişoara
- CLT organizează Conferinţa de prevenire a SIDA
1995  CLT a acordat ajutoare în localităţile Banloc 
şi Ofseniţa pentru cei care au avut de suferit în 
urma cutremurului din zonă
1994-1996  CLT a  acordat burse pentru 3 elevi de liceu
2005  CLT  a trimis ajutoare în alimente şi materia-
le în valoare de 40.000 euro pentru sinistraţi în ur-
ma inundaţiilor din Otelec (jud. Timiş)
2006   CLT sponsorizează cu 80.000 RON 
(25.000 Euro) Clinica de Radioterapie a Spitalului 
Municipal de Urgenţă din Timişoara pentru 
achiziţionarea unei pastile de cobalt radioactiv 
destinat reomologării aparatului de radioterapie 
“ROKUS”
2007  CLT sponsorizează Liceul „IRIS”, cu suma de 
30.000 euro, pentru dotarea unui laborator IT 
pentru copii nevăzători.
2009-2010  Clinca Mobilă în valoare 40.000 Euro, 
proiect finanţat integral de CLT.
2009  Cu cei 34 de membrii ai săi CLT a fost cel mai 
numeros Club Lions din România.
2010-2011  CLT în colaborare cu Clubul Lions Bari 
(Italia) aduce în Timişoara primul câine-ghid  
dresat profesional, la un centru special LIONS din 
Italia pentru un profesor nevăzător de la Liceul „Iris”.  
Contribuţia clubului nostru de 17.000 euro a 
acoperit transportul dus-întors în Italia a beneficia-
rului pentru pregătire, precum şi costurile pentru 
hrana şi îngrijirea cîinelui pe o perioadă de 10 ani. 
- Pentru sprijinirea educației muzicale a unui tânăr 
cu afecţiuni de vedere, am cumpărat un instrument 
muzical performant și am oferit o bursa de un an.
Suma totală 3000 EUR
2011-2012  Vizita lui Wayne Madden, prim vice-
preşedinte Lions Club Internaţional – martie 2012 
în  9.04.2011- Concert de Caritate  - Mircea Baniciu, 
Spitalul de Urgenta  & Virgil Iantu - pt. renovarea 
Colegiului Ion Vidu din Timisoara - afectat de 
incendiu - 2011 
2012-2013  Sume colectate şi donate de la înfiinţarea 
clubului până în prezent: aproximativ 240.000 Euro
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ÎNFRĂȚIRI CLUBURI LIONS

Lions Club Timișoara 
Lions Club “Neoplanta” Novi Sad 
Serbia - 2011

Lions Club Timișoara 
Lions Club “Gioachino Murat” Bari
Timișoara - 2012

Convenții internaţionale Lions

Alte conferinţe

Lions Club Timișoara 
Lions Club Ittiri, Sardinia 
Italia - 2008

Birmingham, UK, 1998

Detroit, Michigan, SUA, 2004

Honk Kong, 2005

Bangkok, Thailanda, 2008

PARTICIPARE LA 
EVENIMENTE LIONS

Convenţia multidistrictului MD 111, 
Rostok, Germania, 2005

Al 53-lea Forum european Lions, 
Bucureşti, România, 2007

Convenția Națională Lions, 
Timișoara, 1997

Convenția Națională Lions, 
Timișoara, 2004

Hamburg, Germania, 2013

Novi Sad  - 2011

Bari - 2012

Bari - 2012

Timișoara - 2012

1

2

3
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ACTIVITĂŢI TRADIŢIONALE

La Ciacova, alături cu sufletul 
de cei necăjiţi
La Ciacova, lângă Timişoara, există două aşezămite 
pentru persoanele în vârstă: Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă, cu o capacitate de 190 de paturi, destinat 
persoanelor cu handicap mediu, accentuat şi grav, 
sau bolnavi cronici, persoane care provin din fa-
milii cu posibilităţi materiale reduse şi Căminul care 
aparţine de Asociaţia Caritas Banat Sanctus Gerhardus.
În cele două centre sunt găzduite persoane rămase 
singure sau care au fost uitate de rude, uneori chiar 
de copiii lor. 
În fiecare an de Crăciun, Clubul Lions Timişoara le 
oferă pachete cu dulciuri, precum şi un concert de 
colinde, susţinut de valoroase formaţii muzicale 
timişorene.  Suntem întâmpinaţi de fiecare dată cu 
mare caldură şi emoţii de cei aflaţi în suferinţă. 

Masa caldă pentru oamenii sărmani
De mulţi ani, la marile sărbători religioase, în prima 
zi de Crăciun şi în prima zi de Paşte, Clubul Lions 
Timişoara, împreună cu Cluburile Iris şi Leo, oferă în 
Piaţa 700, din Timişoara, o masă caldă persoanelor 
nevoiaşe. Se pregătesc 300 – 400 de porţii, care sunt 
servite chiar de membrii cluburilor, conform devizei 
lionistice “We serve”. În aceste zile sfinte se aduce o 
rază de speranţă şi umanitate unor oameni incercaţi 
de viaţă.

ACTIVITĂŢI TRADIŢIONALE
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Clinica oftalmologică mobilă – 
un proiect ambiţios, o poveste de succes!
Chiar dacă Banatul este una din regiunile dezvoltate ale 
României, există şi aici destule localitati cu oameni având 
venituri reduse, îndeosebi persoane în vârstă. Pentru ei 
este foarte greu, uneori chiar imposibil, să ajungă la oraş 
şi să consulte un medic specialist oftalmolog. 
Membrii Clubului Lions Timişoara, conştienţi de această 
situaţie, au înfiinţat o clinică mobilă, amplasată într-un 
microbuz. Acest proiect a primit sprijinul comunităţii de 
afaceri şi s-au strâns 25.000 euro. Trei medici specialişti 
oftalmologi voluntari,împreuna cu echipe Lions, cu au 
reuşit, din 2010 până astăzi, să consulte peste 1.600 de 
persoane şi  să ofere cu gratuit ochelari varstnicilor. 

ACȚIUNEA ”GEO”
Sună ca un titlu al unui film de acțiune. 
În realitate este un vis împlinit, o dorință 
pusă în practică de un grup de oameni 
inimoși, de a ajuta, în alt mod, nevăzătorii. 
Inițiativa aparține unui mare iubitor de 
câini și sensibil în fața suferinței, Cor-
neliu Vaida. Ideea, lansată în anul 2007, 
de a exista în premieră, la Timișoara un 
câine-ghid pentru nevăzători, s-a materi-
alizat după 5 ani cu ajutorul  Lions Club 
Timișoara și al prietenilor din Clubul Li-
ons Gioachino Murat din Italia, cei care au 
susținut moral și material acest proiect.  
     
Geo – “Due occhi per chi non vede”, un 
superb labrador ciocolatiu, dresat spe-
cial în Centrul național de pregătire a 
câinilor-ghid, din Limbiate (Italia), ajunge 
în noua lui casă din România, la Constan-
tin Cristache, profesor nevăzător la Liceul 
”Iris” din Timișoara. Lions Club Timișoara 
se mândrește cu unul dintre cele mai 
frumoase proiecte ale sale, apreciat în 
comunitatea timișoreană și care poate 
deveni, oricând, model pentru oricare 
dintre cluburile Lions. Acțiunea ”Geo”, o 
altă misiune îndeplinită…!

CLINICA OFTALMOLOGICĂ MOBILĂ CÂINELE-GHID PENTRU NEVĂZĂTORI
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ECHIPAMENTE PERFORMANTE

Succesul unui bal
Balul Cluburilor Lions Timişoara şi Iris Timişoara, desfăşurat în 
noiembrie 2012, a fost un succes. Nu doar prin distinsa participare 
a d-lui dr. Paul Grecu, Guvernator în anul lionistic 2012-2013, a 
reprezantanţilor Lions Club Gioacchino Murat – Bari, din Italia şi a Li-
ons Club Neoplanta, Serbia, sau a altor invitaţi deosebiţi care ne-au 
onorat, ci şi prin faptul că obiectivul propus a fost atins chiar înainte 
de a începe acea seară minunată. Dorinţa noastră a fost să venim în 
sprijinul Secţiei de Neonatologie din cadrul Maternităţii Odobescu, 
din Timişoara, prin achiziţionarea unor echipamente medicale, baz-
ate pe o tehnologie avansată, destinate nou-născuţilor prematuri 
sau bolnavi: Oximetrul  INVOS™ 5100C Cerebral / Somatic (20.000 
Euro) şi un aparat pentru administrarea oxidului nitric (30.000 
Euro), un EKG şi două monitoare pentru funcţii vitale (12.000 Euro).
Primul, foarte util, permite detectarea rapidă, a unor modificări pa-
tologice ce pot pune în pericol viaţa copiilor născuţi prematur. În 
România exista doar un singur asemenea aparat, la o clinică din 
Bucureşti. Cel de al doilea este utilizat în scop terapeutic. Unii din-
tre copii sunt foarte micuți. Există cazuri când la naştere au sub 
1000 de grame. Nu vor putea supravieţui fără o îngrijire specială.
Iată ce spun specialiştii:
Dintre cele mai grave situaţii la care neonatololgul trebuie să le facă 
faţă este şi hipoxia (lipsa oxigenului la nivelul organelor). Sistemul 
INVOS ™ 5100C monitorizează în mod direct, neinvaziv, prin inter-
mediul senzorilor, oxigenarea la nivelul creierului, rinichilor sau 
a altor ţesuturi din corpul nou-născutului bolnav. De asemenea, 
poate detecta şi prognoza complicaţiile ischemice, chiar şi atunci 
când parametrii sistemici sau testele de laborator sunt aparent nor-
male. Monitorizarea având loc în timp real, diagnosticul se poate 
stabili astfel mult mai repede. 
Acesta este singurul oximetru neinvaziv disponibil, ce permite 
monitorizarea creierului şi, simultan, a oxigenării rinichilor sau a al-
tor organe la nou născutul cu suferinţă la nastere.
Oxidul nitric este un compus chimic natural al organismului care 
produce relaxarea musculaturii peretelui vaselor de sânge. Când 
este inhalat, oxidul nitric determină dilatarea vaselor de sânge 
din plămâni, ceea ce permite sângelui să circule mai uşor şi să ali-
menteze mai bine cu oxigen restul corpului, să elimine dioxidul de 
carbon, reducând hipertensiunea pulmonară. De asemenea, ajută 
la reducerea inflamaţiei de la nivel pulmonar. Terapia cu oxid nitric 
face parte din terapiile moderne ale acestor patologii din întreaga lume. 
Acest succes se datorează în primul rând unor oameni de mare cali-
tate şi unor firme care au înţeles cât de important este ca aseme-
nea aparate să existe şi la Timişoara, la o maternitate cu personal 
medical de înaltă competenţă, la care apelează populaţia din mai 
multe judeţe din vestul ţării. Continental Automotive Products, 
reprezentată prin Pedro Carreira, Director General şi Ioan  Purdea, 
ESH & PR Manager, a acoperit în totalitate costurile sistemul IN-
VOS™ 5100C, iar Linde Gaz România, reprezentată de Oliver Phann, 
Manager general, Lucian Nuca, Manager Resurse Umane şi Iulia 
Oprea, Manager Health Care, a donat aparatul pentru adminis-
trarea oxidului nitric. Cluburile Lions Timişoara şi Iris au oferit un 
EKG portabil BTL08-MT PLUS  şi două monitoare pentru funcţii vi-
tale, care măsoară pulsul şi gradul de oxigenare a sângelui

Aspecte de la conferința de presă cu prilejul predării oficiale a aparatului INVOS™ 5100C, maternității Odobescu. 

Inmânarea diplomelor si plachetelor LIONS 
sponsorilor balului, Continental Automotive Products 
și Linde Gaz Romania.

Ajutor pentru 
“Maternitatea Odobescu” 
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CODUL DE ETICĂ AL 
CLUBULUI LIONS “TIMIŞOARA”

Să-mi manifest 
prin eforturi susţinute, credinţa în împlinirea vocaţiei mele 
profesionale şi să merit reputaţia de profesionist în domeniul 
în care îmi desfăşor activitatea.

Să fiu în permanenţă 
în căutarea succesului, să pretind o remuneraţie sau profit 
just pentru activitatea desfăşurată şi să nu accept nici avantaje, 
nici succese dobândite cu preţul însuşirii unor drepturi 
necuvenite, al efectuării unor acte discutabile, sau cu preţul 
pierderii respectului de sine.

Să reţin 
că în edificarea carierei sau a întreprinderii mele nu trebuie 
să antrenez distrugerea altora; să fiu loial partenerilor şi 
clienţilor mei şi sincer cu mine însumi.
Întotdeauna când există îndoieli referitoare la justeţea 
sau moralitatea poziţiei sau acţiunilor mele, care ar putea 
influenţa soarta altora, să rezolv aceste dileme în primul rând 
faţă de mine însumi.

Să-mi fac prieteni 
din convingere şi nu din interes. Prietenia trebuie să fie un scop, 
nu un mijloc. Adevărata prietenie este dezinteresată. 
 
Întotdeauna să am în vedere 
obligaţiile de cetăţean al naţiunii, statului şi comunităţii din 
care fac parte şi să-mi manifest prin vorbe şi fapte, loialitatea 
neabătuta faţă de aceste valori, indiferent de timpul, efortul 
sau mijloacele pe care aceasta le presupun.

Să-mi ajut semenii 
prin a oferi simpatie celor aflaţi în situaţii grele, sprijin celor 
slabi şi ajutor celor nevoiaşi.

Să fiu întotdeauna reţinut 
atunci când critic şi liberal atunci când laud; să construiesc, 
nu să distrug.


