
ACTIVITATEA DE MEMBERSHIP A 
CLUBULUI SI TIPURI DE CLUBURI

ROTARY

PDG MARIAN MOCAN
DISTRICT MEMBERSHIP COMMITTEE CHAIR 2022 – 2025   

RI DISTRICT 2241



2

MEMBERSHIP INTR-UN CLUB ROTARY

Club Membership (membrii clubului) ca definitie 
(Standard Rotary Club Constitution 2019)

• Sectiunea 1 — Calificari Generale. Acest club este compus din persoane adulte 
care demonstreaza un bun caracter, integritate si au aptitudini de lider; se bucura
de o buna reputatie in ocupatia, profesiunea lor sau/si in comunitate si doresc sa
serveasca in comunitatea lor sau/si in toata lumea.

• Sectiunea 2 — Tipuri. Acest club are doua tipuri de membri: activi si de onoare. 
Acesti membri sunt raportati la RI ca membri activi sau de onoare. ****
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PRIORITATI

A) Cresterea numarului de membri
- noi membri in cluburi
(noi tipuri de membri)
- crearea de noi cluburi Rotary
(noi tipuri de cluburi)

B) Pastrarea membrilor clubului

C) Atragerea de noi membri din programele Rotary International:
- Rotaract (fost program, acum “club”)
- Interact
- Schimb de tineri (YEP)
- Grupuri comunitare (Community Corps)
- Alumni (participanti nerotarieni la programele RI)
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PASI IN RECRUTAREA SI PASTRAREA UNUI MEMBRU NOU 

 Identificati potentiali membrii
 Informati potentialul membru
 Invitati. Cand invitati un potential membru, faceti-o intr-un mod 

personal. 
 Organizati ceremonia de acceptare in club in cadrul unui

eveniment special. La ceremonia de primire a noului membru, 
acestuia I se poate inmana:

• Insigna Rotary 
• Cardul de membru
• Informatii despre club (de exemplu o brosura a clubului), certificatul
de membru al clubului, brosura Rotary Basics 
• Ecuson cu numele noului membru
(Fiecare club isi stabileste procedura de recrutare si admitere conform 
Rotary Club Recommended Bylaws)
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PASI IN RECRUTAREA SI PASTRAREA UNUI MEMBRU NOU

 Informati si orientati noii membri
 Implicati. 
Un membru implicat se va simti parte a clubului, iar Rotary va deveni o 
prioritate. Asigurati-va ca toti membri sunt implicati in club. 
Educati. 
Membrii care se simt informati si implicati isi doresc sa se angajeze activ in 
proiectele clubului, in viata rotariana. 
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PROVOCARILE CU CARE SE CONFRUNTA LIDERII 
CLUBULUI  

43%
Atragerea de noi

membri

26%
Adaptarea la dorintele foarte

diferite ale membrilor
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ASIGURAREA UNUI NUMĂR SUFICIENT DE MARE DE MEMBRI

ADOPTAREA & INCURAJAREA FLEXIBILITATII

EVALUARE

PLANIFICARE SI ACTIUNE



CE ISI DORESC 
MEMBRI CLUBULUI

Serviciul catre
comunitatea locala

8

Conectare cu alti membri

Oportunitati de dezvoltare
profesionala & leadership 



FACTORI CARE 
INFLUENTEAZA SATISFACTIA 
MEMBRILOR:

1.Relatii placute cu ceilalti
membri ai clubului

2. Impactul pozitiv al clubului in 
comunitate

3. Incredere in leadership-ul clubului
4. Placerea de a participa la 

reuniunile clubului

FACTORI CARE INFLUENTEAZA 
PASTRARE MEMBRILOR: 

1. Relatii placute cu ceilalti
membri ai clubului
2. Placerea de a participa la reuniunile
clubului



PASTRAREA MEMBRILOR CLUBULUI
DE CE PLEACA MEMBRII?

34%
Cost si/sau timp

20%
Atmosfera din club 

17%
Asteptari neregasite

34% nu ar
recomanda Rotary



ESTE CLUBUL MEU ROTARY UN CLUB BUN?

• Sunt nerabdator sa particip la reuniunile clubului?
• Programul intalnirilor este relevant, interesant si variat?
• Intalnirile sunt organizate si conduse in mod atractiv?
• Sunt prieten apropiat cu cativa membri?
• Pe langa liderii clubului, participa si alti membri ai clubului la evenimente

Rotary la district sau RI?
• Membrii clubului contribuie la Fundatia Rotary?
• Facem actiuni de strangere de fonduri care permit membrilor sa contribuie

dupa cum doresc?
• Organizam prezentari (conferinte) ale membrilor clubului sau ai comunitatii

cel putin odata pe luna?
• Realizam legaturi internationale prin intermediul Rotary?
• Clubul nostru incearca noi metode (activitati diverse, modifica practica si

formatul intalnirilor, activitati sociale si de servicii comunitare, etc.) pentru a 
imbogati experienta membrilor?



Orienteaza clubul
tau catre o 
NOUA 
DIRECTIE
Flexibilitate:
- Tipuri de intalniri
- Ora intalnirii si frecventa lor
- Asiduitate
- Proiecte primordiale
- Tipuri de membershipROTARY.ORG/FLEXIBILITY



FLEXIBILITATE

• Formatul intalnirii de club
- In ce feluri isi schimba cluburile formatul intalnirilor?
- Care sunt avantajele schimbarii formatului intalnirilor de club?
• Frecventa intalnirilor si asiduitatea
- Cat de frecvent trebuie sa se intalneasca un club?
- Este permis cluburilor sa nu mai foloseasca criteriul asiduitatii?
• Tipuri de membri
- Ce tipuri de membri exista?
- Care este diferenta dintre membri activi si membri de onoare?
- Corporate membership
- Associate membership
- Younger professional memberships



CREAREA DE NOI CLUBURI. 
DIVERSITATE IN CLUBURI

IMPLICATI-VA in crearea de noi cluburi in comunitatile voastre, dar si in comunitati apropiate. Puteti
incepe cu grupuri organizate in “cluburi satelit”. Desi nu este necesara, “nasirea” unui nou club de catre al 
club este benefica pentru activitatea viitoare a acestuia. Reprezentatul guvernatorului are un rol primordial 
in procesul de creare al noului club (organizatoric, membership, legal, educational)
DIVERSITATE
Structura membrilor clubului trebuie sa reflecte comunitatea noastra din punct de vedere al profesiunilor, 
varstei, gen, etc. Faceti o analiza cum sunt regasite acestea in clubul vostru in comparatie cu comunitatea. 
Diversitatea aduce clubului domeniu mai larg de experiente si cunostiinte care pot fi utile in eforturile de a 
oferi servicii comunitatii. Diversitatea poate face mai facila atragerea de noi membri.
Politica Rotary interzice limitarea structurii de membrii ai clubului bazata pe gen, rasa, culoare, credinta, 
origine nationala sau orientare sexuala. A se vedea RI Bylaws, Article 4.070.



TIPURI DE CLUBURI ROTARY
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EVOLUTIA MEMBERSHIP AL ROTARY INTERNATIONAL PE 5 ANI 
RAPORTAT LA 1 IULIE 2022

1.2 Million Members

2016
1.203 2017

1.202 2018
1.195

2019
1.189

2022
1.186

2020
1.175 2021

1.162
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WORLDWIDE AS OF 
1 JANUARY 2022

SINCE 
1 JULY 2021

COMPARED TO 
1 JANUARY 2021

Rotarians 1,186,303 + 23,540 + 10,941

Rotaractors 234,408 + 13,981 + 9,626

Rotary Clubs 37,043 +429 + 632

Rotaract Clubs 10,815 + 505 - 410
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ROTARACT

In octombrie 2019, Comitetul Director al RI a facut numeroase schimbari al politicilor
referitoare la Rotaract: 

• Revizuirea detaliilor din schimbarile de politica referitoare la Rotaract 
• Revizuirea Standard Rotaract Club Constitution adusa la zi
• Revizuirea Recommended Rotaract Club Bylaws adus la zi
• Schimbari in Codul de Politici — effective de la 1 iulie 2020:
- Cluburile Rotaract pot fi infiintate cu sau fara club sponsor (nas)
- Cluburile Rotaract pot alege alte cluburi Rotaract ca sponsori
- Cluburile Rotaract vor fi deschise pentru toti tinerii adulti care au cel putin 18 ani.
- Politicile Rotaract vor fi mutate din capitolul V, “Programs,” intr-un capitol II revizuit, 

“Clubs.”
- Constitutia Standard a unui Club Rotaract Club si Statutul Recomandat al unui Club 

Rotaract vor fi modificate pentru a reflecta aceste schimbari de politici.
- Districtele Rotary sunt incurajate sa introduca membri ai Rotaract in toate comisiile

districtuale.
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ROTARACT

In ianuarie 2020, Comitetul Director al RI a luat o serie de decizii referitoare la ROTARACT 
pe baza unui sondal de opinie realizat la nivelul cluburilor Rotaract:

• Cluburile Rotaract vor incepe sa plateasca cotizatii catre Rotary International cu 1 iulie
2022 . Cotizatia anuala va fi de $5 pe membru pentru cluburile “universitare” si $8 pe 
membru pentru cluburile din comunitate. Taxa de $50 pentru chartarea unui club 
Rotaract va fi eliminata.

• Un club Rotaract poate, dar nu este obligatoriu, sa stabileasca o limita de varsta, daca
acest club (in conformitate cu statutul sau) primeste aprobarea membrilor sai si, daca
este aplicabil, a clubului sponsor. (inlaturarea limitei superioare de varsta pentru
cluburile Rotaract)

• În iunie 2020, administratorii Fundației Rotary au luat următoarele decizii cu privire la 
politica Fundației cu privire la Rotaract:
– Începând cu 1 iulie 2022, cluburilor Rotaract li se va permite să fie sponsori internaționali sau

gazdă a granturilor globale, în cazul în care au colaborat anterior cu un club Rotary cu un 
grant global.

– Administratorii au confirmat că niciun drept sau privilegiu pe care Rotaractienii le aveau ca 
participanți la un program al Fundației nu vor fi revocate.
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FACTORI CARE INFLUENTEAZA SATISFACTIA MEMBRILOR SI RETENTIA LOR

1. A te simti confortabil in prezenta membrilor clubului
2. Impactul pozitiv al actiunilor clubului Rotary de care apartin in 
comunitate
3. Increderea pe care ti-o da leadership-ul care se practica la nivelul
clubului tau
4. Placerea de a participa la intalnirile clubului
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FACTORI CARE CONTEAZA IN ROTARY

1. Diversitate
- Culturală - multiplicitatea, coexistența și interacțiunea diferitelor culturi
coexistente, la nivel mondial și în anumite zone, avand scopul de a uni și a 
nu diferenția.
- Etnică - unirea diferitelor popoare din aceeași societate fiecare cu 
propriile obiceiuri, limbă, culoarea pielii, religii, festivaluri tradiționale, 
imbrăcăminte, mâncare.
- Lingvistică - existența unei multiplicități de limbi într-un spațiu
geografic.
- Sexuală – orientarea sexuala si identitatea de gen
- Funcțională – capacitatea fiecaruia de a face ceva

2. Echitate - Comportare bazată pe respectarea riguros reciprocă a drepturilor și a 
datoriilor, pe satisfacerea în mod egal a intereselor, a drepturilor și a datoriilor fiecăruia
3. Incluziune - Incluziunea înseamnă că ne străduim să creăm o cultură în care fiecare
persoană știe că este prețuită și aparține acesteia. Ea vine din convingerea că toți
oamenii au calități care îi fac unici.
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Valoarea membrilor viitori si actuali este data de
SERVICIUL CATRE COMUNITATEA LOCALA
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PROFESIONALA
DEZVOLTAREA

“When we say yes to Rotary, I don’t think 
many people understand the scope of what 
they’re saying yes to. 
The great joy is finding that out.” – A Rotarian
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GASITI TOATE INFORMATIILE DE INTERES
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MULTUMESC PENTRU ATENTIE! INTREBARI?
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