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CONSILIUL LEGISLATIV DIN 2019 
SCHIMBARI ESENTIALE PENTRU CLUBURI SI DISTRICTE 
(Numerele din paranteze identifica actele legislative relevante, iar referintele la capitole se refera la 
Conducerea clubului: Presedintele.) 

 
Prezenta 
Recuperari. Rotarienii pot recupera o absenta la intalnirea clubului lor in acelasi an Rotary. (19-35) – 
Capitolul 3 

 

Comitetul director al clubului 
Presedintele. Mandatul unui presedinte de club poate fi prelungit cu pana la un an daca succesorul 
acestuia nu a fost ales. (19-22) – Capitolul 2 

 

Finantele clubului 
Raportare financiara. Intalnirea anuala pentru alegerea ofiterilor include raportul financiar al 
clubului, de la jumatatea anului, cu veniturile si cheltuielile din anul curent si din cel anterior. (19-
24) – Capitolul 2 

 

Finantele cluburilor satelit. Situatia financiara a unui club satelit poate fi auditata sau 
revizuita. (19-29) – Capitolul 4 

 
Cresterea cotizatiilor cluburilor. In 2019-20, cotizatia membrilor a fost de 34,00 pe jumatate de 
an. Pentru a servi mai bine cluburile, cotizatiile semestriale Rotary International au fost majorate 
cu 0,50 USD pentru fiecare dintre urmatorii trei ani - la 34,50 USD pe jumatate de an in 2020-
2021, 35,00 USD pe jumatate de an in 2021-2022 si 35,50 USD pe jumatate de an in 2022-2023. 
(19-82) – Capitolul 4 

 

Schimbarea numelui clubului sau a locatiei 
Prelungirea termenului de notificare. Modificarile propuse, ale numelui sau localitatii unui 
club, sunt furnizate fiecarui membru si guvernatorului cu cel putin 21 de zile (in prezent, 10 zile) 
inainte ca modificarile sa fie votate. (19-26) – Capitolul 4 

 
Limbaj modernizat. Nu mai exista restrictii in functie de clasificare la formarea unui club intr-o 
localitate. Se poate constitui un club chiar daca exista deja unul sau mai multe cluburi in localitate. 
Localitatea unui club care isi desfasoara activitatile in principal online va fi la nivel mondial sau 
acolo unde decide comitetul director al clubului. (19-28) – Capitolul 4 

 

Regulile clubului 
Limbaj modernizat. Limbajul Statutului Standard a Cluburilor Rotary a fost modernizat si simplificat 
pentru a ajuta la fluiditatea si inteligibilitatea textului. Nu au fost aduse modificari substantiale politicilor. 
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Descarca noua versiune, care este usor de inteles si pe care toate cluburile trebuie sa o utilizeze. (19-30 
si 19-116) – Capitolul 4 

 
 

Alegeri 
Puterea de votare a cluburilor. Puterea de votare a unui club este determinata de numarul de 
membri de pe factura clubului din 1 iulie. (19-49) – Capitolul 4 

 
Cotizatiile catre district. Cluburile pot vota pentru membrul si membrul supleant al comitetului 
de numire a directorului numai daca si-au platit cotizatiile districtuale si nu sunt datoare fata de 
district, asa cum este stabilit de guvernator. (19-54) – Capitolul 4 

 

Sugestii de 
Cluburile Rotaract. La fel ca cluburile Rotary, cluburile Rotaract sunt acum membre Rotary 
International. Desi nu exista modificari operationale pentru cluburile Rotaract sau pentru cluburile 
Rotary care le sponsorizeaza, aceasta prevedere ridica statutul cluburilor Rotaract si permite 
Rotary International sa sporeasca sprijinul si resursele pentru a le ajuta sa se dezvolte. (19-72) – 
Capitolul 3 

 
Diversitate. Cluburile au nevoie de o comunitate echilibrata de membri, care sarbatoreste diversitatea. 
(19-18) – Capitolul 5 

 
Clasificare. Limitarea in functie de clasificare a fost scoasa, astfel incat cluburile pot acum hotari 
de unele singure numarul adecvat de membri dintr-o anumita clasificare. In plus, functionarilor 
publici alesi sau numiti nu le mai este interzis sa se alature unui club folosind clasificarea asociata 
functiei lor. (19-37 si 19-39) – Capitolul 4 

 

Cluburile mici. Un guvernator poate cere Consiliului director al RI sa desfiinteze cluburile cu mai 
putin de sase membri. (19-70) – Capitolul 4 
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Aceasta este editia 2018 a manualului 
Conducerea clubului: Presedintele, pentru 
presedintii de club care detin mandatul in 
2019-20, 2020-21 si 2021-22. Informatiile 
din aceasta publicatie se bazeaza pe constitutia si 
documentele de politici ale Rotary si pe 
documentele constitutionale RIBI pentru liderii 
de club din Rotary Marea Britanie si Irlanda 
(RIBI). Consultati acele resurse pentru politica 
exacta a Rotary. Modificarile 
aduse constitutiei si documentelor de politici ale 
Rotary prevaleaza asupra politicii mentionate in 
aceasta publicatie. 
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Rotary uneste persoane din intreaga lume, axate pe rezolvarea problemelor, pentru a face 

mai mult bine. De exemplu, prin oferirea de formare profesionala si sprijinirea 

antreprenorilor locali pentru a ajuta la revitalizarea locurilor pe care le numim acasa. 

Conectare, pentru a face comunitatile mai puternice - asta fac oamenii de actiune.  

Afla mai multe pe Rotary.org. 

 

 

                               Rotary                   PEOPLE OF ACTION 

TOGETHER, WE 
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Felicitari pentru pozitia de presedinte de club. Foloseste acest manual 
pentru a afla mai multe despre rolul tau inainte de a participa la seminarul 
de instruire a presedintilor alesi (PETS) si la adunarea districtuala de 
instruire. Cursul Fundamentele functiei de presedinte de club din Learning 
Center te poate ajuta, de asemenea, sa te pregatesti. 

In calitate de membru al retelei globale Rotary de peste 34.000 de cluburi, 
ai acces la o multitudine de servicii si resurse, disponibile prin My Rotary. 
Vei gasi informatii, resurse, date despre club si Grant Center, unde vei 
solicita si gestiona granturi Rotary pentru a realiza proiecte eficiente si 
sustenabile. 

Vei primi si sprijin din partea personalului Rotary. Pentru a incepe sa 
utilizezi My Rotary, creaaza-ti un cont. 

Daca ai intrebari sau comentarii despre acest manual sau despre oricare dintre 
resursele de instruire Rotary, contacteaza: 

Learning and Development Team 
E-mail: learn@rotary.org 
Telefon: +1-847-866-3000 

https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/en
https://my.rotary.org/en/document/how-create-my-rotary-account
https://my.rotary.org/en/document/how-create-my-rotary-account
mailto:learn@rotary.org
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Care sunt obiectivele tale pentru anul tau  in calitate de presedinte de 
club? Cum te vei conecta cu liderii din comunitatea, clubul  si districtul tau 
pentru a face schimbari pozitive  si de durata? 

In calitate de presedinte, te afli in pozitia unica de a consolida relatii, de a 
descoperi si de a sarbatori diversele perspective ale clubului tau si de a aplica 
expertiza si experienta profesionala a membrilor  tai pentru a imbunatati 
comunitatile de acasa si din intreaga lume. 

Principiile directoare ale Rotary ofera membrilor un scop  si o directie 
comune, servind drept fundatie pentru relatiile noastre  unii cu altii si pentru 
actiunile pe care le intreprindem in lume. 

In 2017,  Rotary a adoptat o noua declaratie de viziune, care  sa ghideze 
organizatia in viitor: „Impreuna, vedem o lume in care oamenii se unesc  si 
iau masuri pentru a crea schimbari de durata — pe tot globul, in comunitatile 
noastre si in noi insine.‖  Cand iti stabilesti obiective pentru anul tau in 
calitate de presedinte, ia in considerare modul in care clubul tau poate 
promova aceasta viziune. 

 

https://www.rotary.org/myrotary/en/guiding-principles
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/745
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/745
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/745
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Planul strategic al clubului vostru reprezinta un angajament pe termen lung care necesita sprijinul tuturor 
membrilor. Rotary International incurajeaza cluburile si districtele sa isi alinieze obiectivele cu planul 
strategic al Rotary. 

Cluburile care urmeaza un plan strategic raporteaza niveluri mai ridicate de implicare, retinere si satisfactie 
a membrilor. Cluburile cu membri mai implicati au mai mult succes in a-si atinge obiectivele.  Foloseste 
Ghidul de Planificare Strategica pentru a elabora sau imbunatati, impreuna, un plan strategic  care  
functioneaza pentru clubul vostru. 

Poti folosi obiectivele strategice ale clubului tau pentru a te ajuta sa stabilesti obiectivele anuale. Incepe 
prin a te intalni cu asistentul guvernator inainte de seminarul de instruire a presedintilor alesi pentru a 
examina tendintele din trecut ale cluburilor si practicile actuale. Poti gasi istoricul pe o durata de cinci ani a 
performantei clubului tau pe Rotary Club Central. Echipa de conducere a clubului tau va duce la indeplinire 
planurile clubului, asa ca asigura-te ca implici echipa si in elaborarea obiectivelor. 

Pentru a determina ce obiective sa stabilesti, intreaba membrii ce le place la club si ce ar dori sa schimbe. 
Gasesti un exemplu de chestionar pentru membri in Instrumente de evaluare a comunitatii de membri. 
Analizeaza rezultatele impreuna cu echipa de conducere a clubului tau pentru a stabili o cale de actiune. 

Pentru cele mai bune rezultate, stabileste obiective care sunt specifice, masurabile, realizabile, realiste si cu 
o durata determinata de realizare. „Cresterea numarului de membri cu 10% pana la sfarsitul anului‖ este un 
obiectiv mai eficient decat ―Adaugarea de noi membri.‖ 

Stabileste si urmareste progresul in atingerea obiectivelor anuale referitoare la membri, serviciu si donatiile 
catre Fundatia Rotary in Rotary Club Central. (Cursul din Rotary Club Central privind resursele, in 
cadrul Learning Center te poate ajuta in aceasta privinta.) Poti evalua progresul utilizand graficele si 
rapoartele privind tendintele, din Rotary Club Central. Reexamineaza des obiectivele pentru a stabili daca 
trebuie sa faci ajustari. 

Urmatorii ofiteri de club pot stabili si edita obiective in Rotary Club Central pentru anul in care au mandat, 
incepand cu anul dinainte de preluarea mandatului si pana in anul urmator: 

• Presedintele 

• Secretarul 

• Trezorierul 

• Presedintele comitetului Fundatiei 

• Presedintele comitetului de membership 

• Secretarul executiv 

Desi numai liderii de club desemnati pot revizui obiectivele in Rotary Club Central, toti membrii pot vedea 
si urmari realizarile clubului in My Rotary. 

Dupa ce ti-ai definit obiectivele, continua sa lucrezi cu echipa de conducere a clubului pentru a planifica 
felul in care le vei atinge. Implica toti membrii in implementarea planurilor de actiune ale clubului vostru. 

https://www.rotary.org/myrotary/en/strategic-plan
https://www.rotary.org/myrotary/en/strategic-plan
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/745
http://www.rotary.org/clubcentral
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/618
https://my.rotary.org/secure/application/261
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Obiectivele Rotary Citation au ajutat multe cluburi sa-si consolideze operatiunile si sa-si implice membrii. 
Majoritatea obiectivelor raman neschimbate de la an la an, desi presedintele Rotary include adesea cateva 
obiective suplimentare menite sa concentreze activitatile clubului in jurul temei prezidentiale. Cluburile au 
intregul an, din 1 iulie si pana in 30 iunie, pentru a atinge aceste obiective. Ofiterii de club pot utiliza 
sistemul de management a clubului lor, precum si o varietate de instrumente Rotary, precum 
Rotary Club Central, Rotary Ideas, si Rotary Showcase, pentru a inregistra si urmari progresul catre 
atingerea obiectivelor Rotary Citation. 

Pe masura ce monitorizezi progresul in atingerea obiectivelor clubului vostru, discuta cu membrii pentru a 
identifica strategiile ce au fost eficiente. Apoi aplica aceste informatii si impartaseste-le presedintelui ales si 
presedintelui nominalizat al clubului. 

Analizeaza obiectivele pe termen lung si anuale impreuna cu asistentul guvernatorul si cu guvernatorul 
districtului cand acestia va viziteaza clubul. 

https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/rotary-citation
http://www.rotary.org/clubcentral
http://ideas.rotary.org/
https://my.rotary.org/en/secure/showcase
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Cum reflecta clubul tau declaratia de viziune a Rotary? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Care parte a planului strategic al clubului tau are cel mai mare impact asupra clubului? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cum iti vei implica membrii in stabilirea obiectivelor? 
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In timpul anului tau in calitate de presedinte de club, vei asigura viziunea 
pentru a aborda problemele sociale din comunitatea voastra si conducerea 
necesara pentru a va consolida clubul, pe masura ce acesta se alatura Rotary 
pentru a aborda cele mai grele provocari ale lumii. Profita de expertiza 
membrilor tai si de resursele comunitatii tale pentru a realiza aceasta 
activitate. Gaseste sprijin din partea liderilor districtuali si Rotary 
International pe subiecte precum relatii publice, dezvoltarea comunitatii de 
membri si multe altele. 
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Echipa de conducere a clubului tau include membri ai comitetului director al clubului, precum si trainerul 
clubului, persoana desemnata sergeant-at-arms si presedintii de comitete. Asigura-te ca clubul tau are 
comitete care satisfac nevoile sale. Consulta exemplul de structura pe comitete a unui club (anexa 1) 
pentru posibilitati. 

Incurajeaza liderii de club sa participe la intalnirile districtuale de instruire pentru a se pregati pentru 
rolurile lor. Consulta anexa 2 pentru un tabel al evenimentelor de instruire Rotary. De asemenea, acestia 
se pot pregati si urmand cursuri specifice rolurilor lor in Learning Center. Cursurile le vor imbunatati 
cunostintele oferindu-le instrumente si alte resurse pentru a reusi. 

 

In primele sase luni de mandat, vei supraveghea alegerea ofiterilor clubului si a comitetului director 
pentru urmatorul an rotarian. Comitetului director al clubului este format din presedinte, presedintele 
ales, secretar, trezorier si presedintele imediat anterior. Daca este ales, un vicepresedinte poate, de 
asemenea, face parte din comitetul director. Consulta regulamentul clubului tau pentru informatii despre 
procesul de selectare a comitetului director. Ofiterii si membrii comitetului director trebuie sa aiba o 
situatie buna in club. 

Sedintele cu comitetul director al clubului sunt o parte importanta a rolului tau in calitate de presedinte. 
Foloseste aceste sedinte pentru a explora idei, a evalua progresul si a lua decizii cu privire la noi membri, 
practicile clubului si alte chestiuni care afecteaza intregul club. Asigura-te ca asteptarile tale sunt 
comunicate in mod clar echipei si acorda timp tuturor pentru a raporta si a discuta despre obiectivele, 
activitatile si proiectele lor. 

Comitetul director este ales pentru a gestiona interesele clubului in ansamblul lui si pentru a lucra 
indeaproape cu tine pentru a atinge obiectivele clubului. Tu esti responsabil pentru desfasurarea 
sedintelor comitetului director in mod regulat. In baza Regulamentului Intern recomandat cluburilor 
Rotary, comitetul director al clubului tau are aceste responsabilitati: 

• Supravegheaza activitatea tuturor ofiterilor de club si a membrilor comitetelor 

• Analizeaza raportul lunar al finantelor clubului pentru a 
– Se asigura ca bugetul include sume realiste pentru operatiunile si 

proiectele clubului 
– Aproba toate cheltuielile care nu figureaza in bugetul clubului 

• Aproba sau respinge membrii propusi si alti potentiali membri, inclusiv sugestiile online de membri, si 
comunica decizia celor care au propus membrii, precum si candidatilor, in termen de 30 de zile 
(secretarul clubului 
ii transmite celui care a facut propunerea) 

• Reexamineaza politicile clubului din regulamentul intern pentru a se asigura ca sunt implementate asa 
cum au fost gandite si le revizuieste daca nu mai sunt actuale 

• Ia in considerare modalitati inovatoare de a face clubul mai flexibil, mai entuziast, mai atractiv pentru 
noii membri si mai atractiv pentru membrii actuali 

• Exploreaza nevoile comunitatii voastre si ale comunitatilor internationale pentru a stabili obiectivele 
clubului 

https://my.rotary.org/secure/application/261
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/607
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/607
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Secretarul. Secretarul tau este responsabil cu administrarea majoritatii 
operatiunilor de zi cu zi ale clubului, astfel cum este detaliat in cursul 
Fundamentele functiei de secretar de club, din Learning Center. 

Colaboreaza de-a lungul anului cu secretarul si cu presedintele comitetului 
de membership pentru a analiza tendintele clubului vostru in ceea ce 
priveste membrii, in Rotary Club Central. La finalul anului, cere-i 
secretarului sa te ajute sa documentezi realizarile si activitatile, precum si 
obiectivele care nu au fost indeplinite. 

Trezorierul. Intalneste-te in mod regulat cu trezorierul clubului tau pentru a 
te asigura ca fondurile, tranzactiile si rapoartele clubului sunt gestionate 
corespunzator. Trezorierul gestioneaza tranzactiile financiare ale clubului, 
tine evidenta financiara si ajuta la planificarea bugetului clubului, astfel 
cum este detaliat in cursul Fundamentele functiei de trezorier de club, din 
Learning Center. 

Sergeant-at-arms. Persoana desemnata sergeant-at-arms este responsabila sa 
mentina intalnirile clubului Rotary organizate si eficiente, avand inclusiv rolul 
de  intampina si conduce participantii la locurile lor. 

Tu esti responsabil pentru supravegherea activitatii tuturor comitetelor pentru a le ajuta sa isi 
atinga obiectivele pentru anul tau. 

Sunt recomandate urmatoarele comitete de club: 

• Administrarea clubului (capitolul 3) 

• Membership (capitolul 5) 

• Imagine publica (capitolul 6) 

• Fundatia Rotary (capitolul 7) 

• Proiecte de serviciu (capitolul 8) 

Poti numi comitete suplimentare si subcomitete, dupa cum este necesar.  Consulta anexa 1 
pentru exemple de structuri pe comitete a unui club. 

 

Numeste presedintii de comitet in functie de abilitatile profesionale, interesele personale si 
talentele acestora. Intrucat activitatile unui comitet se pot continua de la un an la altul, poti alege 
sa faci numiri pe mai multi ani sau sa numesti din nou unii membri, pentru a asigura 
continuitatea. Fiecare presedinte de comitet ar trebui sa aiba experienta ca membru al 
respectivului comitet. 

Incurajeaza toti presedintii sa: 

• Urmeze cursul online specific functiei lor in Learning Center 

• Participe la adunarea districtuala de instruire pentru a-si perfectiona abilitatile de conducere a unui 

comitet 

• Participe la alte evenimente districtuale de instruire pentru a afla mai multe despre rolul lor 

Consulta anexa 2 pentru o lista a evenimentelor de instruire. 

 
 

https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
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•  

 

Comitetele clubului tau planifica, promoveaza si implementeaza activitati si proiecte pentru a 
indeplini obiectivele anuale si pe termen lung ale clubului. Colaboreaza cu comitetele pentru a 
ajuta la atingerea acestor obiective si pentru a dezvolta lideri in cadrul clubului tau. 

Pentru a maximiza potentialul comitetelor clubului tau si pentru a incuraja eficienta lor 
continua: 

• Examinati si discutati despre stadiul planului de actiune al fiecarui comitet 

• Coordoneaza schimbul de idei si actiuni intre comitete 

• Motiveaza-ti comitetele sa fie inovatoare si sa accepte noi provocari 

Poti contribui la promovarea continuitatii in echipa ta de conducere, in special pentru activitatile 
care se extind dincolo de un singur an rotarian, prin dezvoltarea unei relatii de lucru cu succesorul 
tau. Colaboreaza cu echipa ta pentru a contura un proces de tranzitie fara probleme. Pregateste 
noii membri ai echipei, implicandu-i in activitati si roluri de conducere inainte de a-si prelua 
functia. 

Asigura-te ca membrii clubului tau dispun de instrumentele, resursele si 
informatiile de care au nevoie pentru a atinge obiectivele clubului vostru si 
ale Rotary. Un trainer desemnat al clubului poate ajuta membrii pe subiecte 
precum aclimatizarea noilor membri, protectia tinerilor si dezvoltarea 
capacitatii de a conduce. Roaga trainerul clubului sa lucreze indeaproape cu 
liderii de club si de district pentru a elabora programe si activitati care sunt 
relevante si informative. 

Districtul organizeaza cursuri de instruire pe o varietate de subiecte Rotary, 
cum ar fi membership, imagine publica si Fundatia Rotary. Desi aceste 
evenimente se adreseaza comitetelor aferente, acestea sunt deschise tuturor 
membrilor. Consulta lista de evenimente de instruire Rotary din anexa 2 
pentru mai multe informatii. 

Studiu independent. Membrii pot urma cursuri in Learning Center 
pentru a-si imbunatati cunostintele despre Rotary. Incurajeaza membrii 
noi si vechi sa exploreze cursurile disponibile pentru toti membrii. 

 
 
     
   Factori motivatori obisnuiti pentru membri includ:    

   Credinta ca obiectivele vor fi in beneficiul comunitatii lor si a clubului si     
    ca obiectivele sunt realizabile 

• Oportunitati sociale de a se conecta cu alti voluntari 

• Oportunitati de dezvolta relatii in cariera 

• Atingerea unor obiective intermediare care sa marcheze progresul 

• Recunoasterea eforturilor lor 

 

https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/en/document/leadership-action-your-guide-starting-program
https://my.rotary.org/en/document/leadership-action-your-guide-starting-program
https://my.rotary.org/en/document/leadership-action-your-guide-starting-program
https://my.rotary.org/en/document/leadership-action-your-guide-starting-program
https://my.rotary.org/en/document/leadership-action-your-guide-starting-program
https://my.rotary.org/en/document/leadership-action-your-guide-starting-program
https://my.rotary.org/en/document/leadership-action-your-guide-starting-program
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O parte importanta a rolului tau este sa motivezi membrii clubului sa afle mai multe despre 
Rotary, sa fie entuziasmati de activitatea Rotary si sa preia initiativa pentru a atinge obiectivele. 
Ca si tine, membrii clubului sunt voluntari care pun pret pe timpul lor. Pastreaza-ti asteptarile 
rezonabile si arata apreciere pentru eforturile lor. Afla ce motiveaza fiecare membru al clubului 
tau sa se implice, folosind lista de mai sus ca punct de plecare. Evalueaza in mod regulat daca 
factorii motivatori functioneaza si fa modificari dupa cum este necesar. 

O modalitate de a arata aprecierea pentru angajamentul membrilor tai este sa le conferi distinctii 
precum Service Above Self Award, Rotary Foundation Distinguished Service Award, Service Award 
for a Polio-Free World si Avenues of Service Citation. Consulta pagina de distinctii din My Rotary 
pentru a afla mai multe despre acestea si alte onoruri. 

Fa ca evenimentele de recunoastere sa fie o sursa de inspiratie si motivatie: 

• Invitand guvernatorul sa prezinte distinctia 

• Invitand membrii de familie sa participe 

• Fotografiind prezentarea distinctiilor si partajand imaginile pe site-ul clubului si pe retelele 
sociale 

• Invitand potentiali membri 

Este posibil ca districtul tau sa aiba propriile sale distinctii pentru cluburi sau persoane fizice; 
intreaba-ti guvernatorul sau asistentul guvernator. Cluburile individuale sunt incurajate sa-si 
creeze si propriile distinctii. 

https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/awards
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Cum iti vei consolida relatiile cu echipa de conducere a clubului tau? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cum iti vei motiva membrii sa atinga obiectivele clubului? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cum vei dezvolta viitori lideri? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ce idei ai pentru a colabora cu guvernatorul si asistentul guvernator? 
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https://www.rotary.org/myrotary/en/document/district-team-training-seminar-leaders’-guide
https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/learn-role/assistant-governor
https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/learn-role/assistant-governor
https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/learn-role/district-committee
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/presidents-elect-training-seminar-leaders-guide
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/district-training-assembly-leaders-guide
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
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https://www.rotary.org/myrotary/en/document/district-rotary-foundation-seminar-leaders-guide
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/district-membership-seminar-leaders-guide
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/strengthening-your-membership-creating-your-membership-development-plan
https://my.rotary.org/en/document/district-public-image-seminar-guide
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/grant-management-leaders-guide
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/grant-management-manual
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/guide-district-rotaract-representatives
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Desi administrarea clubului vostru este responsabilitatea comitetului 
director, tu esti responsabil pentru planificarea si desfasurarea de intalniri 
captivante. Fie ca planifici sedinte de comitet director 
si adunari ale clubului, ca te pregatesti pentru vizitele obligatorii ale liderilor 
districtuali, sau supraveghezi finantele clubului, abilitatile tale de conducere 
sunt vitale. 
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Desi tu supraveghezi managementul clubului vostru, comitetul tau de 
administrare indeplineste responsabilitatile specifice. 

Numeste secretarul si trezorierul clubului in acest comitet. Presedintele 
comitetului, tot numit de tine, va face parte din echipa de conducere a clubului 
vostru (consulta capitolul 2 pentru mai multe informatii). Traseaza 
comitetului de administrare al clubului aceste responsabilitati: 

• Sa ajute secretarul clubului cu logistica intalnirilor 

• Sa organizeze intalniri de club interesante si distractive 

• Sa organizeze evenimente sociale pentru membrii clubului 

• Sa intocmeasca comunicarile clubului, spre exemplunewsletter-ul clubului 

A fi presedinte de club nu inseamna doar sa desfasori intalniri eficiente. Este vorba, 
totodata, despre crearea unei experiente pentru membrii tai, care ii mentine 
implicati si conectati. Incepe prin a evalua clubul tau cu instrumente Rotary precum 
Evaluarea bunastarii clubului Rotary si Chestionarul privind satisfactia membrilor. 
Apoi colaboreaza cu colegii tai lideri de club pentru a implementa schimbarile pe 
care clubul doreste sa le faca. Cercetarile arata ca cluburile care isi acorda libertatea 
de a fi flexibile pot atrage mai bine noi membri si pot mentine membrii actuali 
implicati. 

Cluburile voastre pot lua oricare dintre urmatoarele masuri pentru a fi mai flexibile 
pentru membrii lor: 

• Intalniti-va doar de doua ori pe luna 

• Testati o zi diferita pentru intalnire si o ora diferita 

• Considerati proiectele de serviciu sau evenimentele sociale drept intalniri 

• Alegeti daca va veti intalni in persoana sau online, daca veti alterna intre 
intalniri online sau in persoana, sau daca veti recurge la ambele formate 
in acelasi timp (de exemplu, un membru ar putea participa prin 
conexiune video la o intalnire care are loc in persoana) 

• Oferiti posibilitatea de participare ca diferite tipuri de membru, cum ar fi 
asociat, colectiv, si de familie, atata timp cat aceste persoane sunt 
raportate ca membri activi si colectati cotizatiile RI de membru de la ei 

• Oferiti posibilitatea dublei calitati de membri rotaractienilor care indeplinesc 
calificarile 

https://my.rotary.org/en/document/rotary-club-health-check
https://my.rotary.org/en/document/rotary-club-health-check
https://my.rotary.org/en/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://www.rotary.org/myrotary/en/calendar
https://www.rotary.org/myrotary/en/calendar
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Dezvoltati-va creativitatea si distrati-va! Comitetul de administrare a 
clubului te poate ajuta sa elaborezi formate de intalniri de club si agende 
pentru acestea, care sa fie flexibile  si captivante. Inspira-te din tabelul de 
mai jos, care prezinta modele de formate de intalniri si exemple  despre 
modul in care cluburile le-au folosit. 

https://my.rotary.org/en/club-flexibility
https://my.rotary.org/en/club-flexibility
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
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Adunarile clubului ofera o oportunitate de a face schimb de idei si de a 
impartasi informatii despre probleme care sunt importante pentru 
membrii vostri. Majoritatea cluburilor organizeaza patru pana la sase 
adunari pe an. 

Tu sau un alt ofiter de club desemnat ar trebui sa conduceti adunarile 
clubului. Incurajeaza toti membrii sa participe, dar in special pe membrii noi. 
Cere membrilor sa-si aduca contributia, pentru a te asigura ca intalnirile 
abordeaza interesele si preocuparile acestora. Consulta tabelul de mai jos 
pentru perioadele de timp si subiectele sugerate pentru adunarile clubului. 

 

 

Una dintre responsabilitatile de baza ale guvernatorului districtual este sa 
viziteze toate cluburile din district, fie individual, fie in grupuri, pentru a oferi 
sprijin si indrumare, pentru a pune membrii la curent cu privire la obiectivele 
districtului si pentru a-i motiva pe membri sa atinga obiectivele clubului. 

Daca este posibil,  programati vizita guvernatorului astfel  incat sa coincida cu 
un eveniment care  evidentiaza realizarile clubului vostru, cum ar fi o chartare, 
o ceremonie de primire a unui membru, un program de aclimatizare pentru 
membri noi, acordarea de distinctii sau un eveniment al Fundatiei Rotary. 

Pentru a va pregati pentru vizita: 

• Analizati progresul  clubului catre  atingerea obiectivelor  sale.  Reflectati 
asupra starii de spirit a membrilor. Identificati intrebarile sau preocuparile 
pe care doriti sa le discutati cu guvernatorul districtual. 

• Intocmiti rapoarte  ale planurilor, activitatilor si realizarilor comitetelor. 
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Cum poate clubul tau sa modifice  intalnirile pentru a-i face pe membrii entuziasmati sa vina la ele? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ce face clubul tau la adunarile clubului si prin ce se deosebesc acestea de intalnirile de club? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cum te poti tu pregati si cum poti implica membrii in vizita guvernatorului? 
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In calitate de presedinte, esti insarcinat sa te asigurati ca clubul tau functioneaza  
eficient. My Rotary are resurse pentru a te ajuta sa administrezi clubul tau. Asistentii 
guvernatori si reprezentantii vostri din partea Club and District Support pot, de 
asemenea, raspunde  la intrebari pe tot parcursul anului. 

 

 

 

 

Consiliul Director al Rotary International a adoptat aceste standarde minime pentru 
un club eficient: 

• Plateste cotizatiile per membru catre RI 

• Se intruneste regulat, conform documentelor constitutionale ale RI 

• Se asigura ca membrii sai se aboneaza la o publicatie Rotary World Magazine Press 

• Implementeaza proiecte de serviciu care adreseaza nevoile  comunitatii locale si ale 
comunitatilor din alte tari 

https://www.rotary.org/myrotary/en/contact/reps
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• Accepta vizita asistentului guvernator, a guvernatorului sau a oricarui 
ofiter al Rotary International 

• Detine o asigurare de raspundere civila adecvata pentru regiune  (doar pentru 
Statele Unite si teritoriile S.U.A.) 

• Actioneaza in conformitate cu  Constitutia  si  Statutul RI si cu Codul 
de politici Rotary 

• Plateste cotizatiile  RI de membru  si cele districtuale fara asistenta externa 

• Pastreaza lista de membri actualizata in baza de date  Rotary utilizand My 
Rotary sau unul dintre furnizorii de sistem de management a clubului 

• Rezolva disputele din club pe cale  amiabila 

• Mentine relatii de cooperare cu districtul 

• Coopereaza cu RI prin faptul ca nu initiaza sau mentine litigii impotriva 
Rotary International sau a Fundatiei Rotary, inclusiv a directorilor, 
administratorilor, ofiterilor si angajatilor acestora 

• Urmeaza si finalizeaza procesul de reexaminare a alegerilor stabilit 
in Statutul RI 

Aceste standarde sunt doar inceputul a ceea ce face un club Rotary sa fie 
unul de succes. Foloseste-te de bunele practici din Fiti un club entuziast: 
Planul de conducere a clubului vostru  si de ideile din Evaluarea bunastarii 
clubului Rotary pentru a te asigura de bunastarea si entuziasmul clubului. 

 

Statutul standard al cluburilor Rotary prevede regulile de baza pentru toate 
cluburile Rotary. Acesta este actualizat o data la trei ani pentru a include 
modificarile adoptate  de Consiliul Legislativ. Regulamentul intern al 
clubului vostru prevede linii directoare suplimentare pentru administrarea 
clubului vostru.  Folositi Regulamentul intern recomandat cluburilor 
Rotary, care reflecta politicile actuale ale Rotary, ca model, adaptandu-l 
pentru a reflecta cultura clubului vostru. Revizuiti regulamentul intern al 
clubului in mod regulat si actualizati-l in functie de necesitati. 

Membrii clubului tau trebuie sa voteze asupra oricaror modificari propuse  la 
regulamentul intern. Asigura-te  ca informezi membrii cu privire la 
modificarile propuse cu cel putin 10 zile inainte de o sedinta ordinara, apoi 
asigura-te  ca cel putin o treime dintre membrii activi (cvorum) sunt prezenti 
la vot.  Pentru a fi adoptate,  modificarile trebuie votate de catre doua treimi 
din membrii prezenti. 

Modificarile trebuie sa fie conforme  cu Statutul Standard al Cluburilor  Rotary 
si cu Constitutia si Statutul Rotary International. Cluburile din cadrul Rotary 
International Marea Britanie si Irlanda trebuie  sa consulte Documentele 
constitutionale RIBI. 

https://www.rotary.org/myrotary/en/membership-resources%23bevibrantclub
https://www.rotary.org/myrotary/en/membership-resources%23bevibrantclub
https://www.rotary.org/myrotary/en/membership-resources%23bevibrantclub
https://my.rotary.org/en/document/rotary-club-health-check
https://my.rotary.org/en/document/rotary-club-health-check
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/608
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/608
https://www.rotarygbi.org/members/club-district-support/compliance/
https://www.rotarygbi.org/members/club-district-support/compliance/
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Prin crearea unui cont pe My Rotary, vei obtine acces la cele mai recente 
rapoarte,  informatii si instrumente.  Contul te ajuta sa rezolvi chestiuni 
Rotary rapid si eficient  si asigura faptul ca Rotary are  evidente exacte 
pentru clubul tau.  De asemenea,  acesta iti permite sa: 

• Personalizezi si partajezi profilul pentru a socializa cu usurinta cu alti rotarieni 

• Te alaturi sau sa initiezi un grup de discutii pentru a impartasi bune 

practici si pentru a afla idei inovatoare 

• Gasesti voluntari, parteneri si donatii pentru proiectele voastre, pentru 

a creste impactul clubului vostru 

• Urmezi cursuri online care te vor ajuta sa te pregatesti pentru anul tau in  
calitate  de presedinte 

Fila Manage din My Rotary dezvaluie instrumentele si link-urile de care  vei 
avea nevoie pentru a-ti gestiona eficient clubul.  Foloseste aceste functii si 
resurse pentru a transforma anul tau intr-unul de succes. 

In timp ce te informezi, poti efectua o varietate de sarcini administrative 
pe My Rotary, cum ar fi: 

• Actualizeaza-ti informatiile personale 

• Vizualizeaza si editeaza obiectivele si rapoartele din Rotary Club Central 

• Gestioneaza  sugestiile de membri 

• Actualizeaza datele clubului 

• Actualizeaza datele privind membrii (adauga, editeaza sau elimina membri) 

• Acceseaza rapoarte, inclusiv: 
– Membrii clubului 
– Soldul contabil zilnic al clubului 
– Contributie si recunoastere 
– SHARE si polio 

• Gestioneaza abonamentele la newsletter 

• Cauta in Registrul Oficial 

http://www.rotary.org/myrotary
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/groups
http://ideas.rotary.org/
https://my.rotary.org/secure/application/261
http://www.rotary.org/myrotary/en/manage
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13301
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13011
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Tu,  secretarul clubului,  secretarul/directorul executiv, trezorierul clubului, 
presedintele comitetului Fundatiei si presedintele comitetului de 
membership pot activa drepturile de acces pentru alti ofiteri, asa ca asigura-
te ca ofiterii clubului sunt raportati pana la 1 februarie pentru anul urmator. 
Adauga noi ofiteri utilizand link-ul de pe pagina Club Administration din 
My Rotary sau introducandu-i in sistemul de management a clubului. 

In calitate de lider de club, iti poti delega sarcinile administrative unui alt 
membru al echipei pe My Rotary.  Aceasta permisiune  temporara, 

cunoscuta ca delegare, nu are scopul de a te scuti de atributiile tale de 
presedinte; pur si simplu extinde accesul tau la nivel de presedinte la My 
Rotary unui alt lider de club cu un cont My Rotary.  Delegatul tau nu iti 
va putea vedea informatiile personale, cum ar fi profilul tau, istoricul 
contributiilor sau activitatea din grupurile de discutii. Aceasta persoana 
poate, totusi, sa acceseze aceleasi instrumente si informatii sensibile la 
care ai si tu acces ca presedinte. Consulta Cum sa iti delegi accesul online 
pentru mai multe informatii. 

 

Este esential sa pastrezi la zi informatiile privind clubul din baza de date 
Rotary. Asigura-te ca clubul tau are o procedura de raportare a ofiterilor si a 
informatiilor de contact ale acestora (inclusiv adresele de e-mail) catre Rotary 
International, precum si a modificarii datelor despre membrii clubului.  Daca 
clubul tau foloseste un sistem de management a clubului, raporteaza-ti ofiterii 
si modificarile aduse informatiilor despre membri in acel sistem si colaboreaza 
cu secretarul sau administratorul clubului pentru a te asigura ca Rotary 
International primeste actualizarile. 

Toate cluburile sunt obligate sa trimita catre Rotary International urmatoarele: 

• Modificari ale datelor  membrilor clubului pana la 1 iulie si 1 ianuarie pentru 

ca clubul sa primeasca o factura exacta 

• Membri noi si exclusi, in termen de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 1 iulie sau 
1 ianuarie 

• Ofiterii noi pentru urmatorul an rotarian si informatiile noi privind intalnirile 

clubului, pana la 1 februarie 

• Informatii pentru Registrul Oficial, pana la 1 februarie 

• Utilizarea fondurilor Fundatiei Rotary, daca s-a acordat un grant clubului tau 
(In RIBI, granturile districtuale sunt raportate prin echipele pentru granturile 

districtuale ale fundatiei si administrare.) 

• Obiectivele clubului, inclusiv obiectivul tau in materie de membri, pana la 1 

iunie (folosind Rotary Club Central) 

https://my.rotary.org/en/document/how-delegate-your-online-access
https://my.rotary.org/en/manage/community-marketplace/club-management-systems-website-vendors
http://www.rotary.org/clubcentral
http://www.rotary.org/clubcentral
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Responsabilitatile tale fiscale includ monitorizarea fondurilor clubului, practicarea unei bune 
gestiuni si asigurarea faptului ca clubul respecta toate legile locale aplicabile, inclusiv cele 
referitoare la impozite si organizatiile nonprofit. 

Colaboreaza cu ofiterii clubului tau pentru a revizui sau a stabili un sistem de colectare a 
platilor de la membri si de plata a cotizatiilor si taxelor catre Rotary International si catre 
districtul vostru. 

Cotizatiile catre club. Cotizatiile catre club trebuie colectate de la membri saptamanal, lunar sau 
trimestrial, dupa cum este stabilit de clubul tau, nivelul cotizatiei fiind stabilit in fiecare an. 
Aceste cotizatii, care variaza in functie de club, finanteaza in general cheltuielile de functionare, 
cum ar fi intalniri, mese, cadouri pentru invitati si consumabile si ar trebui sa se bazeze pe 
bugetul vostru anual. 

Cotizatiile catre district. Multe districte mentin fonduri pentru finantarea proiectelor 
sponsorizate de district si pentru sprijinirea administratiei districtuale, fiecare club contribuind 
prin cotizatii per membru. Suma este aprobata in fiecare an la seminarul de instruire a 
presedintilor alesi, la adunarea districtuala de instruire sau la conferinta districtuala. 

Cotizatiile catre Rotary International. De doua ori pe an, cluburilor li se percep cotizatii per 
membru de catre Rotary International, dupa cum urmeaza: 

2018-19: $32,00 
2019-20: $34,00* 

Toate cotizatiile sunt platibile la 1 iulie si 1 ianuarie. Pentru fiecare nou membru admis in 
cadrul unui ciclu de facturare al clubului, clubul trebuie sa plateasca cotizatii proportionale 
catre Rotary International – o sesime din sumele enumerate mai sus pentru fiecare luna 
completa in care acesta a avut calitatea de membru. 

Aceste cotizatii acopera cheltuielile generale de functionare ale organizatiei si va ofera acces la 
serviciile si resursele Rotary International, inclusiv publicatii in mai multe limbi; sprijin pentru 
club, district si proiecte; instruire, indrumare si resurse pentru liderii de club care preiau 
mandatul; si site-ul web al Rotary. 

Taxele Rotary. Pe langa cotizatii, membrilor Rotary li se percep abonamentele necesare la 
reviste, taxele  Consiliului Legislativ si alte cheltuieli. Doi rotarieni care locuiesc la aceeasi 
adresa se pot abona in comun la The Rotarian sau la revista lor regionala. 

Rotary trimite o factura catre secretarul clubului prin e-mail in iulie si in ianuarie, pe baza listei 
de membri a clubului vostru din 1 iulie si 1 ianuarie. 

Secretarul este responsabil pentru mentinerea listei actualizate prin adaugarea si eliminarea 
numelor membrilor in termen de 30 de zile de la orice modificare. Asigurati-va ca o lista 
actuala de membri ai clubului este raportata la Rotary International, astfel incat sa primiti o  

 
 

*Cotizatiile vor ramane constante dupa 2019-20, cu exceptia cazului in care sunt modificate de catre 
Consiliul Legislativ. 



30  

factura exacta. Urmatorii lideri de club pot plati factura cu cardul pe pagina Club 
Administration din My Rotary: 

• Presedintele 

• Secretarul clubului 

• Secretarul/directorul executiv 

• Trezorierul clubului 

• Presedintele comitetului de membership 

• Presedintele comitetului Fundatiei Rotary 

Factura clubului tau include cotizatiile Rotary per membru si abonamentele la revista Rotary 
pentru regiunea voastra. Factura din iulie include si taxele Consiliului Legislativ. Taxele de 
asigurare de raspundere civila sunt incluse in factura din iulie pentru Statele Unite si teritoriile 
sale. 

Plata cotizatiilor garanteaza calitatea de membru a clubului tau si situatia financiara buna in 
Rotary International, precum si accesul la resursele Rotary. Consulta Intrebari frecvente 
privind factura clubului pentru mai multe informatii despre modalitatile de plata. 

Orice club care nu isi plateste cotizatiile si taxele catre Rotary va fi desfiintat. De asemenea, 
clubul poate fi suspendat sau desfiintat daca oricare dintre membrii sai a folosit abuziv fonduri 
de la Fundatia Rotary. 

Desfiintarea. La patru luni dupa data facturii din 1 ianuarie sau 1 iulie, cluburile cu cotizatii 
Rotary neplatite per membru vor fi desfiintate. Cluburile care nu si-au indeplinit intreaga 
responsabilitate financiara in termen de 150 de zile de la desfiintare isi vor pierde charter-ul 
initial si nu vor fi eligibile pentru repunere in drepturi. 

Repunerea in drepturi. Orice club desfiintat care doreste sa fie repus in drepturi trebuie sa 
plateasca toate obligatiile financiare catre Rotary, inclusiv o taxa de repunere in drepturi de 30 
USD per membru, in termen de 150 de zile de la desfiintare. De asemenea, trebuie sa furnizeze 
o lista actualizata a membrilor pentru a asigura faptul ca se inregistreaza date exacte la 
momentul repunerii in drepturi. 

Excluderea membrilor. Secretarul clubului tau trebuie sa contacteze orice membru al clubului 
care nu si-a platit cotizatiile in termen de 30 de zile de la data limita, comunicandu-i in scris un 
termen final si suma datorata. Daca cotizatiile nu sunt platite in termen de 10 zile de la data 
notificarii, calitatea de membru poate inceta, daca comitetul director este de acord. Comitetul 
director il poate repune pe acesta in calitatea de membru daca membrul revocat solicita si 
plateste toate datoriile catre clubul sau. 

Consultati codurile fiscale locale si nationale pentru a stabili ce formulare trebuie sa depuna 
clubul vostru, daca exista. Consultati comitetul districtual de finante si asistentul guvernatorul 
pentru mai multe informatii. 

Toate cluburile din Statele Unite sunt obligate prin lege sa trimita o declaratie informativa la 
Internal Revenue Service in fiecare an. Contactati IRS-ul pentru mai multe informatii. 

https://my.rotary.org/en/manage/club-district-administration/club-administration
https://my.rotary.org/en/manage/club-district-administration/club-administration
https://my.rotary.org/en/club-invoice-faq
https://my.rotary.org/en/club-invoice-faq
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Poti sa ai impact in anul tau ca presedinte cu proiecte si activitati care raspund 
nevoilor comunitatii tale. Un plan eficient de strangere de fonduri este esential pentru 
a va sprijini proiectele si eforturile umanitare globale ale Rotary. 

Asigura-te ca membrii clubului urmeaza aceste bune practici financiare pentru a 
promova transparenta si buna administrare a fondurilor: 

• Declarati fondurile stranse in conformitate cu legile locale. 

• Solicitati responsabilului de eveniment sa semneze pentru cheltuielile caritabile. 

• Specificati care sunt cauzele sustinute din veniturile din eveniment in materialele 

voastre de promovare. 

• Emiteti chitante donatorilor daca strangerea de fonduri se califica drept eveniment 

deductibil din punct de vedere fiscal. 

• Stabiliti o procedura pentru trimiterea contributiilor catre Fundatia Rotary. 

• Trimiteti contributiile catre Fundatia Rotary separat de platile catre Rotary 
International. 

Fundatiile de club. Daca clubul vostru are sau intentioneaza sa infiinteze o fundatie sau 
un trust caritabil, asigurati-va ca respecta legile locale. Consultati-va cu autoritatea 
fiscala locala referitor la cerintele privind declararea si contactati-va reprezentantul 
Club and District Support pentru mai multe informatii. 

Contributiile voluntare ale rotarienilor si prietenilor Rotary fac posibile granturile 
Fundatiei Rotary. Gasesti mai multe informatii in Ghidul de referinta Fundatia Rotary. 

 

Indiferent daca organizezi intalniri sau strangeri de fonduri sau lucrezi cu tinerii, 
responsabilitatile de management a riscurilor fac parte din rolul tau. In acest context, 
managementul riscurilor  se refera la un proces proactiv care are  ca scop identificarea 
cauzelor unei posibile  pierderi si determinarea modului de diminuare a impactului 
financiar al unei posibile pierderi. Gestionarea riscurilor presupune: 

• Reexaminarea activitatilor din perspectiva „Ce poate merge prost?‖ 

• Modificarea activitatilor pentru a diminua riscurile 

• Utilizarea contractelor si acordurilor pentru a defini clar rolurile si 
responsabilitatile tuturor partilor implicate (consultati un consilier juridic local 
pentru a intocmi si revizui documentele legale) 

• Urmarea unor politici, proceduri si liniile directoare consacrate 

Faptul de a fi proactiv poate ajuta la reducerea efectelor pierderilor.  Din postura ta, 
esti in masura sa dai tonul pentru clubul tau.  Constientizarea si gestionarea riscurilor 
va ajuta la protejarea rotarienilor, a participantilor la program si a activelor clubului. 

Cluburile sunt indemnate sa obtina consultanta profesionala juridica si de asigurari, 
privitor la protectie in caz de raspundere.  De exemplu, solicitati sfaturi profesionale 
cu privire la incorporarea clubului (sau a activitatilor acestuia) sau pentru 
achizitionarea unei asigurari de raspundere civila adecvata.  Cluburile din Statele 
Unite si teritoriile  si posesiunile sale sunt acoperite  automat de raspunderea generala 
si directorii si ofiterii/asigurarea de raspundere civila pentru practicile de angajare 
printr-un program organizat de Rotary  si platit de rotarienii din S.U.A.  Cluburile din 

https://www.rotary.org/myrotary/en/contact/reps
https://www.rotary.org/myrotary/en/contact/reps
https://my.rotary.org/en/document/rotary-foundation-reference-guide
https://my.rotary.org/en/document/rotary-foundation-reference-guide
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
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afara Statelor Unite ar trebui sa ia in considerare achizitionarea unei asigurari daca nu 
o  au deja.  Consulta articolul 72.050. al Codului de politici Rotary pentru informatii 
suplimentare. 

 

Liderii tai districtuali — guvernatorul, asistentii guvernatori,  comitetele, trainerul, 
secretarul si fostii guvernatori — vor ca  clubul tau sa aiba succes.  Districtul iti sprijina 
clubul in multe feluri, inclusiv: 

• Prin oferirea de indrumari cu privire la probleme  precum membri si proiecte 

• Prin conectarea cluburilor cu probleme  sau  proiecte  similare 

• Prin oferirea de oportunitati de conducere si de serviciu 

• Prin comunicarea actualizarilor de politici 

• Prin coordonarea programelor  Rotary, cum ar fi granturi districtuale, granturi 
globale,  Rotary Youth Leadership Awards (RYLA),  Rotary Youth Exchange  si 
bursele de cercetare Rotary Peace Fellowships 

Asistentul vostru guvernator este persoana ta de referinta din district, disponibil sa va 
sprijine clubul pe tot parcursul anului.  Deoarece asistentii guvernatori interactioneaza 
cu o varietate de cluburi, ei pot observa o gama larga de abordari ale problemelor 
comune  si pot impartasi perspective care  te pot ajuta sa iti atingi obiectivele si sa 
depasesti provocarile. 

https://my.rotary.org/en/document/rotary-code-policies
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Care sunt obiectivele tale personale  pentru  conducerea clubului tau? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Care este un sector al operatiunilor  clubului tau pe care  ai dori sa-l imbunatatesti? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cum veti asigura o buna administrare a fondurilor clubului? 



 

3
4
 

t

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/myrotary
mailto:website@rotary.org
https://my.rotary.org/user/profile/edit
https://my.rotary.org/user/profile/edit
mailto:social@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/groups
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/groups
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/groups
mailto:social@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/15486
mailto:social@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13306
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13306
mailto:social@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13301
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13301
mailto:cds@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/events
mailto:website@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/101736
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/101736
mailto:graphics@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13166
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13166
mailto:grants@rotary.org
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
mailto:learn@rotary.org
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http://www.rotary.org/MYROTARY
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Membrii implicati si activi ai clubului  fac posibila servirea comunitatilor locale si din 
intreaga lume, sprijinirea activitatii Fundatiei Rotary si dezvoltarea viitori lideri. Dar 
mai presus de toate, membrii implicati si activi transforma clubul vostru intr-unul 
distractiv. 

Asigura-te ca aveti o comunitate de membri care reflecta diversitatea de profesii si 
culturi din comunitatea voastra. Diversitatea de membrii nu numai ca atrage 
potentiali candidati, ci promoveaza si inovatia si ofera abilitatile si experienta de care 
clubul tau are nevoie pentru a face schimbari pozitive in comunitatea voastra. 

https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/start-club
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/start-club
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s

 

 

Consolidarea comunitatii de membri este o prioritate de varf pentru Rotary.  
Comitetul de membership al clubului tau este responsabil pentru implementarea 
planului tau in materie de membri, care ar trebui sa adreseze punctele forte si 
provocarile unice ale clubului tau. 

Rolul principal al comitetului este de a atrage,  implica si educa membrii clubului. 
Clubul tau poate modifica regulamentul intern pentru a reflecta responsabilitatile 
specifice ale comitetului vostru de membership, aduagand subcomitete, in functie de 
necesitati.  Consulta anexa 1 pentru exemple  de structuri pe comitete a unui club. 

Comitetul de membership ar trebui sa fie format din 5 pana la 15 membri ai clubului, 
sau din cel putin 10% din comunitatea voastra de membri,  care au conexiuni 
puternice  intre diversele sectoare ale comunitatii,  sunt interesati de imbunatatirea 
experientei pentru toti membrii, le place sa lucreze cu oamenii,  reflecta diversitatea 
clubului vostru si a comunitatii,  si care au o cunoastere aprofundata a Rotary. 
Membrii comitetului,  in special presedintele comitetului de membership, trebuie sa 
participe la seminarul districtual de membership, unde vor invata cum sa utilizeze 
instrumentele online ale Rotary si vor impartasi idei de dezvoltare a comunitatii de 
membri.  Consulta anexele 2 si 3 pentru mai multe informatii. 

Consulta-te  in mod regulat cu comitetul tau de membership pentru a afla despre 
strategiile noi pe care le vor implementa pentru a atinge obiectivele clubului vostru in 
materie de membri.  Comitetul tau de membership are aceste responsabilitati: 

• Identifica potentiali membri 

• Le prezinta acestora Rotary si clubul vostru 

• Ii invita sa se alature  clubului daca se potrivesc bine 

• Implica membrii noi si pe cei existenti 

Consulta anexa 4:  Lista de verificare a Comitetului de membership al clubului, pentru 
idei despre cum sa folositi acesti pasi. 

https://www.rotary.org/myrotary/en/newsletters-0
https://www.rotary.org/myrotary/en/newsletters-0
https://www.rotary.org/myrotary/en/newsletters-0
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
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Inainte de stabili obiective  privind comunitatea de membri, lucreaza indeaproape cu 
comitetul tau de membership pentru a va evalua clubul. Puteti incepe prin a analiza 
tenditele  in materie de membri ale clublui vostru, pentru a va intelege provocarile 
actuale.  Cati membri noi castiga clubul vostru in fiecare  an? Cati membri pierde? 
Foloseste rapoartele de membership din My Rotary si  Rotary Club Central pentru a 
vizualiza tendintele clubului tau in materie de membri, si consulta-te  cu guvernatorul 
districtual, asistentul guvernator, presedintele comitetului districtual de membership, 
sau coordonatorul Rotary. 

Apoi, completeaza Evaluarea bunastarii clubului Rotary impreuna cu liderii clubului 
tau si discutati rezultatele.  Ca grup, hotarati ce parti ale clubului vostru s-ar putea 
imbunatati.  Pentru a obtine parerea membrilor,  foloseste Chestionarul privind 
satisfactia membrilor si include sugestiile lor in planul tau in materie  de membri. 

Dupa ce ai evaluat tendintele clubului tau in materie  de membri si ai elaborat 
obiectivele in aceasta materie, introdu-le in Rotary Club Central si elaboreaza un plan 
de actiune pentru atingerea lor. 

Cursul „Bunastare in club?‖ din Learning Center te poate ajuta sa identifici 
oportunitati de crestere si sustenabilitate, impreuna cu strategii de dezvoltare in 
aceste zone. 

Un club care  imbratiseaza si celebreaza diversitatea de perspective este categoric  mai 
interesant si mai relevant.  Un club divers se poate alimenta dintr-o  rezerva mai mare 
de experienta si cunostinte pentru a crea schimbari pozitive in comunitatea voastra. 

In clubul tau, reprezentarea  in functie de varsta,  sex,  etnie  si profesie ar trebui sa fie 
la fel de eterogena ca  in comunitatea voastra.  Foloseste evaluarile diversitate de 
membri si clasificare pentru a aprecia diversitatea clubului tau.  Apoi, urmeaza cursul 
Construirea unui club divers din Learning Center pentru  a afla cum sa-ti diversifici 
clubul. 

Politica Rotary  interzice  limitarile privind calitatea de membru in functie de sex, 
rasa, culoare, credinta sau origine nationala.  Consulta Statutul Rotary International 
pentru mai multe informatii. 

 

Membrii noi pot aduce  un suflu nou clubului tau,  precum si idei noi si energie 
proaspata, capacitate  sporita de a servi comunitatea si potentiali viitori lideri, iar 
toate acestea pot ajuta la asigurarea succesului pe termen lung al clubului. 

Colaboreaza cu comitetul tau de membership pentru a: 

• Implementa proiecte noi si inovatoare  care starnesc  interesul  sau raspund unor 
nevoi presante  in comunitate 

• Promova activitatile clubului folosind retelele sociale, marketing-ul 
direct si mass-media locala pentru a arata impactul clubului tau asupra 
comunitatii 

• Viza membri ai grupurilor sau profesiilor din comunitate  care nu 
sunt reprezentati in clubul tau 

https://my.rotary.org/en/document/understanding-membership-reports-getting-started
https://my.rotary.org/en/document/rotary-club-health-check
https://my.rotary.org/en/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://my.rotary.org/en/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/diversifying-your-club-member-diversity-assessment
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/diversifying-your-club-member-diversity-assessment
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/representing-your-communitys-professions-classification-assessment
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/en/document/bylaws-rotary-international
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/572
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/572
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/572
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/572
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/572
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/572
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/572
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/572
https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/webinars/upcoming
https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/webinars/on-demand
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• Contacta alumni Rotary 

• Invita potentiali membri sa participe la evenimente  sau proiecte 

• Actualiza brosura clubului pentru a o distribui invitatilor la intalnirile voastre 

• Organiza evenimente pentru potentiali membri pentru a ajuta membrii comunitatii 

voastre sa descopere Rotary 

Cursul Strategii pentru atragerea de noi membri din Learning Center ofera idei de 
conectare cu potentiali membri noi din comunitatea voastra. 

 

Rotary primeste mii de sugestii de membri de la oameni din intreaga lume care sunt 
interesati sa se alature Rotary. Aceste sugestii vin de la potentiali membri care apasa 
„join‖ pe Rotary.org si completeaza un formular online.  Rotary atribuie fiecare 
sugestie unui district.  Apoi, districtul atribuie sugestia unui club care ar putea 
raspunde nevoilor persoanei respective. Tu, presedintele comitetului tau de 
membership si secretarul tau veti primi o alerta prin e-mail cand o sugestie de 
membru a fost atribuita clubului vostru.  Acceseaza informatiile despre candidati pe 
paginile Club Administration din My Rotary. Decide  cine va gestiona sugestiile de 
membri ale clubului vostru.  Asigura-te ca raspundeti prompt, contactand potentialul 
membru sau rugand districtul sa reatribuie persoana unui alt club, daca echipa ta 
decide ca persoana nu se potriveste bine clubului.  Asigura crearea unei experiente 
pozitive pentru potentialii membri, chiar daca  in cele din urma nu se alatura Rotary. 

Pentru a intelege mai bine sistemul sugestiior de membri, urmeaza cursul Sugestii 
online de membri din Learning Center-ul Rotary. 

 

Implicarea membrilor actuali ai clubului este la fel de cruciala ca atragerea unora noi. 
Pentru a implica membrii, include-i in activitati, atribuie-le roluri de conducere si 
comunica in mod regulat cu ei.  Pentru a ajuta la elaborarea unei strategii de 
mentinere a numarului de membrii ai clubului tau, intreaba fostii membri despre 
motivele pentru care s-au retras, si identifica punctele forte si slabiciunile  folosind 
Evaluarea si analiza retentiei. 

Membrii care sunt implicati sunt dedicati, activi si motivati.  Membrii implicati vor 
face ca activitatile  clubului sa fie mai distractive si eficiente.  De asemenea, este mai 
probabil ca acestia sa invite potentiali membri sa se alature. 

Cand membrii acorda prioritate clubului lor Rotary fata de alte activitati,  isi 
consolideaza calitatea de membru.  Afla ce le place si ce nu le place  membrilor la club, 
realizand un Chestionar privind satisfactia membrilor.  Foloseste rezultatele pentru a 
imbunatati experienta de club.  Gaseste mai multe idei pentru a face clubul vostru mai 
eficient, distractiv si relevant in Fiti un club entuziast: Planul de conducere a clubului 
vostru.  Acest ghid include bune practici pentru consolidarea cluburilor, adaptate 
regiunilor din intreaga lume. 

https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/club-connections/alumni
https://my.rotary.org/en/document/discover-rotary
https://my.rotary.org/en/document/discover-rotary
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/579
https://my.rotary.org/en/manage/club-district-administration/club-administration
https://my.rotary.org/en/document/creating-positive-experience-prospective-members
https://my.rotary.org/en/document/creating-positive-experience-prospective-members
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/understanding-why-members-resign-exit-survey
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/improving-your-member-retention-retention-assessment-and-analysis
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/improving-your-member-retention-retention-assessment-and-analysis
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://www.rotary.org/myrotary/en/membership-resources%23bevibrantclub
https://www.rotary.org/myrotary/en/membership-resources%23bevibrantclub
https://www.rotary.org/myrotary/en/membership-resources%23bevibrantclub
https://www.rotary.org/en/engaging-younger-professionals
https://www.rotary.org/en/engaging-younger-professionals
https://www.rotary.org/en/engaging-younger-professionals
https://www.rotary.org/en/engaging-younger-professionals
https://www.rotary.org/en/engaging-younger-professionals
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Implica membrii noi de indata ce se alatura clubului. Consulta Conecteaza-te pentru a 
face bine, care descrie o multitudine de moduri de a lasa o urma in club, in comunitate 
si in lumea Rotary. Fiecare membru al clubului tau ar trebui sa joace un rol activ in a 
prezenta si a ura bun venit membrilor noi. Gaseste idei in cursul Initiaza aclimatizarea 
noilor membri din Learning Center-ul Rotary. 

Daca ai intrebari, consulta-te cu asistentul vostru guvernator, cu coordonatorul vostru 
Rotary, cu presedintele imediat anterior, sau cu reprezentantul din partea Club and 
District Support. Si cursul Bune practici pentru implicarea membrilor, din Learning 
Center, poate fi de ajutor. 

 

Clubul tau are un bun de pret in miile de alumni Rotary care au participat intr-un 
program  Rotary.  Acestia sunt sustinatori puternici ai Rotary, precum si potentiali 
membri si donatori.  Alumni ai programelor Rotary sunt cei care  au participat in 
oricare dintre  urmatoarele programe: 

• Interact 

• Rotaract 

• Rotary Youth Exchange 

• New Generations  Service Exchange 

• Rotary Youth Leadership Awards 

• Bursele de cercetare  Rotary Peace Fellowships 

• Burse Rotary  (finantate de granturi globale si granturi districtuale) 

• Echipe de  formare  vocationala (membrii si liderii) 

• Burse ambasadoariale 

• Granturi pentru profesorii universitari 

• Schimb de grupuri de studiu (membrii si liderii) 

• Voluntarii Rotary 

• Programe  de burse ale cluburilor sau districtelor 

Invita alumni sa devina membri.  Daca nu sunt pregatiti sa vi se alature, mentine-i 
implicati in Rotary incurajandu-i sa participe in evenimentele  si  activitatile clubului. 
Foloseste-le abilitatile,  recrutandu-i pentru a va consilia pe proiecte.  Alumnii 
implicati au mai multe  sanse sa devina membri in viitor.  Alumni va pot ajuta clubul: 

• Sa se conecteze cu cluburi din diferite tari pentru serviciu si parteneriat 

• Sa promoveze Rotary, prin impartasirea experientei personale despre capacitatea 
Rotary de a schimba vieti cu membrii clubului si cu mass-media 

• Sa incurajeze pe ceilalti sa se implice in programele Rotary 

• Sa selecteze, pregateasca si gazduiasca participanti ai unui program 

Rotary ofera alumni o retea globala de factori influenti,  inclusiv lideri de comunitate 
si de afaceri, care pot fi o resursa extraordinara de-a lungul carierei lor.  Subliniati 
oportunitatile  si avantajele implicarii in Rotary cand discutati cu alumni despre  
includerea lor in club. 

https://my.rotary.org/en/document/connect-good
https://my.rotary.org/en/document/connect-good
http://learn.rotary.org/
https://www.rotary.org/myrotary/en/coordinators-advisers
https://www.rotary.org/myrotary/en/coordinators-advisers
https://www.rotary.org/myrotary/en/contact/reps
https://www.rotary.org/myrotary/en/contact/reps
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/club-connections/alumni
https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/learn-topic/interact
https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/learn-topic/rotaract
https://www.rotary.org/myrotary/en/take-action/empower-leaders/start-exchange
https://www.rotary.org/myrotary/en/take-action/empower-leaders/organize-ryla-event
https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships
https://www.rotary.org/en/our-programs/grants
https://www.rotary.org/myrotary/en/newsletters-0
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/617
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/617
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/617
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/617
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/617
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Cum iti vei implica membrii? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cum iti poti ajuta clubul sa devina mai flexibil? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cum vei atrage  noi membri in clubul tau? 
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RO—(518) 

 
 
 
 

LISTA DE VERIFICARE A COMITETULUI DE MEMBERSHIP AL 
CLUBULUI 
Rolul comitetului de membership al clubului este sa scrie si sa urmeze un plan de actiune pentru a atrage si 
implica membrii. Un comitet eficient ar trebui sa fie compus din cinci pana la 15 membri motivati care sa 
dirijeze implementarea planului tau in materie de membri.  Compunerea comitetului ar trebui sa permita 
continuitatea de la un an la altul si ar trebui  sa reprezinte intreaga diversitate de membri a clublui si a 
comunitatii voastre. 

1. Identifica: 

☐ Completeaza anual diversitate de membri si  evaluari ale clasificarilor, care se gasesc in  Instrumente 

de evaluare a comunitatii de membri. Identifica persoane din comunitate care umplu golurile din 

comunitatea de membri a clubului vostru sau care manifesta interes pentru idealurile Rotary. 

☐ Roaga toti membrii sa completeze fisa de lucru Identificarea potentialilor membri cel putin o data pe 

an. 

☐ Viziteaza in mod regulat  spatiul  Club Administration din My Rotary  pentru a gestiona sugestiile de 
membri atribuite clubului vostru. 

☐ Intalniti-va cel putin o data pe luna pentru a analiza potentialii membri si statutul acestora in 
procesul de aderare la club. 

☐ Roaga membrii actuali carora le-a fost atribuit un potential membru  sa duca procesul de aderare al 
acestuia la urmatorul pas. 

2. Prezinta: 

☐ Selecteaza cei mai potriviti membri ai clubului ca sa-i implice pe potentialii membri. Tinand cont de 
interesele particulare ale fiecarui potential membru, explica felul in care clubul vostru ii poate ajuta 
sa-si urmeze pasiunile. 

☐ Organizeaza periodic evenimente pentru potentialii membri pentru a le prezenta Rotary, clubul 
vostru si valorile noastre fundamentale. 

☐ Invita persoanele pe care le-ai identificat ca potentiali membri sa participe la un proiect de serviciu 
sau la o intalnire. 

☐ Spune-le potentialilor membri  calificati despre clubul vostru,  la ce sa se astepte la intalniri  si despre 
oportunitatile de a dezvolta relatii, de a socializa si de a servi pe care le ofera  clubul vostru. 

3. Invita: 

☐ Desemneaza un membru  al clubului potrivit pentru invita fiecare dintre potentilii membri sa se 

alature. 

☐ Organizeaza o ceremonie plina de insemnatate pentru a primi membrii noi. Include familiile lor si 
implica intregul club. 

☐ Ofera membrilor un pachet de bun venit care include resursele clubului si ale Rotary  pe care le vor 
gasi utile. 

☐ Sarbatoriti primirea de noi membri in clubul vostru. Anuntati acest fapt pe site-ul clubului,  pe 
retelele sociale si in newsletter. 

4. Implica: 

☐ Ureaza bun venit noilor membri atat printr-un program de alimatizare cat si implicandu-i in club. 

☐ Atribuie un mentor fiecarui membru nou pentru a-i impartasi din expertiza profesionala, 
cunostintele despre comunitate si informatiile Rotary. 

☐ Implica fiecare membru  al clubului intr-un proiect de serviciu  sau intr-un comitet al clubului. 

☐ Cel putin o data pe an, verifica nivelul de satisfactie a tuturor membrilor actuali folosind 

Chestionarul privind satisfactia membrilor. 

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/diversifying-your-club-member-diversity-assessment
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/representing-your-communitys-professions-classification-assessment
https://my.rotary.org/en/document/membership-assessment-tools
https://my.rotary.org/en/document/membership-assessment-tools
https://my.rotary.org/en/document/membership-assessment-tools
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/finding-new-club-members-prospective-member-exercise
https://my.rotary.org/en/manage/club-district-administration/826
https://shop.rotary.org/new-member-welcome-kit-426
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/572
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
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Capacitatea noastra de a aborda unele dintre cele mai mari provocari ale 
lumii, atat la nivel local, cat si global, vine  din puterea combinata a celor 
1,2 milioane de membri ai nostri. Inchipuie-ti cate am putea realiza cu  si 
mai multi membri si mai mult sprijin din partea comunitatii.  Promovarea 
Rotary si munca pe care  o face clubul tau pentru a imbunatati comunitatea 
este o cale de a face clubul vostru sa creasca si de a gasi voluntari si 
donatori care sa va sprijine activitatile de serviciu. 

Tu esti o parte integranta a povestii Rotary. Ca presedinte,  ai oportunitatea 
de a construi relatii cu membrii clubului,  ajutand la crearea unei legaturi 
intre perspectivele lor diverse si expertiza vocationala pentru a aduce 
schimbari pozitive in comunitatea voastra.  Spune povestea ta pentru a 
promova clubul vostru,  a atrage noi membri si pentru a obtine  sustinerea 
comunitatii. 
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Comitetul de imagine publica al clubului elaboreaza si duce  la indeplinire  un plan pentru a tine publicul 
informat despre  Rotary si despre proiectele si activitatile clubului.  Ca presedinte de club,  poti ajuta la 
implementarea planului si poti evalua eforturile clubului in materie de imagine publica. 

Selecteaza membri care se exprima clar,  sunt entuziasti si cunosc  Rotary si clubul vostru pentru 
comitetul de imagine publica.  Daca este posibil,  alege un presedinte  de comitet cu experienta 
profesionala in publicitate, marketing sau relatii publice  si care  are o relatie de lucru cu mass-media 
locala. 

Comitetul de imagine publica al clubului are  urmatoarele responsabilitati: 

• Participa la seminarul districtual de imagine publica pentru a se inspira si a invata strategii pentru 

practici eficiente de imagine publica (consulta anexa 2 pentru mai multe informatii) 

• Elaboreaza un plan de imagine publica 

• Stabileste si atinge  obiectivele de imagine publica pentru anul care urmeaza  (consulta sectiunea 
imagine publica din Rotary Club Central) 

• Foloseste resursele din Brand Center-ul Rotary pentru a promova clubul 

• Foloseste resursele campaniei Oameni de actiune din Brand Center  pentru a imbunatati intelegerea 
publicului despre Rotary si pentru a stimula implicarea in comunitatea voastra 

• Aduce  la cunostinta membrilor clubului,  a mass-media si a publicului larg actvitatile  clubului 

• Pune in valoare  proiectele si activitatile pentru a le face mai atractive pentru mass-media 

• Ajuta la crearea unei imagini publice care sa atraga noi membri 

Imbunatatirea imaginii publice a clubului vostru  necesita timp,  efort si planificare.  Inainte de 
inceputul anului Rotarian,  roaga comitetul sa elaboreze  un plan de actiune care identifica publicul, 
strategiile si instrumentele, precum si proiectele  si activitatile pe care le vor promova.  Pentru mai multe 
informatii, consulta cursul Fundamentele comitetului de imagine publica al clubului din Learning 
Center. 

http://www.rotary.org/brandcenter
http://www.rotary.org/clubcentral
http://www.rotary.org/brandcenter
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
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Guvernatorul, asistentul guvernator, presedintele comitetului districtual de imagine publica si 
coordonatorul Rotary de imagine publica te pot consilia si ajuta in chestiuni referitoare la imaginea 
publica. 

 

Ca presedinte,  tu esti fata clubului tau.  Vei avea oportunitatea sa vorbesti in fata publicului la 
evenimente de proiect,  dar si cu alte ocazii.  Ar trebui sa raspunzi cu usurinta la intrebarile 
fundamentale:  Ce este Rotary?  Ce face Rotary?  Cine sunt rotarienii? 

Iata cateva mesaje care te vor ajuta sa dezvolti punctele cheie  inainte de interviuri cu mass-media si 
discursuri catre publicul extern. 

MESAJE INTRODUCTIVE PRINCIPALE 

• In fiecare zi, in comunitatile noastre si in intreaga lume, vecinii nostri se confrunta cu provocari grele 
— conflicte,  boli,  lipsa apei curate,  a unui sistem medical,  a educatiei si a oportunitatilor economice. 

MESAJE SUPORT 

• Rotarienii au viziunea a ceea ce este posibil pentru vecinii lor.  Ei mobilizeaza alti lideri si experti sa ia 
masuri si sa duca lucrurile la capat. 

DESPRE ROTARY — MESAJELE PRINCIPALE 

• Rotarienii sunt oameni de actiune,  motivati de dorinta de a crea oportunitati,  de a consolida 
comunitati si de a gasi solutii la provocarile grele care afecteaza oamenii din intreaga lume. 

• Rotary este o comunitate de 1,2 milioane de barbati si femei care reprezinta toate continentele, 

culturile,  profesiile si experientele  si care  se conecteaza prin intermediul cluburilor noastre locale. 

• Cluburile Rotary abordeaza proiecte de orice amploare si inspira colegii rotarieni,  prietenii, vecinii si 
partenerii sa-si impartaseasca viziunea,  sa faca schimb de idei pentru solutii durabile si sa preia 
initiativa pentru a aduce aceste idei la viata. 

MESAJE SUPORT 

• Impreuna cu partenerii, vecinii si prietenii nostri: 

– Promovam pacea, incurajand dialogul pentru a stimula intelegerea intra si interculturala 

– Combatem bolile, educand si echipand comunitatile pentru a opri raspandirea bolilor care pun 
viata in pericol sau care pot fi prevenite 

– Furnizam apa curata, construind  solutii locale pentru a aduce  apa curata  si servicii sanitaro-
igienice la cat mai multi oameni in fiecare zi 

– Salvam mamele  si copiii,  extinzand accesul la ingrijirea de calitate,  astfel incat mamele si copiii  
sa poate trai si sa devina mai puternici 

– Sustinem educatia, extinzand accesul la educatie  si dand putere educatorilor pentru a inspira cat 
mai multi copii si adulti sa invete 

– Crestem economiile locale, prin crearea de oportunitati pentru ca oamenii si comunitatile  sa 
prospere financiar si social 

– Eradicam poliomielita, unind lumea pentru a pune capat poliomielitei, odata pentru totdeauna 

• Rotary este un partener si o resursa de nadejde.  Cu membri si proiecte  in aproape toate partile 
globului, nu exista limita pentru binele pe care il putem face. 
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Principalul obiectiv filantropic al Rotary este eradicarea poliomielitei la nivel mondial. 

• Rotary si partenerii sai sunt aproape  de eradicarea poliomielitei, obtinand o reducere de 99,9% a 

cazurilor din 1988. 

• Rolul principal al Rotary este  strangerea de fonduri,  sprijinirea cauzei si mobilizarea voluntarilor. 

• Contributiile Rotary la efortul global de eradicare a poliomielitei vor depasi 2,2 miliarde de dolari si 
nenumarate ore de voluntariat pentru a proteja de poliomielita peste 2 miliarde de copii din 122 de 
tari. 

• Rotary lucreaza la strangerea a inca 50 de milioane de dolari pe an pana in 2020 pentru eradicarea 

poliomielitei, care urmeaza sa fie egalate 2 la 1 de catre Fundatia Bill & Melinda Gates. 

Rotary cladeste pacea si intelegerea internationala nu numai prin educatie si servicii umanitare, ci si prin 

dezvoltarea tinerilor lideri. 

• Peste 900 de absolventi ai programului de masterat al centrelor de pace Rotary Peace Centers sunt in 
pozitii cheie de luare a deciziilor in guverne, corporatii si organizatii din intreaga lume. 

• Proiectele umanitare ale Rotary ajuta la prevenirea cauzelor care  stau la baza conflictelor, cum ar fi 

saracia,  analfabetismul si lipsa de apa curata. 

• Programul de schimb de tineri Rotary Youth Exchange promoveaza intelegerea internationala, 
permitand peste 8.000 de liceeni sa traiasca si sa studieze in strainatate  in fiecare an, in 115 tari. 

• Programele  Rotary, Interact si Rotaract, dezvolta tinerii lideri prin promovarea voluntariatului, 

leadership-ului si a cresterii profesionale. 

Daca nu esti sigur cum sa raspunzi intrebarilor despre Rotary, consulta Liniile directoare privind 
identitatea vizuala si vocea pentru modalitati de a comunica esenta brandului si a valorilor Rotary. 
Aminteste-ti punctele cheie din urmatorul chenar: 

http://www.rotary.org/brandcenter
http://www.rotary.org/brandcenter
http://www.rotary.org/brandcenter
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• Impreuna, vedem o lume  in care oamenii se unesc  si iau masuri pentru a 

crea schimbari de durata — pe tot globul,  in comunitatile noastre  si in 

noi insine. 

• Rotary aduce impreuna lideri care isi folosesc experienta combinata 

pentru a aborda unele dintre cele  mai grele provocari cu care  se 

confrunta comunitatile noastre. 

• Rotary valorifica puterea si experienta liderilor profesionisti si de 

comunitate  din aproape  toate tarile  din lume. 

 

• In Rotary,  descoperim si sarbatorim diversitatea perspectivelor noastre 

in timpul intalnirilor de club, conferintelor, proiectelor de serviciu  si 

evenimentelor sociale. 

• Rotary va gasi un loc pentru expertiza si pasiunea ta. Fie ca vrei sa 

conduci un proiect sau sa partici intr-unul,  Rotary saluta implicarea ta. 

 

• Rotary creeaza schimbari pozitive in comunitatile din intreaga lume prin 

proiectele  noastre  de serviciu. 

• De la aprovizionarea camarilor cu alimente pana la furnizarea de apa 

curata si imbunatatirea sanatatii materne, cluburile Rotary isi unesc 

fortele pentru a desfasura proiecte durabile si de impact in comunitatile 

din intreaga lume. 

 

• Construim relatii pe viata. 

• Ne onoram angajamentele. 

• Conectam perspective diverse. 

• Ne aplicam abilitatile de lider si expertiza pentru a adresa probleme sociale. 

 
Pe masura ce elaborezi comunicarile, tine cont de caracteristicile vocii Rotary: 
inteligenta, plina de compasiune, perseverenta si plina de inspiratie. 

Raspunsurile  tale ar trebui sa fie pozitive, concrete, specifice si scurte.  Evita sa 
folosesti termeni Rotary — guvernator, district, arii de interes, PolioPlus — pe care 
cel mai probabil publicul nu-i va intelege. 
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LINII DIRECTOARE PRIVIND 
IDENTITATEA VIZUALA  
SI VOCEA  

Pe retelele sociale, oamenii interactioneaza cu videoclipuri,  fotografii,  infografice  si 
alte tipuri de continut care: 

• Este in legatura cu pasiunile lor 

• Le da idei si ii inspira 

• Ii ajuta sa isi atinga obiectivele 

• Ii amuza 

Continutul de pe retelele  sociale al clubului vostru ar trebui sa prezinte clubul in 
actiune — iesind in comunitate,  socializand,  distrandu-se.  Pastrati continutul axat pe 
intalniri la minimum. Urmariti  grupurile  locale pe retelele  sociale pentru a afla 
despre nevoile comunitatii sau despre posibili parteneri de serviciu. 

 

Semnatura brandului Rotary  (logo-ul oficial) identifica Rotary si angajamentul nostru 
de a imbunatati comunitatile din intreaga lume.  Rotary International detine marci 
comerciale  si de serviciu  (denumite  Marci Rotary si enumerate in Liniile directoare 
privind identitatea vizuala si vocea si in Codul de politici Rotary)  pentru beneficiul 
rotarienilor din intreaga lume. 

Cand reproduceti Marcile Rotary, urmati Liniile noastre directoare privind identitatea 
vizuala si vocea si Codul de politici Rotary (articolul 33). Cluburile pot descarca logo-
urile pentru Rotary,  Rotaract  si alte programe Rotary din Brand Center. 

 

http://www.rotary.org/brandcenter
http://www.rotary.org/brandcenter
http://www.rotary.org/brandcenter
https://my.rotary.org/en/document/rotary-code-policies
http://www.rotary.org/brandcenter
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Cand denumiti activitati,  proiecte,  programe,  site-uri web sau publicatii, clubul 
Rotary sau alta entitate Rotary trebuie  sa-si foloseasca numele  si nu doar „Rotary‖. 
Un club isi poate adauga numele la numele proiectului, spre  exemplu.  Exemple de 
denumiri corespunzatoare  includ: 

• Clubul Rotary din Evanston Proiect de curatare 

• Clubul Rotary Mountain City Parcul centenarului 

• www.anycityrotaryclub.org 

Semnatura unui club Rotary, care  consta  in logo-ul oficial plus numele  clubului,  ar 
trebui sa fie utilizata in toate comunicarile si materialele clubului asociate  cu o 
activitate, un proiect si un program de club.  Pentru instructiuni specifice privind 
denumirea proiectelor de club, consultati Codul de politici Rotary sau contactati 
reprezentantul Club and District Support. 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

   

 

Aproape 160 de comercianti cu licenta sunt autorizati sa produca bunuri care prezinta 
Marcile Rotary si sa ofere sisteme de management a clubului si alte instrumente 
online.  Consulta My Rotary pentru o lista a detinatorilor oficiali de licenta si 
Community Marketplace Resources pentru a te conecta cu acesti comercianti.  Doar 
comerciantilor cu licenta li se permite sa produca si sa vanda bunuri avand Marcile 
Rotary. 

Daca clubul tau vrea  sa stranga fonduri pentru un proiect prin vanzarea de bunuri,  
puteti vinde produse  avand Marcile Rotary o perioada limitata de timp, daca le 
achizitionati de la un detinator oficial de licenta Rotary  si includeti aceste informatii 
pe articole: 

• Numele clubului vostru Rotary  si semnatura clubului Rotary 

• Evenimentul de strangere de fonduri si numele proiectului 

• Datele in care se desfasoara proiectul 

Daca clubul vostru vrea  sa vanda bunuri pentru un proiect de strangere de fonduri pe 
termen lung, va trebui sa aplicati pentru o licenta. Daca clubul vostru vrea sa 
achizitioneze bunuri de la un comerciant fara licenta, acesta trebuie  sa primeasca 
permisiunea de a folosi Marcile Rotary direct de la Rotary International.  Trimiteti 
intrebarile voastre despre folosirea Marcilor Rotary pe bunuri catre 
rilicensingservices@rotary.org. 

http://www.anycityrotaryclub.org/
https://my.rotary.org/en/member-center/licensed-vendors
https://my.rotary.org/en/manage/community-marketplace
mailto:rilicensingservices@rotary.org
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Cum vei raspunde intrebarii „Ce este Rotary‖? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cum te poti pregati pentru a servi dreptul purtator de cuvant al clublui tau? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ce idei inovatoare de sensibilizare a publicului va incerca clubul tau? 
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http://www.rotary.org/MYROTARY
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Misiunea Fundatiei Rotary este de a permite membrilor Rotary sa promoveze 
intelegerea, bunavointa si pacea la nivel mondial prin imbunatatirea 
sanatatii, sprijinirea educatiei si atenuarea saraciei. Sprijinul clubului tau 
pentru Fundatia Rotary are un impact asupra vietilor oamenilor din intreaga 
lume. 

Fundatia Rotary ajuta la finantarea activitatilor noastre unamitare, de la 
proiecte de serviciu locale la initiative globale. Clubul sau districtul tau 
poate aplica pentru granturi pentru a participa in proiecte si pentru a oferi 
burse. Fundatia conduce si campanii la nivel mondial, precum eradicarea 
poliomielitei si promovarea pacii. 

Participarea in activitatile Fundatiei, cum ar fi bursele si echipele de 
formare vocationala, poate atrage potentialii membri si ii poate implica 
pe cei actuali, inspirandu-i sa doneze. 

 

https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-foundation/rotary-foundation
https://www.rotary.org/myrotary/en/take-action/end-polio
https://www.rotary.org/myrotary/en/take-action/end-polio
https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships
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Abilitatile tale de conducere vor fi foarte importante, pe masura ce  clubul face 
progrese  constante catre obiectivele  fundatiei.  Incurajeaza membrii sa participe: 

• Rugandu-i sa doneze Fundatiei,  acordand atentie  suplimentara membrilor care nu 
au donat niciodata 

• Multumind membrilor care doneaza Fundatiei si oferind celor care ating anumite 

praguri distinctii precum Paul Harris Fellow sau Major Donor 

• Aratand recunostinta pentru contributii si implicarea in granturile Rotary 

• Prin practicarea unei gestionari adecvate a fondurilor  granturilor Fundatiei 

• Conducand prin puterea exemplului si contribuind personal 

Structura comitetului Fundatiei Rotary al clubului este determinata de obiectivele 
clubului in materie  de Fundatie.  Daca planurile voastre includ aplicarea pentru un 
grant global, clubul ar trebui sa aiba un subcomitet pentru granturi.  Clubul tau poate 
modifica regulamentul sau intern pentru a reflecta responsabilitatile  specifice  ale 
comitetului Fundatiei,  aduagand subcomitete,  in functie de necesitati (anexa 1). 
Alege in comitet membri cu abilitati de comunicare excelente si cu experienta de 
voluntariat  in comunitate si international.  Fostii participanti la granturi sunt, de 
asemenea, candidati buni. 

Comitetul Fundatiei Rotary are aceste responsabilitati: 

• Desfasoara programe  inspirationale referitoare la Fundatia Rotary 

• Roaga alumni si voluntari sa isi impartaseasca experientele  lor cu Fundatia la o 
intalnire de club 

• Atinge obiectivele  clubului vostru pentru anul in curs privind contributiile catre 

Fundatie 

• Educa membrii clubului privitor la Fundatie 

• Incurajeaza membrii clubului sa ia parte la granturile si activitatile Rotary si sa faca 
contributii 

• Comunica obiectivele Fundatiei stabilite de district si de catre administratorii 
Fundatiei Rotary 

• Asigura administrarea adecvata a fondurilor granturilor 

Gaseste mai multe informatii in cursul Fundamentele comitetului Fundatiei Rotary  al 
clubului din Learning Center. 

https://my.rotary.org/secure/application/261
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Membrii comitetului districtual al Fundatiei Rotary  si ai celui de serviciu 
international pot pune clubul tau in contact cu alte  cluburi Rotary  care  lucreaza pe 
proiecte similare.  Ghidul de referinta Fundatia Rotary descrie felul in care cluburile 
pot lua parte in programele Fundatiei. 

Seminarul districtual al Fundatiei Rotary  este pentru ca  fiecare  membru  Rotary sa 
afle despre mesajul Fundatiei Rotary referitor la obtinerea intelegerii si pacii 
mondiale.  Presedintii de club,  membrii comitetului Fundatiei al clubului si alti 
membri interesati ai clubului ar trebui sa participe pentru a afla mai multe despre 
programe,  granturi si strangerea de fonduri. 

La seminarul privind management-ul granturilor, membrii cluburilor  invata cum sa 
gestioneze cu succes un grant  Rotary,  sa indeplineasca asteptarile Fundatiei in 
materie de administrare  si sa implementeze memorandumul de intelegere al clubului. 
Un membru al clubului tau trebuie sa participe la acest seminar pentru calificarea 
clubului. Gasesti mai multe informatii in Ghidul privind granturile globale. 

 

Pentru a va demonstra angajamentul fata de gestionarea etica a fondurilor granturilor 
Fundatiei Rotary,  sponsorii granturilor trebuie  sa fie calificati de districtul lor.  Odata 
ce districtul va califica clubul,  puteti aplica pentru un grant global.  Fundatia are doua 
cerinte  minime pentru calificarea cluburilor: 

• Presedintele  ales al clubului sau o persoana desemnata de club participa la 
seminarul districtual privind management-ul granturilor. 

• Presedintele si presedintele ales al clubului semneaza memorandumul de intelegere 
al clubului in numele clubului lor. 

Districtul tau poate  sa aiba cerinte  suplimentare. 

 

Contributiile catre Fundatia Rotary se transforma in granturi care  imbuntatesc  
lumea noastra si schimba vieti.  Administratorii implica  rotarienii din intreaga lume 
in procesul de luare a deciziilor pentru granturile  si programele Fundatiei. 

La finalul fiecarui an Rotarian, contributiile la Fondul anual - SHARE de la fiecare 
club Rotary dintr-un district  se impart  in doua fonduri: 

• 50% se adauga la Fondul desemnat districtului (DDF) 

• 50% se adauga la Fondul mondial 

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/518
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/673
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/620
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/620
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/620
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Fundatia foloseste partea din Fondul mondial pentru a plati pentru programele 
mondiale disponibile pentru toate districtele Rotary.  Districtul foloseste partea din 
DDF pentru a finanta granturile si programele Fundatiei alese  de el.  Comitetul 
districtual al Fundatiei Rotary decide cum sa foloseasca DDF-ul disponibil al 
districtului,  in consultare cu cluburile din district. 

Pentru a ne asigura ca Fundatia noastra are resurse suficiente  si de incredere in viitor, 
o mica parte din veniturile din Endowment, contributiile la Fondul anual  si 
contributiile in numerar la granturile globale vor ajuta la finantarea cheltuielilor de 
functionare  si la construirea unei rezerve pentru functionare. 

• 5% din contributiile  la Fondul anual vor fi puse deoparte si pot fi utilizate  pentru 

plata cheltuielilor de functionare sau pentru constituirea rezervei pentru 

functionare. 

• O suma suplimentara de 5% pentru contributiile  in numerar la granturile globale 

vor fi utilizate pentru a ajuta la acoperirea costurilor procesarii acestor cadouri. 

Afla mai multe despre modelul de finantare al Fundatiei. 

 

Membrii Rotary si prietenii Rotary sustin activitatea Fundatiei prin contributii 
voluntare.  Cand rotarienii vad rezultatele  extraordinare ale activitatilor  educationale 
si umanitare, ei inteleg de ce  sprijinirea financiara a Fundatiei Rotary este  vitala 
pentru a face lumea un loc  mai bun. Printre alte optiuni, contributiile pot fi 
directionate catre Fondul anual, Endowment, fondul PolioPlus, un grant global 
anume, si centrele de pace Rotary Peace Centers. 
Contributiile se pot face pe My Rotary sau cu Formularul de contributie catre Fundatia 
Rotary sau cu Formularul pentru donatori multipli. In RIBI, contributiile catre 
Fundatia Rotary sau programe specifice ale Fundatiei, precum End Polio Now sau 
centrele de pace  Rotary Peace Centers, pot fi trimise in lire sterline la The Rotary 
Foundation UK la RIBI Support Centre in Alcester, Anglia. 

Ca presedinte ales, vei introduce obiectivele clubului tau privind dezvoltarea fondului 
Fundatiei in Rotary Club Central. 

Recunoasterea sincera a cadoului unui donator este primul pas catre un sprijin 
financiar suplimentar. Fundatia Rotary recunoaste cluburile si donatorii pentru 
contributiile  financiare sau pentru angajamentele pentru contributii viitoare. 
Recunoasterea suplimentara din partea presedintelui clubului ofera o nota personala 
care poate face  donatorii sa se simta bine in legatura cu decizia lor de a sprijini 
Fundatia si poate inspira cadouri viitoare. 

Pentru sprijin in chestiuni referitoare la Fundatie, contacteaza presedintele 
comitetului districtual al Fundatiei Rotary, coordonatorii regionali ai Fundatiei 
Rotary, si consilierii pentru endowment/ cadouri majore. 

Pentru a afla mai multe despre Fundatie, urmeaza cursul Fundamentele Fundatiei 
Rotary, in Learning Center. Incurajeaza si noii membri sa urmeze acest curs, si 
foloseste continutul pentru a suplimenta prezentarile tale despre Fundatie. 

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/171866
https://www.rotary.org/myrotary/en/take-action/give
https://my.rotary.org/en
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/469
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/469
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/469
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/10636
https://www.rotarygbi.org/donate/
https://www.rotarygbi.org/donate/
http://www.rotary.org/clubcentral
https://www.rotary.org/myrotary/en/coordinators-advisers
https://www.rotary.org/myrotary/en/coordinators-advisers
https://www.rotary.org/myrotary/en/coordinators-advisers
https://www.rotary.org/myrotary/en/coordinators-advisers
https://my.rotary.org/secure/application/261
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Cum vei incuraja membrii sa se implice  in Fundatia Rotary? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Care este obiectivul tau personal pentru a sprijini Fundatia Rotary? 
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Principalele doua motive pentru care oamenii se alatura Rotary sunt pentru a 
da inapoi comunitatii lor locale si pentru a se conecta cu prieteni. Un proiect 
de serviciu de succes poate face ambele lucruri! Lucrand impreuna, membrii 
Rotary si comunitatea dezvolta prietenii de durata, in timp ce clubul vostru 
aduce schimbari veritabile in lume. 

Identifica o problema care valorifica abilitatile  membrilor tai, dezvolta retele 
eficiente  si implica membrii comunitatii ca parteneri. Cand clubul tau 
Rotary preia initiativa, veti implica membrii clubului si veti arata comunitatii 
cum creeaza Rotary schimbari pozitive. 
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Scopul principal al comitetului de proiecte de serviciu este sa conduca intiativele de serviciu umanitar 
ale clubului vostru.  Membrii comitetului de proiecte ar trebui sa cunoasca comunitatea si sa aiba 
experienta ca volunatari in comunitate. 

Comitetul de proiecte de serviciu are aceste responsabilitati: 

• Evalueaza comunitatea pentru a identifica nevoile, a hotari cea mai buna cale de a le adresa, si a 

intelege resursele disponbile 

• Foloseste Rotary Showcase pentru a gasi idei de serviciu umaniatar si a impartasi proiectele finalizate 

• Planifica proiecte, atat locale cat si internationale, folosind resursele clubului, districtului si ale 

Rotary, cum ar fi Rotary Ideas si  Lifecycle of a Project 

• Se consulta cu presedintii comitetului districtual pentru serviciul pentru comunitate si identifica 
resursele 

• Colaboreaza cu presedintele comitetului districtual pentru serviciul international pentru a intra in 

legatura cu experti locali, pentru asistenta in proiectele conduse de club 

• Colaboreaza cu comitetul de imagine publica al clubului pentru a promova proiecte 

• Realizeaza proiecte si implica toti membrii 

• Evalueaza toate proiectele  si utilizeaza rezultatele pentru a consolida proiectele viitoare 

Urmeaza cursurile Fundamentele comitetului de serviciu al clubului si Dezvoltarea si promovarea 
proiectului vostru de serviciu, in Learning Center pentru a afla mai multe. 

 

Rotary ofera o gama larga de programe umanitare, interculturale si educationale pentru a ajuta cluburile 
si districtele sa-si atinga obiectivele de  a-i servi pe ceilalti prin cele cinci Cai de a servi: 

• Serviciul pentru club 

• Serviciul vocational 

• Serviciul pentru comunitate 

• Serviciul international 

• Serviciul pentru tineret 

Pentru descrieri detaliate ale optiunilor de a servi oferite de Rotary, consulta anexa 5. 

Proiectele ofera membrilor o oportunitate de a socializa, de a se distra si de a invata din experienta. 
Implica toti membrii in proiecte, in special in cele care ii intereseaza cu adevarat, pentru ca toti sa 
contribuie la succesul clubului. 
Creste impactul clubului vostru si demonstreaza modul in care Rotary actioneaza in comunitatea voastra 
invitand alumni, tineri lideri, prieteni, familie, parteneri din comunitate si colegi la urmatorul vostru 
proiect.  De asemenea, profita de expertiza lor pentru a va ajuta sa va imbunatatiti proiectele. 

Ai nevoie de ajutor pentru a incepe? Ghidul Ariile de interes ale Rotary ofera exemple de proiecte in 
fiecare domeniu.  Cursul Ariile de interes ale Rotary din Learning Center include prezentari, pentru a 
ajuta la educarea membrilor despre cauzele noastre. 

Odata ce v-ati hotarat asupra unei idei de proiect, incepeti prin a utiliza Instrumentele de evaluare a 
comunitatii si a analiza resursele pentru proiect pe My Rotary. 

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/578
https://my.rotary.org/en/secure/showcase
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/15486
https://my.rotary.org/en/take-action/develop-projects/project-lifecycle-resources
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/about-rotary/guiding-principles
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/589
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/578
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/578
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/578
https://www.rotary.org/myrotary/en/take-action/develop-projects/lifecycle-project
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Rotary ofera granturi care sprijina o mare varietate de proiecte, burse si 
oportunitati de formare vocationala conduse de rotarieni din intreaga 
lume. 

Granturile districtuale finanteaza activitati mai mici, pe termen scurt — 
inclusiv proiecte umanitare, burse si echipe de formare vocationala — care 
dreseaza nevoile comunitatii voastre si ale comunitatilor din strainatate. 

Granturile globale sprijina activitati internationale mari cu rezultate durabile 
si masurabile in ariile de interes ale Rotary. Aceste granturi finanteaza 
proiecte umanitare, echipe de formare vocationala si burse de studii 
superioare si postuniversitare. Pentru a participa in granturi globale, clubul 
vostru va trebui sa gaseasca un partener international. Exista o multime de 
moduri de a gasi un partener: 

• Cauta pe Rotary Ideas cluburi care cauta un partener. 

• Postati proiectul vostru pe Rotary Ideas si solicitati un partener. 

• Contactati presedintele comitetului districtual pentru serviciul international. 

• Socializati cu membri Rotary la intalniri districtuale si internationale. 

• Participati la un targ de proiecte sponsorizat de Rotary. 

• Faceti echipa cu un club Rotaract sponsorizat de clubul vostru. 

• Conectati-va cu alti membri Rotary in grupuri de discutie sau pe 
retelele sociale. 

Orice club sau district care solicita un grant global pentru a sprijini un 
proiect umanitar sau o echipa de formare vocationala trebuie mai intai sa 
efectueze o evaluare a comunitatii. Evaluarea punctelor forte, a slabiciunilor, 
a nevoilor si a bunurilor comunitatii pe care o ajutati este un prim pas 
esential in planificarea unui proiect cu un impact semnificativ. Procesul de 
evaluare dezvolta relatii valoroase, implica rezidentii in deciziile care le vor 
modela comunitatile si ii incurajeaza sa participe la eforturile care vor aduce 
imbunatatiri de durata. Cel mai important, proiectele care sunt inspirate de 
evaluarile comunitatilor sunt mai sustenabile. 

Puteti utiliza fonduri din granturi districtuale pentru a efectua evaluarea. 
Instrumentele Rotary de evaluare a comunitatii includ idei si metode dovedite 
pentru a evalua bunurile si nevoile comunitatii, inclusiv sfaturi pentru 
coordonarea de intalniri, chestionare, interviuri individuale si de grup in 
comunitate. 

Urmeaza cursul Pregatirea unui grant global in Learning Center pentru a 
afla mai multe despre dezvoltarea unui proiect pentru un grant global. 
Puteti aplica pentru un grant global in Grant Center. 

http://ideas.rotary.org/
https://my.rotary.org/en/document/district-international-service-chair-directory
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/project-fairs
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups
https://my.rotary.org/en/document/community-assessment-tools
https://my.rotary.org/en/document/community-assessment-tools
https://my.rotary.org/secure/application/261
https://www.rotary.org/en/secure/application/236
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Finantarea cercetatorilor din programul Rotary Peace Fellowship este un 
efort global. Fundatia Rotary ofera burse de cercetare Rotary Peace 
Fellowships la sase centre de pace Rotary Peace Centers din intreaga lume 
pentru persoane interesate sa obtina fie un certificat de dezvoltare 
profesionala in studii de pace si conflict, fie o diploma de masterat intr-o serie 
de discipline legate de pace si dezvoltare. 

Procesul de aplicare pentru bursele de cercetare este distinct fata de 
granturile districtuale si globale. Districtele pot sustine oricat de multi 
solicitanti considera ca sunt calificati. 

Odata ce ati identificat candidatii pentru bursa, reexaminati obiectivele bursei 
cu acestia, oferiti-le indrumare in procesul de aplicare si intervievati-i. Cereti 
candidatilor sa-si trimita cererile catre district pana pe 31 mai. Un comitet 
districtual de selectie va intervieva totii aplicantii si va trimite aplicatiile 
aprobate catre Fundatia Rotary pana la 1 iulie. Pentru a afla mai multe despre 
acest proces, consulta Ghidul programului Rotary Peace Centers pentru 
rotarieni. 

Clubul tau se poate implica in mai multe moduri: 

• Invitati fosti si actuali cercetatori din programul Rotary Peace 
Fellowship sa isi impartaseasca experientele cu clubul 

• Nominalizati candidati care sa fie luati in considerare de district 

• Preluati rolul de gazde si consilieri pentru cercetatori daca aveti un 
centru Rotary Peace Center in zona voastra 

 

Clubul tau poate dezvolta abilitatile de conducere si insufla pasiunea 
pentru serviciu prin programe precum Interact, Rotary Youth Exchange si 
Rotary Youth Leadership Awards (RYLA). De asemenea, cluburile pot 
implica studenti si tineri profesionisti prin Rotaract. Rotaract ofera 
tinerilor adulti sansa de a se dezvolta ca lideri, de a prelua initiativa si de 
a-si servi comunitatile alaturi de rotarieni. 

Alternativ, clubul tau poate dezvolta propriile proiecte care adreseaza nevoile 
tinerilor si a tinerilor adulti din zona. Luati legatura cu organizatii care 
servesc tinerii pentru a intelege problemele din comunitatea voastra. Clubul 
vostru poate oferi un serviciu vital prin sprijinirea abilitatilor de scriere si 
citire a copiilor, indrumarea tinerilor aflati in situatii de risc sau furnizarea 
unui serviciu vocational studentilor universitari. 

Cand desfasurati un proiect de serviciu in care voluntarii vor lucra direct cu 
tinerii, examinati Ghidul Rotary privind protectia tinerilor pentru informatii 
despre procesul de selectie, triere si instruire. Asigura-te ca membrii clubului 
tau sunt familiarizati cu liniile directoare privind lucrul cu tinerii, din anexa 6. 
Urmeaza cursul Protejarea participantilor in programele pentru tineri, din 
Learning Center, pentru a afla mai multe. 

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/rotary-peace-centers-program-guide-rotarians
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/rotary-peace-centers-program-guide-rotarians
https://my.rotary.org/en/document/leadership-action-your-guide-starting-program
https://my.rotary.org/en/document/rotary-youth-protection-guide
https://my.rotary.org/secure/application/261
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Ce vei face ca sa sprijini proiectele clubului tau? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cum vei identifica si atrage experti rotarieni si alumni Rotary care pot servi drept resurse valoroase 
in timpul planificarii proiectului? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cum vei convinge membri Rotaract, alumni Rotary si alti tineri profesionisti din comunitatea ta sa 
participe in proiectele clubului? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cum se incadreaza proiectele clubului in planul strategic al acestuia? 
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Ia in considerare urmatoarele optiuni Rotary de a servi: 
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Este important ca riscurile, cum ar fi vatamarile, bolile si abuzurile, pe care activitatile pentru tineri le 
implica sa fie cunoscute, astfel incat participantii sa poata face alegeri bune pentru a face fata acestor 
riscuri. Desi cunoasterea, de una singura, nu poate preveni incidentele, poate duce la discutii si 
planificari atent gandite, ce pot reduce incidentele si efectele lor. Luati in considerare dezvoltarea unui 
program de management a riscurilor pentru lucru cu tinerii, care sa includa acesti pasi: 

• Elaborarea si implementarea unei politici districtuale de protectie a tinerilor pentru a preveni si 

raspunde oricarui potential abuz fizic, sexual sau emotional sau hartuirilor. 

• Stabilirea un cod de conduita pentru adultii si tinerii implicati in program. Selectarea si trierea 
adultilor inainte ca ei sa lucreze cu tineri. In RIBI, certificate ale serviciului Disclosure and Barring 
Service (DBS) pot fi necesare pentru membrii clubului care lucreaza cu tineri si adulti vulnerabili. 
Contactati CDS@rotarygbi.org pentru mai multe informatii. 

• Mentinerea unor politici clare pentru orice calatorie a tinerilor, si existenta unor sisteme pentru a 

comunica informatii specifice parintilor sau tutorilor. 

• Obtinerea aprobarii guvernatorului pentru orice activitati ce implica minori si care au loc in afara 
comunitatii lor locale sau includ sederea peste noapte. 

• Reexaminarea politicilor districtului vostru pentru a va asigura ca acestea se aliniaza cu liniile 
directoare ale Rotary, elaborate de catre Consiliu pentru fiecare program pentru tineri. 

• Analizarea riscurilor si nevoilor in materie de asigurari la sponsorizarea unui program sau eveniment 
pentru tineri. Luati in considerare aceste intrebari: 

– Ce se intampla daca cineva se raneste? 
– Ce se intampla daca are loc un dezastru natural? 

• Lucrati la a minimiza potentialele pierderi prin: 
– Achizitionarea unei asigurari de raspundere civila adecvata regiunii vostre 
– Elaborarea unui plan de urgenta si exersarea lui cel putin o data in timpul programului 
– Invatarea participantilor despre comportamentele neprimejdioase in timpul programului 

Desi acesti pasi sunt necesari pentru certificarea districtului pentru programul Youth Exchange, ei sunt 
recomandati si districtelor care participa la Interact, RYLA  sau orice alta activitate pentru tineret. 

Cluburile si districtele sunt indemnate sa-si contacteze brokerii sau agentii de asigurari pentru a verifica 
daca politele lor de asigurare ofera o acoperire adecvata pentru programele lor pentru tineri. Asigurarea 
devine o chestiune complexa cand multiple districte sau cluburi sponsorizeaza un program, deoarece 
acoperirea fiecarei organizatii poate sa difere. Toti participantii, inclusiv tinerii si organizatorii, sunt 
indemnati sa verifice daca asigurarile lor de sanatate si de viata vor oferi o acoperire adecvata in timpul 
programului. Multe polite de asigurare de sanatate ofera doar o acoperire limitata in afara unei anume 
zone, asa ca aceasta masura de precautie este deosebit de importanta cand participantii calatoresc sau 
locuiesc departe de casa. In aceste cazuri, participantii trebuie sa obtina o polita de asigurare de 
calatorie, medicala si pentru accidente, care ofera aceste tipuri de acoperiri: 

• Rambursarea cheltuielilor medicale 

• Repatrierea ramasitelor 

• Evacuarea de urgenta 

• Deces accidental si pierderea membrelor 

mailto:CDS@rotarygbi.org
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Consultati un consilier juridic inainte de a semna un acord sau contract cu orice organizatie, contractant 
sau furnizor de servicii. Aceste documente pot contine derogari sau despagubiri si alte acorduri care ar 
putea sa ii exonereze de o parte din raspundere si sa transfere riscul catre club sau district. Rotary 
International nu este responsabil pentru nicio boala sau vatamare a oamenilor, inclusiv a participantilor, 
voluntarilor si organizatorilor, sau pentru daunele aduse proprietatii. 
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