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Aceasta este un extras din ediția 2015 a Lead Your Club: Secretar 
pentru secretarii clubului în funcție în 2016-17, 2017-18, și 2018-19. 
Informațiile din acest manual se bazează pe constituția și documentele 
politice ale Rotary. Orice modificări aduse acestor documente 
primează asupra politicililor enunțate în această publicație.

Folosiți acest manual pentru a afla mai multe despre rolul 
dumneavoastră înainte de a participa la seminarul districtual de 
instruire.

Întrebări?
Dacă aveți întrebări referitoare la rolul dumneavoastră, contactați alți 
lideri cu care lucrați, precum asistentul de guvernator sau foști 
secretari ai clubului. Oferim sprijin online în 9 limbi și prin personalul 
de la sediul Rotary din Statele Unite și din birourile noastre 
internaționale.

Trimiteți întrebările referitoare la acest manual sau alte materiale de 
formare Rotary la learn@rotary.org.

https://www.rotary.org/myrotary/en/contact/representatives
mailto:learn@rotary.org
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SARCINILE
TALE CA
SECRETAR 
AL CLUBULUI
În calitate de secretar al clubului ajuți clubul să funcționeze bine. 
Urmărește-i tendințele pentru a identifica ce funcționează și ce nu și 
împărtășește aceste informații cu liderii clubului și ai districtului.
Găsești informații detaliate pe MyRotary în Lead Your Club: Secretar.

RESPONSABILITĂȚI
Participă la seminarul de instruire DISTAS și la Conferința Districtuală

Se întâlnește cu secretarul anterior și primește dosarele si arhivele clubului

Se întâlnește  cu board-ul director care intră în funcție

Creează un cont My Rotary pe Rotary.org dacă nu ai unul deja 

Actualizează datele clubului tău și lista membrilor pe My Rotary odată ce apar modificări 

Predă trezorierului clubului facturile clubului, emise in ianuarie și iulie

Lucrează ca parte a boardului clubului și a comitetului administrativ al clubului

Scrie minutele la ședințele clubului și ale bordului și la adunările generale ale clubului

Actualizează informațiile clubului și ofițerilor pentru Anuarul Oficial și bazele de date Rotary

Gestionează corespondența clubului, răspunzând la e-mail și trimițând notificări și invitații oficiale

Păstrează materialele promoționale, ecusoanele și alte materiale folosite la ședințe și evenimente 

Participă și depune rapoarte lunare de prezență guvernatorului districtului 

Păstrează înregistrările și arhivele clubului 

Scrie un raport anual la sfârșitul anului Rotarian 

Ajută președintele clubului, trezorierul și comitetele la nevoie 

Se întâlnește cu succesorul tău și predă dosarele si arhivele  clubului



CE MAI AȘTEPȚI? 
FII UN CLUB DINAMIC

Ghidul Fii un club dinamic include:
• Povestea de succes a unui club din regiunea ta

• Idei pe care să le încerci în clubul tău

• Resurse pentru clubul tău pe My Rotary
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CAPITOLUL  1

MY ROTARY
My Rotary disponibil pe Rotary.org îți permite să gestionezi activități pentru club 
repede și eficient, garantând, în același timp, că Rotary deține informații precise în 
legătură cu clubul tău. Dacă nu ai deja un cont, anexa 1 îți va arăta cum să creezi unul. 

În 1 iulie când începe mandatul tău, vei primi acces automat la funcțiile și link-urile 
de care vei avea nevoie pentru a-ți îndeplini sarcinile. Pentru a le găsi, 
înregistrează-te pe My Rotary. Apoi uită-te în tab-ul Manage, pe pagina Club 
Administration.
În calitate de secretar al clubului, poți folosi My Rotary pentru a: 
• Actualiza informații personale
• Actualiza datele clubului
• Actualiza informațiile membrilor

• Actualiza si edita obiectivele clubului si progresul fata de aceste obiective folosind 
Rotary Club Central

http://www.rotary.org/
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/how-update-club-data
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/181731%E2%80%9D%20target%3D
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/181741%E2%80%9D%20target%3D
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/181736%E2%80%9D%20target%3D
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13301
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• Genera rapoarte ale ofițerilor clubului
• Vizualiza bilanțul zilnic al clubului  
• Vizualizează rapoartele referitoare la contribuții și distincții
• Vizualizează rapoartele referitoare la SHARE și la polio

Doar tu și președintele clubului tău puteți adăuga ofițeri ai clubului, fapt care le 
va da acces la resursele de care au nevoie pentru a-și îndeplini rolurile. 

https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13011


3ADMINISTRAREA CLUBULUI

CAPITOLUL 2

ADMINISTRAREA CLUBULUI

ACTIVITĂȚI TIPICE
Toți secretarii clubului au responsabilități asemănătoare. Aceasta este o vizualizare rapidă a 
celor 18 luni pe care le vei petrece în acest rol. 

 IANUARIE-IUNIE: PREGĂTEȘTE-TE PENTRU FUNCȚIE 
• Participă la  seminarul de instruire

DISTAS
• Participă la ședințele bordului care preia

mandatul și ale bordului actual, dacă ești
invitat.

• Participă la adunarea clubului condusă de
președintele ales, după seminariile de
instruire, pentru a discuta planurile clubului
pentru anul Rotarian următor. .

• Pregătește un program pentru a trimite
situații ale taxelor și cotizațiilor clubului
tuturor membrilor (lunar, trimestrial sau
semestrial) și planifică modul în care vei
înregistra taxele și cotizațiile primite.

• Creează un cont My Rotary pe Rotary.org
dacă nu ai unul deja (vezi anexa 1 pentru
instrucțiuni).

• Familiarizează-te cu acest manual, cu
constituția standard a clubului Rotary, cu
recomandările statutare ale clubului Rotary,
cu statutul și actele statutare ale clubului tău.

• Revizuiește chestiunile de discutat din anexa
2, înaintea seminarului de instruire DISTAS

• Întâlnește-te cu președintele ales pentru a:
– Discuta obiectivele clubului
– Planifica activitățile clubului
– Decide cum vă veți distribui sarcinile
administrative.

• Întâlnește-te cu secretarul care iese din
mandat pentru a:
– Revizui procedurile clubului
– Discuta factura clubului
– Primi acces la dosarele clubului, la
arhivele acestuia, la arhive și la manualul de 
proceduri în vigoare

http://www.rotary.org/
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 IULIE: PREIA MANDATUL
• Predă trezorierului factura clubului pentru a

putea fi plătită la timp.
• Începe să actualizezi informațiile clubului

când au loc modificări, actualizând
înregistrările membrilor și vizualizând
rapoarte pe My Rotary (învață să adaugi,
editezi, și ștergi un membru al clubului și să
actualizezi informațiile clubului). 

• Asigură-te că noii ofițeri sunt înregistrați în
My Rotary.

 DECEMBRIE
• Asigură sprijin pentru ședința anuală de

alegere a ofițerilor (presedinte, secretar,
trezorier).

• Confirmă că lista de membri a clubului tău
este actualizată, astfel încât factura
clubului, pe care o vei primi în luna
ianuarie să fie corectă.

 IANUARIE
• Analizează programul de activități al

clubului cu președintele și cu bordul de
directori și pregătește un raport de progres
de mijloc de an.

• Raportează ofițerii noi ai clubului până la 1
februarie pe My Rotary (învață cum să
adaugi un ofițer) sau trimite numele lor și
datele de contact la data@rotary.org.

• Coordonează-te cu trezorierul clubului
pentru a te asigura că factura clubului este
achitată.

 FEBRUARIE
• Dacă clubul tău vrea să propună un membru

pentru a fi nominalizat candidat la funcția
de guvernator, trimite solicitarea care
sprijină această decizie și formularul de
nominalizare a guvernatorului districtual
comitetului de nominalizare al districtului.

 APRILIE
• Începe să pregătești secretarul care urmează

să preia mandatul.

• Pregătește imputerniciri pentru delegații la
convenția Rotary si la Conferința
Districtuală.

 IUNIE
• Confirmă că lista membrilor este

actualizată, astfel încât factura clubului, pe
care o vei primi în luna iulie, să fie corectă.

• Pregătește raportul anual pentru club.
• Predă dosarele clubului, materialele și

arhivele următorului secretar.

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/181731%E2%80%9D%20target%3D
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/181741%E2%80%9D%20target%3D
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/181736%E2%80%9D%20target%3D
http://www.rotary.org/myrotary/en/document/how-update-club-data
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/181746%E2%80%9D%20target%3D
mailto:data@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/district-governor-nominee-form
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LUCRUL CU PREȘEDINTELE
Vei lucra îndeaproape cu președintele clubului tău, îndeosebi la întruniri. Înainte de 
începutul anului, întâlniți-vă să discutați rolurile și responsabilitățile și cum plănuiți 
să lucrați împreună. De exemplu, președintele poate să conducă ședințele, dar tu poți 
să le planifici si să faci pregătirile din punct de vedere logistic. De asemenea, 
discutați ce îndatoriri vor fi delegate altor membri din conducerea clubului.

Amândoi ar trebui să vă întâlniți cu liderii actuali ai clubului pentru a afla care este 
situația clubului și care sunt proiectele și activităților aflate în desfășurare. Dacă este 
necesar, participă la ședințe ale bordului actual, pentru a afla mai multe despre 
procedurile administrative ale clubului și pentru a asigura continuitatea activităților.

LUCRUL CU COMITETELE
Devii în mod automat membru al comitetului administrativ al clubului tău. 
Printre responsabilitățile comitetului se află: 
• Planificarea ședințelor clubului și a programelor speciale
• Organizarea de activități sociale pentru membri
• Scrierea buletinului informativ al clubului și actualizarea website-ului

Ar trebui  să te întâlnești de la început cu comitetul membrilor clubului pentru a 
discuta inițiativele lor și modalitățile prin care le poți sprijini.

ÎNTRUNIRI

ȘEDINȚE ALE BOARDULUI
Ești membru al bordului de directori al clubului, alături de președinte, președintele 
ales (sau președintele-nominalizat, dacă nu a fost ales un succesor), trezorier, cel mai 
recent fost președinte și directorii precizați în statutul clubului tău. Vicepreședintele 
și ofițerul de ceremonii (sergeant-at-arms) pot să servească în bord.

Președintele conduce ședințele boardului clubului. De obicei, secretarul are 
următoarele îndatoriri:
• Lucrează cu președintele pentru a stabili agenda de lucru
• Trimite notificări despre ședință către membrii bordului și confirmă participarea
• Scrie minutele și generează un raport pentru club
• Asigură materiale suport în funcție de nevoie
• Invită asistentul guvernator dacă este cazul

Înainte de începerea mandatului tău, președintele-ales poate solicita ședințe ale 
bordului care urmeză să preia mandatul, pentru a se pregăti pentru următorul an. 
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AjutŁ preἨedintele Ἠi comitetul administrativ al clubului sŁ creeze o agendŁ 
a fiecŁrei ἨedinἪe. ResponsabilitŁἪile tale ´n cadrul ἨedinἪelor pot include:
• PregŁtirea anunἪurilor 
• Planificarea programului
• Programarea speaker-ilor invitaἪi

Cere comitetului administrativ al clubului tŁu sŁ te ajute cu aceste detalii 
logistice ale ἨedinἪei: 
• Distribuirea și adunarea ecusoanelor

• Efectuarea prezenței

• Achitarea meselor

• Pregătiri (transport, cheltuieli, scrisori de mulțumire) pentru invitați si 
oaspeți externi

• Furnizarea către Rotarienii vizitatori a documentelor care atestă 
prezența lor 

Ia în considerare diversificarea formatului obișnuit al ședințelor, de 
exemplu, organizând lunar un proiect interactiv sau un cocktail hour. 

ADUNĂRILE CLUBULUI
Majoritatea cluburilor au între patru și șase adunări anual, în timp ce unele 
cluburi le țin lunar. Toți membrii trebuie să participe. Rolul tău este acela 
de a programa adunările clubului dupa consultarea cu președintele, de a 
lucra cu președintele și comitetul administrativ al clubului pentru a le 
organiza, de a ține minutele de ședință și de a asista președintele în timpul 
ședinței. 

Poți folosi adunările pentru a:

• Discuta idei de proiect sau a oferi informații actualizate despre proiectele  
curente 

• Genera o discuție deschisă cu membrii despre ce apreciază la club și ce ar 
vrea să schimbe 

• Primi sugestii și a crea consens în privința obiectivelor și a planurilor de 
acțiune 

• Oferi informații actualizate despre activitățile și inițiativele comitetului

• Mări participarea la programele Rotary și ale Fundației 

• Celebra realizările clubului și ale membrilor  

E-cluburile au cerințe 
diferite pentru ședințe. 
Vezi Articolul 6 al 
Constituției standard a 
clubului Rotary pentru 
detalii.

Încurajează membrii 
noi să vorbească în 
cadrul adunărilor 
clubului pentru a-i 
face să se simtă mai 
conectați cu grupul și 
mai implicați în 
deciziile cu privire la 
viitorul clubului.
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VIZITA GUVERNATORULUI
Guvernatorul vizitează fiecare club din district. Înainte de data de 1 iulie, 
guvernatorul-ales sau asistentul guvernator îți va comunica data vizitei. Pentru a te 
pregăti, întreabă președintele de ce este nevoie, de exemplu, rapoarte detaliate asupra 
planurilor comitetului, a activităților și realizărilor. Fii pregătit să discuți despre 
progresele făcute de clubul pentru atingerea obiectivelor anuale asumate. Dacă ai 
întrebări despre așteptările guvernatorului, întreabă asistentul guvernator. 

Pentru informații referitoare la responsabilitățile tale legate de conferința 
districtuală, vezi anexa 4.

COMUNICĂRI
În majoritatea cluburilor Rotary, secretarul răspunde la corespondență sau o 
redirecționează după cum este necesar. Lucrează cu președintele clubului tău pentru 
stabilirea unei proceduri pentru  răspunde la e-mail și scrisori. 

BULETIN INFORMATIV 
Buletinul informativ al clubului menține membrii informați asupra programelor 
ședințelor viitoare, recunoașterea serviciilor extraordinare al unor membri și detalii 
ale proiectelor și activităților.

Comitetul administrativ al clubului este principalul responsabil pentru scrierea 
buletinului informativ. Ca membru al acestui comitet, ar trebui să oferi conținut, 
precum rapoarte ale comitetului, decizii ale bordului și elemente din comunicarea 
lunară a guvernatorului, din The Rotarian sau din revista regională Rotary sau din 
buletinul informativ Rotary Leader.

WEBSITE ȘI SOCIAL MEDIA
Website-ul clubului și conturile de social media reprezintă prezența online, oferind 
informații membrilor curenți și potențiali, comunității și către mass-media locală. 
Ajută comitetul administrativ al clubului să dezvolte conținut pentru website și să le 
răspundă potențialilor membri și parteneri de proiecte care vă contactează online. 

Vizitează centrul Rotary Brand Center  pentru modele gratuite de buletine 
informative, foi cu antet, prezentări și altele, conținând logo-urile noastre 
actualizate. Descarcă-le și adaptează-le nevoilor clubului tău. Folosește  Ghidul de 
pornire rapidă pentru website-urile clubului pentru a-ți împrospăta prezența 
online.

INFORMAREA GUVERNATORULUI DISTRICTUAL ȘI A PERSONALULUI 
ROTARY

Anunță guvernatorul districtual și personalul Rotary despre activitățile speciale ale 
clubului. Împărtășește proiecte de succes și evenimente pe Rotary Showcase. Spune 
personalului Rotary despre inițiativele pe care clubul tău le-a găsit eficiente. 

https://brandcenter.rotary.org/
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/App/AssetDetails/b/www/Asset/Details/894
http://www.rotary.org/showcase
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ALEGERI
Manualul fiecărui ofițer de club are o pagină cu descrierea postului, enumerând 
responsabilitățile funcției. Fă copii și distribuie-le potențialilor ofițeri ai clubului. Sau 
postează competențele candidaților pentru funcțiile de președinte, trezorier, secretar 
sau altă poziție de conducere în cadrul clubului, pe website sau în buletinul 
informativ. Ședința anuală pentru alegerea ofițerilor trebuie să aibă loc cel târziu în 
data de 31 decembrie.

Pentru mai multe informații asupra acestui proces vezi recomandările statutare ale 
clubului Rotary. 

RAPORT ANUAL
Odată cu finalul anului Rotarian, pregătește un raport anual și prezintă-l la ultima 
ședință din an a clubului. Și președintele clubului va pregăti un raport, așadar 
colaborează cu el sau ea pentru a evita redundanțele. Raportul tău ar trebui să 
recapituleze ce s-a întâmplat de-a lungul anului, incluzând acțiuni întreprinse de 
bord, modificări statutare, câștigarea sau pierderea de membri și orice proiecte în 
derulare, care nu sunt cuprinse în raportul președintelui.
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CAPITOLUL  3

CALITATEA DE MEMBRU

ACTUALIZAREA LISTELOR DE MEMBRI
Cea mai importantă responsabilitate a ta în calitate de secretar este aceea de a 
menține actualizate listele de membri ai clubului. Este recomandat să înregistrezi 
modificările pe My Rotary de îndată ce apar. Asta garantează faptul că factura 
clubului reflectă realitatea. 

Există trei moduri în care poți să raportezi datele despre membri către Rotary:

1. Prin contul tău My Rotary

2. Prin baza ta de date locală integrată a Districtului - ClubRunner 

3. Folosind Formularul informații membru (trimite-l prin e-mail la 
data@rotary.org)

Pentru a raporta informațiile membrilor prin My Rotary, asigură-te că esti logat pe 
contul tău. (vezi anexa 1 pentru a învăța cum să creezi un cont.) Din meniul 
Manage, mergi la Club Administration și alege Add/edit/remove member. Urmează 
linkurile pentru a schimba înregistrările după nevoie. Pentru informații detaliate 
asupra acestor procese, poți descărca ghidurile care îți arată cum să adaugi, editezi 
sau să ștergi membri.

Verificarea adreselor de e-mail ale tuturor membrilor clubului în registrele 
Rotary îi ajută pe aceștia să își deschidă conturi My Rotary pe Rotary.org. 
Aceeași adresă de e-mail nu poate fi folosită de doi membri pentru conturi.

Vezi anexa pentru a 
afla cum să propui și 
să alegi noi membri.

https://www.rotary.org/myrotary/en/manage/tools/member-data-integration
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/member-data-form
mailto:data@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/181731%E2%80%9D%20target%3D
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/181741%E2%80%9D%20target%3D
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/181736%E2%80%9D%20target%3D
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ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU
În calitate de secretar, contactezi orice membru care nu și-a plătit cotizația în 30 de 
zile de împlinirea la termenului de plată. Specifică suma datorată și termenul. Dacă 
în termen de 10 zile de la notificare cotizația nu este achitată, bordul clubului tău 
poate să retragă calitatea de membru a persoanei respective. Bordul poate să 
reactiveze calitatea de membru în acest caz, dacă membrul solicită acest lucru și 
plătește clubului întreaga sumă datorată

Când ștergi un membru din lista de membri de pe My Rotary, modificarea 
efectuată este permanentă și imediată. Dacă ai șters un membru din greșeală, 
scrie la data@rotary.org.

RAPORTAREA MODIFICĂRILOR REFERITOARE LA 
CLUB
Orice schimbare informațiilor referitoare la clubul (de exemplu, data, ora sau locul 
întrulnirilor) trebuie raportată imediat către guvernatorul districtului și către 
Rotary. Poți  actualiza informația pe My Rotary sau trimițând un e-mail la 
data@rotary.org.

INFORMAȚII ANUAR OFICIAL
Pe My Rotary poți actualiza informațiile întrunirilor și ale ofițerilor,   informații 
care vor apărea în înregistrările clubului tău la următorul anuar oficial. Va trebui 
să trimiți informațiile ofițerilor și către guvernatorul ales, astfel încât el sau ea să 
poată contacta viitorii președinți.

Dacă nu ai acces la Internet, trimite o scrisoare care să conțină următoarele 
informații către Rotary sau biroul internațional care deservește zona ta: numele 
clubului; districtul; ziua de ședință; ora și locul, numele președintelui și al 
secretarului, adresele poștale și de e-mail și numerele de telefon.

RAPORTAREA PREZENȚEI LUNARE
Ține înregistrarea prezenței fiecărei ședințe a clubului și raportează prezența lunar. 
Comitetul administrativ al clubului te poate ajuta prin următoarele:

• Comunicarea către membrii clubului a faptului că trebuie să participe sau să 
recupereze participarea pentru a înregistra un procent de prezență de minim 50% la 
toate ședințele clubului 

• Instruirea membrilor clubului asupra modului în care pot recupera o ședință 
pierdută, inclusiv prin participarea la o ședință Rotary e-club sau la un proiect de 
servicii  

• Înregistrarea participării

Politica de participare (calcularea prezențelor, înregistrarea recuperărilor și dispozițiile 
referitoare la e-cluburi) este explicată în Articolul 9 al  Standard Rotary  Club 
Constitution. 

http://www.rotary.org/myrotary/en/document/how-update-club-data


11MEMBERSHIP

COMUNICAREA CU ALTE CLUBURI
Trebuie să comunici cu alte cluburi când un membru recuperează o întâlnire la 
clubul tău, se transferă la clubul tău sau se mută într-o altă comunitate.

Oferă-le Rotarienilor vizitatori documente care să justifice recuperarea întâlnirii la 
ședința clubului tău sau contactează secretarul clubului vizitatorului.

Când un membru se transferă la clubul tău, cere clubului din care a făcut parte 
anterior să îi confirme calitatea de membru și faptul că membrul nu datorează 
clubului bani. Dacă nu primești nicio situație în termen de 30 zile, poți presupune că 
membrul nu datorează bani. Membrii care se transferă și foștii membri care revin la 
un club nu trebuie să achite taxa de admitere a doua oară.

Când un membru se mută din zona ta, poți să îi propui să fie membru al unui alt 
club. Folosește formularul Rotarian Relocation Form pentru a notifica președintele 
sau secretarul celuilalt club despre potențialul membru. 

Poți să emiți carduri de identificare ale membrilor pe care membrii tăi să le prezinte 
când recuperează o întâlnire. Cardul este destinat exclusiv utilizării personale. 
Cardurile sunt disponibile prin furnizori licențiați afișați pe Rotary.org.

https://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_d556fFzzcj94aCF
https://www.rotary.org/myrotary/en/manage/products-literature/licensed-vendors


Conectează-te cu 
alți membri:  

Online Discussion 
Groups

Crește impactul 
proiectelor de 

servicii: : 
Rotarian Action 

Groups

Colaborează la 
proiectele de 

serviciu:  

Rotary Ideas

Fă-ți noi prieteni:  

Rotary 
Fellowships

Construiește 
relații internationale

Intercountry 

Committees

Împărtășește
realizările tale:

Rotary Showcase

Împărtășește 
ospitalitatea 

internațională: 
Rotary Friendship 

Exchange

Împărtășește
talentele profesionale: 

Vocational 
Training TeamÎntâlnește 

potențiali
parteneri:

 Project Fairs

Sărbătorește 
parteneriatele 

clubului:  
Twin Clubs

SCHIMBĂ IDEI:  www.rotary.org/myrotary

FII  
CONECTAT!
Faceți-vă experiența Rotary cu 
adevărat internațională cu aceste 
oportunități de networking.

CONECTEAZĂ-TE 
ONLINE

CONECTEAZĂ-TE 
ÎN PERSOANĂ

CCONECTEAZĂ-TE 
CU UN GRUP

C14-Rotary-Service-Connections_Ad-EN14.indd   1 11/14/14   3:42 PM
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CAPITOLUL  4

FINANȚE

Tu și trezorierul clubului împărțiți câteva responsabilități. Hotărâți împreună cum le 
veți aborda.

FACTURA CLUBULUI
Rotary International facturează cluburilor cotizații și taxe RI de două ori pe an. Vei 
primi o factură la începutul lunii iulie și una la începutul lunii ianuarie. 

Cotizațiile sunt calculate în funcție de numărul de membri pe care îi raportezi prin 
My Rotary, printr-o bază de date integrată, prin e-mail, fax sau poștă, până la data de 
1 ianuarie și 1 iulie a fiecărui an. Factura este datorată integral, iar valoarea acesteia 
nu poate fi modificată, așa că trebuie să păstrezi lista membrilor actualizată.

Trezorierul este responsabil pentru plata valorii cuprinse în factură, dar aceasta poate 
fi plătită și de către tine sau de către președintele clubului. Plățile efectuate cu cardul 
bancar pot fi făcute direct prin My Rotary. Pentru detalii despre plata facturii, vezi 
Lead Your Club: Treasurer.

Dacă nu primești factura până la sfârșitul lunii iulie sau ianuarie, poți lista o copie 
de pe Rotary.org sau să o soliciți la data@rotary.org sau de la biroul internațional.

COTIZAȚII ȘI TAXE 
Rotarienii au obligația de a achita cotizații către club, către district  și către Rotary 
International. Trezorierul ține evidența cotizațiilor încasate de la membri și datorate 
de către aceștia.  

INVOICE NUMBER
CLUB NUMBER
ROTARY CLUB OF
DISTRICT
INVOICE DATE (DD-MM-YYYY)

CLUB INVOICE —

EAO-EN-A—(714)

PAYMENT DUE UPON RECEIPT 

X

PAYMENT DUE UPON RECEIPT 

X

QUANTITY UNIT OF MEASURE DESCRIPTION UNIT PRICE (USD) TOTAL (USD)

PREVIOUS BALANCE

TOTAL CLUB BALANCE (USD)

PAYMENT DUE UPON RECEIPT
 NOTIFICATIONS  QUESTIONS?

DETACH BELOW AND RETURN WITH PAYMENT

METHOD OF PAYMENT — CLUB INVOICE

CREDIT CARD 
Preferred method

Pay by credit card at:

 BANK/ELECTRONIC TRANSFER 
Made to bank below

Payment Ref:

Acct No:
Acct Name:
Swift Code:
Sort/IBAN:

CHEQUE/DRAFT 
Payable to Rotary International

Remit to the address below:

JANUARY

123
123
123
123
123

123 
123

8815

JANUARY

123 123 123 123 123
123 123 123 123 123
123 123 123 123 123

123 
123

123 123

123

8153

123

123 
123

123 
123

8815

123 
123

123
123

123
123
123

123 
123

123 
123

Model de factură club

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/519
mailto:data@rotary.org
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COTIZAȚIILE CLUBULUI
Clubul tău decide suma pe care membrii o achită în cotizații și când trebuie acestea 
colectate. Aceste cotizații acoperă cheltuieli asociate cu ședințe, mese, cadouri 
pentru invitați și consumabile.
Ești responsabil de trimiterea situației cotizațiilor datorate clubului, districtului și RI 
către toți membrii cu regularitate, conform deciziilor clubului. Situația trebuie să 
includă orice alte sume datorate, precum costurile meselor. Dacă tu colectezi 
cotizațiile, lucrează împreună cu trezorierul pentru a efectua transferurile de bani și 
pentru a emite chitanțe. 

Trezorierul trebuie să te informeze asupra membrilor care nu au plătit cotizația în 
termenul de 30 zile. Trimite o notificare care include suma datorată și un termen de 
plată final. Dacă nici după 10 zile de la notificare cotizațiile nu sunt achitate, 
calitatea de membru poate fi retrasă, dacă bordului clubului decide asta. Bordul 
poate să reactiveze calitatea de membru în urma petiției unui membru și a achitării 
tuturor plăților datorate către club.

COTIZAȚII RI PER CAPITA
Toți membrii achită cotizații per capita către Rotary International. Aceste cotizații 
acoperă cheltuielile generale de operare ale Rotary incluzând publicații în mai multe 
limbi, oferirea de sprijin către cluburilor, districtelor și proiectelor, furnizarea de 
pregătire și resurse pentru viitorii lideri ai clubului și gestionarea website-ului 
Rotary. Vezi Rotary International Bylaws pentru detalii. 

Valoarea cotizației pentru anul Rotary 2022-23 este de 36.5$ per membru, pentru 
jumătate de an.

TAXELE RI
Rotary International taxează membrii pentru abonamente la cerere la reviste, taxe 
către Consiliul Legislativ și alte cheltuieli. Taxele pentru reviste regionale sunt 
încasate direct de către editorii acestora.
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DESFIINȚAREA ȘI REACTIVAREA CLUBULUI
Dacă clubul tău nu își achită factura la timp, Rotary Internațional îi va 
revoca calitatea de membru și clubul nu va mai primi servicii din partea 
Rotary sau a districtului. Un club poate fi suspendat sau desființat și dacă 
un membru deturnează fonduri ale Fundației Rotary. Conform politicii de 
desființare și reactivare:

• cluburile care, la 120 zile după ce facturile au fost generate pe 1 
ianurie și 1 iulie, datorează mai mult de 250$ vor fi desființate. 

• pentru a fi reactivat, un club are un termen de 30 de zile să depună o 
cerere de reactivare și să achite toate sumele care erau datorate, toate 
sumele de plată care s-au strâns sau au curs de la momentul desființării, 
precum și o taxă de reactivare în valoare de 30$ per membru.

• cluburile care nu și-au achitat în totalitate obligațiile financiare în 
termen de 150 zile de la desființare își vor pierde privilegiile fondatoare  
și nu vor mai fi eligibile pentru reactivare.  

CONTRIBUȚII LA FUNDAȚIA ROTARY  
Trezorierul clubului tău procesează și menține evidența contribuțiilor către 
Fundația Rotary (contribuțiile care nu sunt făcute prin Rotary.org) și are 
acces la rapoarte ale Fundației Rotary asupra tuturor contribuțiilor făcute de 
către membrii clubului. Asigură-te că tu sau președintele clubului înregistați 
trezorierul pe Rotary.org astfel încât el sau ea să poată vizualiza aceste 
rapoarte. Pentru mai multe informații despre transferul contribuțiilor, vezi 
Lead Your Club: Treasurer.

BILANȚUL FINANCIAR AL CLUBULUI 
Tu sau alți ofițeri ai clubului puteți accesa rapoarte referitoare la 
contribuții și recunoaștere pe My Rotary. La începutul anului, dă 
trezorierului raportul financiar al anului anterior pentru a verifica dacă 
există sume restante de plată sau taxe care trebuie colectate. Lucrează 
împreună cu trezorierul pentru a pregăti un raport financiar pe care să îl 
prezinți la prima întâlnire a bordului care va prelua mandatul. 

Asigură-te că situația financiară a clubului, care apare în minutele 
ședințelor bordului director, reflectă cu acuratețe bugetul clubului tău.  

Rapoartele clubului 
sunt disponibile prin 
pagina Club 
Administration. 
Analizează datele 
membrilor anteriori 
și ai celor actuali, 
bilanțul zilnic, 
informațiile Rotary 
Club Central și 
altele.

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/club-treasurer%E2%80%99s-manual
https://www.rotary.org/myrotary/en/manage/club-district-administration/826


ÎNVAȚĂ

• Fă cursuri

• Găsește resurse

• Conectează-te cu o comunitate online

• Comunică cu alți participanți sau moderatori

• Personalizează-ți profilul și urmărește-ți progresul

Învață cum să îți spui povestea Rotary, stabilește obiective în 
Rotary Club Central, aplică pentru un grant, și multe altele.

Vizitează  Learning Center pe www.rotary.org/myrotary pentru a afla mai multe. 

https://www.rotary.org/myrotary/en

CU ROTARY 
LEARNING 
CENTER.
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CAPITOLUL  5

DOSARELE ȘI 
ARHIVELE CLUBULUI

În calitate de secretar al clubului, administrezi toate înregistrările clubului. La 
începutul anului Rotary, preia toate documentele, consumabilele și 
echipamentele de la secretarul care iese din mandat. 

CONSTITUȚIA ȘI ACTELE STATUTARE ALE CLUBULUI TĂU
Politicile și procedurile clubului sunt documentate în constituția și actele statutare 
ale clubului. Evaluează constituția clubului tău pentru a te asigura că este 
compatibilă cu varianta actuală a Standard Rotary Club Constitution, în special 
după fiecare Consiliu Legislativ. Procedează la fel pentru celelalte acte statutare ale 
clubului, folosind ca referință Recommended Rotary Club Bylaws. 

ARHIVA CLUBULUI
Clubul tău poate să dețină arhive cu informații istorice despre club și despre Rotary, 
incluzând:

• Cererea de înființare a clubului, adeziunea la Rotary și lista membrilor fondatori

• Documentațiile referitoare la schimbarea denumirii sau a sediului clubului

• Constituția și actele statutare ale clubului, cu amendamentele la acestea

• Notele și minutele ședințelor

• Extrase din presă, imagini, prezentări și filme referitoare la club și la la
proiectele și activitățile acestuia

Documentează activitățile clubului tău în timpul mandatului tău. La sfârșitul 
anului, lucrează cu președintele sau cu comitetul administrativ pentru a actualiza 
arhivele, incluzând un rezumat al activităților de peste an, imagini ale ofițerilor 
clubului și ale evenimentelor, numele noilor membri și realizările extraordinare. 

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/632
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/607
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/607
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CAPITOLUL  6

RESURSE

SPRIJIN SECRETARIAT DISTRICT ȘI ROTARY 
• Asistent guvernator — un Rotarian desemnat să asiste guvernatorul cu

administrarea cluburilor numite. Asistentul guvernator ia legătura cu clubul
trimestrial și îl sprijină de-a lungul anului. (obține datele de contact ale
asistentului guvernator de la districtul tău.)

• Club and District Support representative — membri ai echipelor de la
sediului Rotary din Statele Unite și din birourile internaționale care pot să
răspundă la multe întrebări administrative și să direcționeze alte solicitări către
personalul responsabil al RI și al Fundației

• Rotary Support Center — o echipă de la sediul Rotary care este disponibilă să
răspundă la întrebări. Rotarienii din afara Americii de Nord trebuie să
contacteze birourile internaționale. 

POLITICI ȘI DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
• Rotary Code of Policies and Rotary Foundation Code of Policies
• Recommended Rotary Club Bylaws
• Standard Rotary Club Constitution

https://www.rotary.org/myrotary/en/contact/representatives
mailto:contact.center@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/international-offices-0
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/622
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/757
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/607
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/632
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RESURSE ONLINE 
Contul My Rotary pe Rotary.org 

Learning & Reference
• Learn by Role: Secretary — O pagină cu resurse pentru secretarul clubului
• Learning Center — 

 Rotary

• Official Directory — Detalii de contact ale ofițerilor RI și ai Fundației, ale
comitetelor, grupurilor de resurse și ale personalulului Secretariatului; liste ale
districtelor și guvernatorilor la nivel mondial; liste alfabetice ale cluburilor din
districte, incluzând detalii de contact. Publicat anual.

Schimb de idei
• Club Secretaries Discussion Group — Alătură-te unei discuții cu alți secretari din

lume 

Administrare

• Shop.rotary.org — Magazinul online Rotary pentru a comanda publicații, DVD-
uri, formulare și consumabile

• Club Administration — Achită factura clubului și vizualizează rapoarte despre
clubul tău 

• Club Invoice — Învață cum să adaugi, să editezi și să ștergi un membru, cum să
adaugi un ofițer, să achiți factura și altele

COMUNICARE ȘI PUBLICAȚII
• Rotary Leader — Un buletin informativ pentru liderii clubului și ai districtului,

care poate fi folosit ca o sursă pentru buletinele informative și website-urile 
clubului 

• The Rotarian — Revista oficială Rotary
• Anuarul districtului sau website — Include informații despre datele de contact și

sediile cluburilor din district și detalii de contact ale guvernatorului, ale
guvernatorului ales, ale asistenților guvernatori, ale comitetelor de district, ale
ofițerilor de club și ale altor lideri Rotary

• How to Propose a New Member — O broșură care descrie procedura pentru
selecția și alegerea membrilor și include un formular de propunere de membru

• Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan — Un ghid regional care cuprinde
idei și sfaturi pentru a face clubul tău unul dinamic 

http://www.rotary.org/myrotary
https://www.rotary.org/myrotary/en/secretary
http://learn.rotary.org/Pages/Catalog/CourseCatalog.aspx
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13011
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/groups/club-secretaries
http://shop.rotary.org/
https://www.rotary.org/myrotary/en/manage/club-district-administration/826
https://www.rotary.org/myrotary/en/manage/club-district-administration/club-invoice
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/16821
http://therotarianmagazine.com/
https://www.rotary.org/myrotary/en/regional-magazines
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/568
https://www.rotary.org/myrotary/en/membership-resources#bevibrantclub
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MEDIA
• Brand Center — Descarcă logo-uri Rotary, modele tip pentru broșura clubului și

pentru alte materiale de comunicare și altele

• Rotary Images — Găsește imaginea potrivită pentru a spune povestea Rotary în
această galerie cu mii de imagini pe care le poți folosi pentru a îmbunătăți website-
ul, materialele și campaniile de imagine publică ale clubului tău

• Rotary Videos — Folosește această colecție de video clipuri scurte pentru a spune
povestea Rotary comunității tale și pentru a oferi inspirație în timpul ședințelor și
evenimentelor Rotary

• Rotary convention site — Promovează Convenția Internațională Rotary
clubului tău. Acest site oferă link-uri pentru înregistrarea online, pentru
rezervarea cazării, pentru achiziționarea de bilete la evenimentele găzduite în
timpul convenției și link-uri către materialele de descărcat.

http://www.rotary.org/brandcenter
http://www.rotary.org/images
http://vimeopro.com/rotary/rotary-videos
http://www.riconvention.org/en/2014/Pages/saopaulo2015.aspx


Selectează Register. 

CREEAZĂ 
CONTUL

Completează informațiile 
pentru înregistrare și dă click 

pe Continue.
Vei fi informat că un e-mail 

care conține un link de activare 
a fost trimis către tine.  

Accesează my.rotary.org. 

1 

CUM SĂ CREEZI UN CONT MY 
ROTARY

ANEXA  1



Dacă adresa dvs. de e-mail 
corespunde înregistrărilor 

noastre, nu sunt necesari pași 
suplimentari. Dacă nu se 

potrivește, urmați pasul 3.

2 ACTIVEAZĂ 
CONTUL 

După ce activezi contul prin 
link-ul din email va apare 

acest ecran 

Completează câmpurile 
și apasă Continue.

Pentru a vă conecta, 
introduceți adresa de e-

mail și parola nou 
creată și selectați 

Sign In. 



Vi se va cere să introduceți 
un e-mail anterior care 

poate fi inregistrat in baza 
noastra de date.

Dacă nu aveți acces la acea 
adresă de e-mail, vă vom crea 

un cont nou.

Dacă adresa dvs. de e-mail 
nu se potrivește cu una din 
evidențele noastre, vi se va 
cere statutul de membru.

Alegeți statutul dvs. de 
membru și selectați 

CONTINUE. 

3 VERIFY 
MEMBER 
STATUS 3
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ANEXA  2

CHESTIUNI DE DISCUTAT PENTRU 
SEMINARUL DE INSTRUIRE DISTAS 
După parcurgerea acestui manual, creat pentru a te pregăti pentru rolul tău, răspunde la următoarelee 
întrebări. Apoi discută ideea cu alți viitori lideri de club la seminarul de instruire. 

Care sunt responsabilitățile principale ale secretarului din clubul tău? 

Cum vei lucra cu președintele clubului?

Cum vei lucra cu trezorierul clubului?

Cum poți sprijini comitetele clubului?

Care sarcini administrative poți să le optimizezi? 

Care este obiectivul anual pentru atingerea căruia vei lucra anul viitor? Cum sprijină asta 
planul strategic al clubului tău?
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ANEXA  3

ELECTORII CLUBULUI LA CONFERINȚA 
DISTRICTUALA

În calitate de secretar de club, se așteaptă din partea ta să participi la conferința districtuală, care 
informează ofițerii clubului cu privire la programele Rotary si ale districtului și îți oferă 
oportunitatea de a cunoaște alți lideri din district. 

Conferința funcționează și ca o sesiune legislativă de district și ca o oportunitate de discuta subiecte 
speciale sugerate de Bordul Director al RI.

CLUB ELECTORS 
Lucrează cu președintele pentru a coordona selecția electorilor pentru conferința districtuală. 
Fiecare club are dreptul la un elector pentru fiecare 25 de membri sau pentru fiecare majoritate 
dintr-o cotă de 25 de membri.
Folosește numărătoarea membrilor clubului conform înregistrărilor care au stat la baza facturii care 
precedă data votului, excluzând membrii onorifici. Clubul tău, chiar dacă are mai puțin de 25 
membri, are dreptul la un elector. Cluburile care au între 25 și 37 de membri activi au tot un elector, 
cele care au între 38 la 62 de membri, au dreptul la doi electori, cele cele care au între 63 și 87 de 
membri au dreptul la trei electori, și așa mai departe. Toți electorii trebuie să fie membri activi ai 
clubului. Doar cluburile active pot vota la conferința de district. Dacă un club are mai mulți electori, 
toți trebuie să își dea votul aceluiași candidat sau aceleși propuneri, sub sancțiunea ca niciunul 
dintre voturile acelor electori să nu fie considerat valabil. 

Un club poate desemna un împuternicit pentru fiecare elector absent dacă are permisiunea 
guvernatorului de district. 

CERTIFICATELE DE ACREDITARE
Guvernatorul de district va furniza certificate de acreditare, pe care electorii le vor prezenta 
pentru a dovedi că sunt împutrerniciți să voteze în numele clubului lor. Pentru fiecare dintre 
electorii clubului urmați următorii pași: 

1. Completează certificatele de acreditare.
– Completează numele electorului
– Completează numărul total al membrilor și numărul electorilor la care clubul are dreptul

– Semnează certificatele personal împreună cu președintele

2. Dă certificatul original electorului care îl va prezenta comitetului de acreditare la începutul
conferinței.

3. Atașează o copie a certificatului în arhivele clubului.
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ANEXA 4

PROPUNEREA ȘI ALEGEREA NOILOR 
MEMBRI
În calitate de secretar de club, ești implicat în propunerea și alegerea noilor membri. Urmează 
fiecare pas cu atenție și prompt pentru a menține interesul potențialilor membri de a se alătura 
clubului. Păstrează propunerile de membri confidențiale, cu excepțiile menționate mai jos 

1. Un membru activ al clubului sau comitetul pentru membri îți va da numele potențialului
membru pentru a-l trimite bordului. O altă variantă este ca un membru activ sau comitetul
pentru membri al altui club să propună un transfer de membru sau ca un fost membru să devină
membru activ în clubul tău.

2. Bordul confirmă că membrul propus întrunește toate cerințele pentru a primi calitatea de membru.

3. Bordul aprobă sau respinge propunerea în 30 zile de la depunerea acesteia, iar tu îl vei
notifica pe cel care a făcut propunerea asupra deciziei bordului.

4. Dacă propunerea este aprobată, cel care înaintat propunerea va prezenta potențialului
membru scopul Rotary și responsabilitățile membrilor. Membrul potențial semnează
formularul de propunere de membru, dând clubului permisiunea de a-i publica numele și
clasificarea propusă (pentru membrii onorifici nu se propune clasificare).

5. Recomandările de Acte Statutare ale clubului Rotary oferă un termen de șapte zile membrilor
pentru a analiza propunerea și pentru a depune obiecții în scris. Dacă bordul nu primește
obiecții, potențialul membru este considerat ales ca membru, odată cu achitarea taxei de
membru. Dacă bordul primește o obiecție, va vota în legătură cu alegerea membrului la
următoarea ședință. Dacă propunerea este aprobată, membrul propus este considerat ales ca
membru, odată cu achitarea taxei de membru.

Taxa de admitere nu este percepută în cazul membrilor transferați sau al foștilor membri din
alt club, sub condiția ca aceștia să prezinte un certificat care să ateste calitatea de membru și
documente justificative care să probeze că nu au datorii în bani către fostul club. Membrii
onorifici și Rotaracții care au ieșit din comunitatea Rotaract în ultimii doi ani sunt scutiți de la
plata taxei de admitere. Clubul poate să ia în considerare micșorarea taxelor pentru noi
membri, pentru un an sau doi, astfel încât costurile să nu reprezinte un impediment pentru
noii membri.

6. Clubul poate alege membri onorifici propuși de bord.

După ce un membru este ales, președintele pregătește introducerea formală a noului membru în 
comunitatea Rotary, cardul de membru al acestuia și documentația relevantă Rotary dedicată 
noilor membri; președintele desemnează un membru curent care să îl îndrume pe noul membru să 
se integreze în club; de asemenea, președintele repartizează noul membru într-un proiect sau într-o 
activitate a clubului. În calitate de secretar de club,  adaugi datele noului membru în dosarele 
clubului și pe My Rotary. 

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/181731%E2%80%9D%20target%3D


ROTARY CLUB CENTRAL:  www.rotary.org/clubcentral

Pentru ce ar trebui să folosească 
cluburile Rotary Club Central?

Este un magazin cu o singură oprire.

Elimină hârtie. 

Încurajează continuitatea în 
conducere.

Facilitează urmărirea progresului de 
către cluburi.

Creează transparență.

Expune munca importantă 
pe care Rotary o face în lume.

ROTARY CLUB CENTRAL
PLANIFICĂM ÎMPREUNĂ
URMĂRIM PROGRESUL
ATINGEM OBIECTIVE

Cum ajung la
Rotary Club Central?
Intră pe www.rotary.org/clubcentral.

Cine poate folosi Rotary
Club Central?
 Toți  Rotarienii pot să vadă 
obiectivele și realizările clubului lor. 
Președintele actual și următor, 
secretarul, secretarul executiv, 
trezorierul, chair-ul comitetului de 
membership și chair-ul Fundatiei 
Rotary pot să adauge și să editeze 
obiectivele și realizările clubului lor.  

One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA 
www.rotary.org 229-RO—(616)
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