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Ce este Rotaract?
• Rotaract este un club pentru tineri de 18 ani și peste, prin intermediul căruia

membri își dezvoltă abilitățile de conducere și profesionale, fac schimb de
idei cu liderii comunității și se distrează prin munca depusă în dezvoltarea
comunității.

• Recunoscut de către Rotary International ca și partener.



Cum funcționează cluburile Rotaract?
• Cluburile Rotaract decid cum să se organizeze și să conducă propriile

cluburi, își gestionează fondurile, planifică și desfășoară activități și
proiecte care sunt importante pentru comunitățile lor.

• Cluburile care sponsorizează Cluburile Rotaract oferă îndrumare, sprijin și
lucrează ca parteneri în serviciu.

• Calitatea de membru în cadrul unui club Rotary este modalitatea perfectă
pentru rotaractieni de a-și continua implicarea în Rotary și de a-și pune în
practică abilitățile de conducere prin serviciu. Rotaractienii se pot alătura
cluburilor Rotary, rămânând membri ai cluburilor lor Rotaract.



Noutăți legate de Rotaract
• Vârsta limită superioară de 30 de ani a devenit opțională

• Rotaract este văzut ca un club cu drepturi egale cu Rotary

• S-a eliminat taxa de înființare de club Rotaract de 50$

• S-a introdus taxa anuală de 8$ per membru către Rotary International

• Pentru înființarea unui nou club Rotaract poate fi sponsor un Club Rotary
sau un alt Club Rotaract

• Se încurajează includerea membrilor Rotaract în Comitetul Districtual



Rotaract în Districtul 2241

Rotaract - Rotary Integration Council
• Alexandra Nicolici (Lazăr) PDRR 2007-2008 

• Bogdan Gașpar PDRR 2012 – 2013

• Ioannis Gardikiotis PDRR 2013 – 2014
• Dragoș Predoiu PDRR 2014 – 2015

• Laura Gaiță PDRR 2015 – 2016

• Cristian Avram PDRR 2016 – 2017

• Medeea – Katerina Petrovan PDRR 2017 – 2018

• Andrei Lucaci PDRR 2018 – 2019 
• Mihai Cătălin Pop PDRR 2019 – 2020

• Daiana Teodora Popa (Ianki) PDRR 2020 – 2021

• Daniel Cosmin Lazăr PDRR 2021 – 2022 
• David Stan DRR 2022 - 2023

59 Cluburi cu 939 membri activi



Legătura Rotaract-Rotary
• Păstrarea și îmbunătățirea colaborări între cluburi prin desemnarea unui

membru Rotary ca punct de legătură

• Invitarea membrilor la întâlniri Rotary și participarea la întâlniri Rotaract

• Participarea la proiecte comune

• Identificarea oportunităților comune



Andrei Lucaci
District Rotaract Chair 2022-2023

E-mail: lucaciandreicalin@gmail.com
Telefon: +4 0740 140 328

Vă mulțumesc pentru atenție!

mailto:lucaciandreicalin@gmail.com
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