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ROLUL SI RESPONSABILITĂȚILE
SECRETARULUI



OBIECTIVE

2

In acest training vom aprofunda si vom
discuta despre:

 Rolul secretarului clubului

 Responsabilitățile secretarului clubului

 Lucruri importante pentru buna 
desfășurare a activităților clubului

 Calendar si ghid de planificare 2022-2023 



Rolul tău ca secretar al clubului

În calitate de secretar vă ajutați clubul să funcționeze bine. 
Urmăriți tendințele pentru a identifica ce funcționează bine și ce 

nu și împărtășiți aceste informații cu liderii de club și district.



RESPONSABILITĂȚIILE 
SECRETARULUI 
CLUBULUI 
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RESPONSABILITĂȚIILE 
SECRETARULUI 
CLUBULUI 
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RESPONSABILITĂȚIILE 
SECRETARULUI CLUBULUI 

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 MyRotary pe Rotary.org dacă nu are unul deja

Actualizează datele clubului tău și lista membrilor pe MyRotary odată ce apar 

modificări
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RESPONSABILITĂȚIILE 
SECRETARULUI CLUBULUI 

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.
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RESPONSABILITĂȚIILE 
SECRETARULUI CLUBULUI 

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 realizeaza rapoarte de prezență

Păstrează înregistrările și arhivele clubului
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RESPONSABILITĂȚIILE 
SECRETARULUI 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
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LUCRURI 
IMPORTANTE
pentru o bună desfășurare a activității 
Clubului
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LUCRURI IMPORTANTE

 Participarea la seminariile de instruire:

 Actualizarea listei membrilor și a datelor de contact pe MyRotary/ClubRunner/
website-ul

 Desemnarea și actualizarea listei ofițerilor de club și ai președinților de comisii pr
MyRotary/ClubRunner

 Actualizarea datelor clubului pe MyRotary
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LUCRURI IMPORTANTE

 Introducerea și actualizarea datelor despre obiectivele propuse și realizate pe
MyRotary > Rotary Club Central > Goals. Urmărirea atingerii obiectivelor
propuse pentru un mandat de succes și pentru obținerea Citației Rotary.

 Actualizarea actelor asociației în baza căruia funcționează clubul

 Actualizarea datelor bancare

 Plata facturilor la RI și District în luna Iulie și luna Ianuarie
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LUCRURI IMPORTANTE

 Organizarea alegerilor pentru viitorul președinte până cel târziu 15 decembrie

 Raportarea președintelui ales și ai celorlalți lideri ai clubului din anul următor,
(secretarul, trezorierul și președinții de comisii) pe site-ul MyRotary cel mai târziu
în 30 decembrie

 Susținerea activităților cluburilor Rotakids/Interact/Rotaract din comunitate
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LUCRURI IMPORTANTE

 Promovarea și participarea la Conferința Districtuală

 Colaborarea cu președintele ales pentru o tranziție ușoară la schimbarea de
mandat

 Prezentarea unui raport al activității la ieșirea din mandat
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CALENDAR
GHID DE PLANIFICARE
2022-2023
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CALENDAR

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

 Familiarizează-te cu constituția standard a clubului Rotary, cu recomandările statutare ale clubului

Rotary, cu statutul și actele statutare ale clubului tău.

 Întâlnește-te cu președintele ales pentru a:

• Discuta obiectivele clubului

• Planifica activitățile clubului
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IANUARIE-IUNIE: PREGĂTEȘTE-TE PENTRU FUNCȚIE



CALENDAR

 Întâlnește-te cu omologul tău care iese din mandat pentru a:

 Revizui procedurile clubului

 Discuta factura clubului

 Primi acces la dosarele clubului, la activele acestuia, la arhive și la manualul de proceduri în vigoare

 Participă la seminarul de formare de la nivelul districtului.

17

IANUARIE-IUNIE: PREGĂTEȘTE-TE PENTRU FUNCȚIE



CALENDAR

 Dacă ești invitat, participă la ședințele bordului care preia mandatul și ale bordului în
mandat.

 Participă la adunarea clubului condusă de președintele ales, după seminarul de formare
de la nivelul districtului, 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.
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IANUARIE-IUNIE: PREGĂTEȘTE-TE PENTRU FUNCȚIE



CALENDAR

 Predă factura clubului pentru a putea fi plătită la timp.

 Începe să actualizezi informațiile clubului când acestea se schimbă, actualizând

înregistrările membrilor (învață să adaugi, editezi, și ștergi un membru al clubului

și să actualizezi informațiile clubului), și vizualizând rapoarte pe MyRotary

 Asigură-te că noii ofițeri sunt înregistrați în MyRotary.
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IULIE: PREIA MANDATUL



CALENDAR

 Asigură sprijin pentru ședința anuală de alegere a ofițerilor.

 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.
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DECEMBRIE



CALENDAR

 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 MyRotary sau trimite

numele lor și datele de contact la data@rotary.org.

 Predă factura clubului pentru a putea fi plătită la timp.
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IANUARIE



CALENDAR

 Dacă clubul tău vrea să propună un membru pentru a fi nominalizat candidat la funcția de

guvernator, trimite rezoluția care sprijină această decizie și formularul de nominalizare a

guvernatorului districtual comitetului de nominalizare al districtului.

 Daca procedura de alegere a urmatorului guvernator va fi prin votul cluburilor, sprijina

realizarea votului la nivelul clubului si asigura-te ca buletinul de vot al clubului tau este

trimis la timp
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FEBRUARIE



CALENDAR

 Începe să pregătești colegul care urmează să preia funcția ta in mandatul

următor.
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APRILIE



CALENDAR

 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 colegului care urmează să preia

funcția ta in mandatul următor.
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IUNIE



 Site Resurse: resurse.rotary2241.org

 Manualul Secretarului – limba romana

 Agenda DISTAS

 My Rotary

 Learning Center

 Rotary Club Central

RESURSE
Secretarul Clubului
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https://resurse.rotary2241.org/manualul-secretarului/
https://resurse.rotary2241.org/manualul-secretarului/
https://resurse.rotary2241.org/agenda-distas/
https://my.rotary.org/
https://resurse.rotary2241.org/learning-center/
https://resurse.rotary2241.org/rotary-club-central/


WORKSHOP

1) Care sunt responsabilitățile principale ale secretarului din clubul tău? 

2) Cum vei lucra cu președintele clubului?

3) Cum vei realiza comunicarea cu membrii clubului?

4) Ce sarcini administrative poți să optimizezi?

5) Care este obiectivul (anual) pentru atingerea căruia vei lucra anul viitor?
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CONCLUZII
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In acest training am discutat despre:

 Rolul secretarului clubului

 Responsabilitățile secretarului clubului

 Lucruri importante pentru buna 
desfășurare a activităților clubului

 Calendar si ghid de planificare 2022-2023 



ÎNTREBĂRI?

28



SECRETARUL ESTE
AJUTORUL PRINCIPAL AL 
PREȘEDINTELUI
ȘI OM CHEIE ÎN 
FUNCȚIONAREA CLUBULUI



VĂ MULȚUMIM!
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