
  

Florin Secașiu – Secretar Districtual 2022-2023

RESURSE.
COMUNICARE.

DTTS & PETS – Sibiu, 9 aprilie 2022



Florin Secașiu

 Secretar Districtual 2022-2023

 Președinte 2020-2021

 Secretar 2018-2019

 Membru RC Alba Iulia din 2014

 Inginer telecomunicații

 Director adj. societate in domeniul electric

Florin Secașiu

secretar.districtual.2022.2023@gmail.com

0745 255 039



CUPRINS
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Vom discuta despre:

 Noul site Resurse al Districtului

 Agenda Presedintelui

 Comunicare



SITE-UL RESURSE
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resurse.rotary2241.org

https://resurse.rotary2241.org/


SITE-UL RESURSE
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https://resurse.rotary2241.org/if-i-
could-be-president-again/

https://resurse.rotary2241.org/if-i-could-be-president-again/


AGENDA 
PRESEDINTELUI

6

 Atribuțiile președintelui
 Întrunirile clubului
 Obiectivele anuale
 Membership
 Fundația Rotary
 PR și Comunicare
 Calendar / Ghid de planificare
 Date de contact Comitet, AG, Presedinti etc.



COMUNICAREA CU 
PUBLICUL / 
COMUNITATEA
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Informare. Vizibilitate. Imagine.

Pagina Facebook

Website

Instagram

Youtube

Articole de presa



COMUNICAREA
DISTRICT - CLUB
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Informare. Vizibilitate. Imagine.

Grupuri WhatsApp

Email 

Grup Facebook District

Pagina Facebook District

Newsletter

Website

Instagram

Youtube / Vimeo



COMUNICARE SECRETAR DISTRICTUAL -
CLUBURI

Preferință WhatsApp și email

Rămâneți pe grupurile de Whatsapp create (doar așa puteți rămâne conectați la viața districtului). 
Dacă mesajele deranjaza, puneți grupul pe mute.

 Grup Presedinti

 Grup Secretari

 Grup Trezorieri

 Grup AG

 Grup Comitet Districtual

Telefon (de preferință) doar în cazul unor urgențe
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CLUB PRESIDENT
Nu va fi un an ușor, va fi mult de lucru, însă realizările și satisfacțiile vor fi pe măsură. Rolul

nostru, al echipei districtuale, este să vă indrumam și să vă ajutăm să realizați ceea ce v-ați propus. 

Ca și secretar districtual îmi doresc să ne cunoaștem, să schimbăm idei, să facem planuri și să
colaborăm cât mai mult. 

Ca și fost președinte în mandatul 2020-2021 vă pot spune că vă așteaptă un an deosebit din toate
punctele de vedere. 

Colegii de club v-au ales să conduceți clubul 2022-2023. Depinde de VOI cum va fi acest an rotarian. 
Faceți-l unul de care să fiți mândri, de care voi și colegii voștri să vă amintiți cu plăcere!
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SUCCES!

BUCURAȚI-VĂ DE ANUL ÎN CARE VEȚI FI 
PREȘEDINTELE CLUBULUI VOSTRU!



VĂ MULȚUMESC!
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