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Dragi  pr ieteni ,

Atunci când fiecare dintre noi a decis să 
intre în marea familie rotariană, a primit 
de la „nașul” şi colegii de club informaţii 
sumare despre activitatea clubului, des-
pre ceea ce înseamnă un district, Funda-
ţia Rotary Internaţional sau chiar Rotary 

Internaţional. Mulţi dintre noi au reușit să înţeleagă orga-
nizarea, programele Rotary sau alte elemente specifice din 
cadrul întâlnirilor districtuale și internaţionale la care am 
participat de-a lungul timpului. Așa am înţeles că PETS nu 
este divizia Rotary care se ocupă de animale de companie, 
am înţeles ce este DISTAS, YEP sau RYLA, am aflat că exis-
tă un Manual de procedură Rotary şi Coduri de Politici, am 
aflat că înainte de a primi fonduri, trebuie să contribuim la 
proiectele Rotary Internaţional.
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PDG Daniel Tănase, este un instrument extrem de util în 
informarea noilor colegi de club. Cu ajutorul Memoratoru-
lui, avem cu toţii acces la informaţii bine structurate despre 
Rotary, astfel că, atunci când primim mesaje de la district 
sau de la Rotary Internaţional, ele sunt bine înţelese și acţi-
unea noastră poate fi cea corectă. În același timp, consider 
că Memoratorul este util şi rotarienilor cu vechime pentru 
a-și reactualiza unele informaţii cu care se întâlnesc mai rar.

Așadar, vă recomand să citiţi si să distribuiţi Memoratorul în 
cluburile Rotary din Districtul 2241, iar acesta să facă parte 
din setul de materiale care este înmânat la primirea unui 
nou membru Rotary în club.

Mulţumesc, Daniel, pentru iniţiativa de a publica a doua 
ediţie actualizată a acestui MIC MEMORATOR ROTARY!

Cornel Wilfred Calinoiu 
Guvernator Districtual 2020-2021 
Rotary D2241 România și Republica Moldova
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Rotary  –  s inonim cu pr ietenia

Pentru majoritatea dintre noi, Rotary e si-
nonim cu prietenia. Înainte de a înţelege 
exact și tehnic ce înseamnă activitatea de 
rotarian, am făcut pași spre marea familie 
Rotary, în ideea voluntariatului, cu scopul 
de a ne dedica comunităţii noastre și mai 
ales pentru a avea alături de noi în aceste 

deziderate, prieteni cu care sa formăm o unitate a binelui.

Pentru majoritatea dintre noi, clubul din care facem parte 
este un fel de familie, unde dezbatem, unde trăim o parte 
mai mare sau mai mică din viaţa noastră. Unii sunt mai retrași 
iar alţii sunt mai activi în proiectele, în problemele sau dezba-
terile care se nasc din încercarea noastră de a ne implica cât 
mai mult în ceea ce înseamnă „Service above self”.
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pentru alţii o lume la nivel de district și pentru alţii o lume 
la nivel de Rotary International. Pentru cei din urmă, prie-
tenia este la nivelul cifrei de peste 1 milion. Este ciudat că 
uneori sub simbolul Rotary, apropierea este imediată și mult 
mai intensă faţă de un coleg din marea familie Rotary din alt 
district, alt continent decât de cei apropiaţi, cu care muncim 
zi de zi și uneori avem opinii diverse în realizarea de proiecte.

De aceea cred că cel mai important lucru este ca eforturile 
noastre să nu rămână la nivelul unei simple comunităţi, ci 
împreună să servim întreaga umanitate, să realizăm pacea 
în comunitate, să schimbăm vieţi, să aprindem spiritul rotari-
an peste tot, să fim un cadou făcut lumii, să fim o inspiraţie 
pentru ceilalţi, să construim punţi între continente și să fim 
conectaţi cu toţi membrii acestei naţiuni rotariene. Pentru a 
realiza toate astea, îndemn toţi colegii să încerce să afle ce se 
întâmplă în district, să afle ce se întâmplă în alte cluburi, ce se 
întâmplă în alte districte și ce se întâmplă la nivel de Rotary 
International, pentru că toate pornesc de la noi și se întorc 
înapoi tot la fiecare membru.
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Chiar dacă unii dintre noi fac parte din generaţia pe care eu 
o numesc „nostalgică” care au intrat în Rotary la începuturile 
mișcării rotariene contemporane și au pornit doar pe premi-
sa unui grup de prieteni, care se pun în slujba comunităţii, 
astăzi avem nevoie să deschidem ușile larg spre alte cluburi, 
spre alte districte, spre a realiza împreună proiecte de mult 
mai mare anvergură.

Pentru asta cred că este nevoie să fim tot mai mult informaţi 
de ceea ce se întâmplă în Rotary pe toate palierele. 

Este foarte util să existe un sumar, un ABC rotarian, care să 
fie primul pas spre un drum mult mai lung pe care fiecare 
din noi vrem să îl facem și asta înseamnă un îndemn, ca toţi 
să participăm la un eveniment districtual și, de ce nu, la un 
eveniment Rotary International. 

Cu prietenie, 
Adrian Luca
Guvernator Districtual Ales 2021-2022
Rotary D2241 România și Republica Moldova
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1 .  Ce  este  Rotary?

Când li se pune această întrebare, rotarienii dau răspunsuri 
diferite în funcţie de cunoștinţele pe care le-au acumulat 
despre organizaţie, experienţa personală și locul pe care Ro-
tary îl ocupă în inimile lor. În prezent, pe pagina de internet 
oficială, www.rotary.org, găsim următoarea descriere:

„Rotary este o reţea globală care cuprinde peste 1,2 milioa-
ne de vecini, prieteni, lideri înclinaţi spre rezolvarea proble-
melor, care văd lumea ca pe un loc unde oamenii se unesc 
și acţionează pentru a realiza o schimbare durabilă la nivel 
global, în comunităţile noastre și în noi înșine.”1

De peste un secol, Rotary se implică activ și entuziast în pro-
iecte prin care promovează pacea, luptă împotriva bolilor și 

1 https://www.rotary.org/en/about-rotary.
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sărăciei, se preocupă de asigurarea apei curate ori a igienei 
în zone defavorizate, sprijină educaţia și creșterea economi-
ilor locale.
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2 .  Începutur i le  Rotary

Pe 23 februarie 1905 un avocat din Chicago, în vârstă de 
37 de ani a luat cina în oraș împreună cu unul din cei mai 
apropiaţi prieteni ai săi, Silvester Schiele, un negustor de 
cărbune. După cină, au mers pe jos, în apropiere, unde la 
numai câteva străzi distanţă se afla Unity Building, o clădi-
re de birouri. Au urcat la camera 711, în biroul lui Gustavus 
Loehr, un inginer minier. Împreună cu Gustavus Loehr era si 
un comerciant de produse textile, Hiram Shorey. Cei patru 
au discutat ideea lui Paul Harris de a înfiinţa un club de oa-
meni de afaceri și lideri din toate domeniile. Câteva reguli 
simple au fost stabilite. Membrii unui club trebuiau să aibă 
profesii diferite, să dezvolte împreună proiecte utile și nece-
sare comunităţii și să se întâlnească, prin rotaţie, acasă sau 
la biroul fiecăruia dintre ei. Schimbul de idei și cultivarea 
prieteniei erau considerate fundamentul noii construcţii. 
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Au îmbrăţișat cu toţii ideea și au stabilit ca următoarea în-
tâlnire să aibă loc pe 9 martie la biroul lui Silvester Schiele, 
unde urmau să fie invitaţi și alţi trei prieteni pentru a fi pri-
miţi în club.

Astăzi, nu putem spune că există o explicaţie rezonabilă a 
succesului ideii lui Paul Harris și a iniţiativei celor patru. Clu-
burile Rotary au început sa se multiplice spectaculos și să fie 
prezente în multe orașe ale SUA. În 1910 a fost oportună în-
fiinţarea unei asociaţii naţionale a acestor cluburi. Asociaţia 
s-a numit National Association of Rotary Clubs și a fost rede-
numită ulterior Rotary International. Anul 1912 marchează 
apariţia primelor cluburi în afara graniţelor Statelor Unite, 
în Canada și Marea Britanie. În 1925 existau peste 2.000 de 
cluburi, iar în 1929 au apărut și primele cluburi în România.
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3 .  Rotary  în  România

Primele cluburi Rotary din România au fost înfiinţate în 1929 
la București și Timișoara. Următoarele au fost fondate un 
an mai târziu în Brașov și Cernăuţi, iar ulterior, în perioa-
da 1933-36, au apărut cluburi în Arad, Câmpina, Iași, Cluj și 
Ploiești. În 1936 cluburile din România au format Districtul 
Rotary cu numărul 84.

Unii din rotarienii români au fost selectaţi pentru a îndepli-
ni roluri de coordonare la nivel internaţional. Cel mai cu-
noscut este Agripa Popescu, care în perioada 1938-39 a fost 
Director al Rotary International.

Regele Carol al II-lea și Mareșalul Antonescu, la presiunile 
Gestapoului, interzic mișcarea rotariană la sfârșitul anului 
1940. După înăbușirea Mișcării Legionare, Antonescu per-
mite, la începutul anului 1941, reluarea activităţii cluburilor. 
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În 1948, regimul comunist, proaspăt instalat la putere, inter-
zice desfășurarea activităţilor Rotary în România.2

După căderea comunismului, în 1992, cu ajutorul rotarieni-
lor din Franţa, se formează primele cluburi în București, Cluj 
și Timișoara. Până în 1999, Cluburile Rotary din România au 
funcţionat sub coordonarea Districtului Rotary 1160 Paris. În 
1999,  Rotary International, prin Președintele Carlo Ravizza, 
decide ca România și Republica Moldova să aibă propriul 
district cu numărul 2241, sub autoritatea căruia să funcţio-
neze cluburile Rotary din ambele ţări.

2 Bogdan Constantin Dogaru, Clubul Rotary în România (1929–1948), 
pag. 8.
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4.  Paul  Harr i s

Paul Harris s-a născut în Racine, Wisconsin, SUA pe 19 aprilie 
1868. Este recunoscut ca fiind fondatorul Rotary, nu doar 
datorită faptului că a imaginat acest tip de organizaţie și a 
avut iniţiativa înfiinţării primului club, dar și pentru rolul pe 
care l-a avut în dezvoltarea și consolidarea Rotary Interna-
tional. 

Paul Harris a urmat cursurile universităţilor din Vermont și 
Princeton și a primit licenţa în drept de la Universitatea din 
Iowa în 1891. În 1896 s-a stabilit în Chicago și și-a deschis un 
birou de avocatură.

A fost ales Președinte al Clubului Rotary din Chicago în 1907, 
devenind al treilea președinte al clubului său. A fost primul 
Președinte al Rotary International.
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Este autorul multor afirmaţii care au inspirat și ghidat rota-
rienii din toate timpurile. Între ele este următoarea: „Fun-
daţia pe care a fost construit Rotary este PRIETENIA. Nicio 
fundaţie mai puţin fermă nu l-ar putea face să reziste.”

Paul Harris a murit pe 27 ianuarie 1947, la vârsta de 78 de 
ani. A rugat ca la funeraliile lui rotarienii să nu aducă flori, 
ci să facă o mică donaţie la Fundaţia Rotary. În fondul des-
tinat acestui scop au fost donaţi, în următoarele 18 luni, 1,3 
milioane USD.3  

3 https://www.rotary.org/en/history-paul-harris-rotary-founder.
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5.  Motour i le  Rotary

La Convenţia Internaţională Rotary, desfășurată în 1950 
în Detroit, au fost adoptate în mod oficial două motouri: 
„Profită mai mult cel care servește cel mai bine” și „A servi 
mai presus de sine”4. În 1989, Consiliul Legislativ a stabilit 
că „A servi mai presus de sine” va fi considerat moto 
principal, pentru că reflectă mai bine conduita organizaţiei. 
Formulările în limba engleză au fost rafinate și formele 
în care se utilizează astăzi au fost stabilite în 2010 și sunt: 
“Service Above Self” și  “One Profits Most Who Serves Best”.

Merită amintit că deși nu erau oficial adoptate, cele două 
motouri erau populare cu mult înainte de 1950, ele datând 

4 “He Profits Most Who Serves Best” și “Service Above Self”. Ultimul 
moto ar fi mai bine tradus prin “Serviciul e mai presus de sine”, dar s-a 
preferat forma care a devenit populară în D2241.
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din 1911 când au fost folosite la Convenţia Internaţională 
Rotary din Portland, Oregon, SUA. „Profită mai mult cel care 
servește cel mai bine” a fost chiar motoul acestei Convenţii, 
fraza preluându-se dintr-o cuvântare a rotarianului Arthur 
Frederick Sheldon.
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6.  Temele  Prez idenţ ia le

Se consideră că prima Temă Prezidenţială sau Temă a anului 
a fost introdusă în anul rotarian 1949-50 de către Președin-
tele Rotary International Percy C. Hodgson5. Tema era expri-
mată sub forma unui text de 83 de cuvinte, care cuprindea 
și o listă cu patru obiective. Astăzi temele sunt exprimate 
concis și captează într-un număr mic de cuvinte o idee pe 
care Președintele o propune rotarienilor pentru a-i inspira 
pe parcursul unui an rotarian.

Un logo este creat pentru fiecare temă a anului iar acesta 
este în mod obișnuit imprimat pe materiale promoţionale 
cum ar fi: insigne, cravate, roll-ups, etc.

Temele prezidenţiale sunt anunţate de Președintele Ales al 

5 https://www.rotary.org/en/rotary-themes.
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Rotary International în cadrul unei ceremonii impresionan-
te la Adunarea Internaţională, cu șase luni înainte de intra-
rea în mandat.
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7 .  V iz iunea Rotary

Cu ocazia Convenţiei din Atlanta, în 2017, la întâlnirea Bor-
dului de Directori ai Rotary International a fost adoptată 
noua formă a viziunii Rotary:

“Împreună, vedem o lume unde oamenii se unesc și acţio-
nează pentru a face o schimbare durabilă la nivel global, în 
comunităţi și în noi înșine.”6

6 “Together, we see a world where people unite and take action to 
create lasting change-across the globe, in our communities, and in our-
selves.”
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8 .  Obiectu l  Rotary

Obiectul Rotary este să încurajeze și promoveze idealul de a 
servi ca bază a unei construcţii solide și în particular să încu-
rajeze și să promoveze:

1. Dezvoltarea cercului de cunoscuţi, ca o oportunitate 
pentru a servi.

2. Standarde ridicate etice și de afaceri; recunoașterea tu-
turor ocupaţiilor utile ca fiind respectabile și a profesiei 
fiecărui rotarian ca fiind o resursă pentru a face bine so-
cietăţii.

3. Aplicarea standardelor înalte din Rotary în viaţa perso-
nală, în afaceri și în interacţiunea socială de către fiecare 
rotarian.
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termediul solidarităţii și împărtășirii valorilor comune de 
către oameni de afaceri și profesioniști uniţi de idealul 
servirii.
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9 .  Ce le  c inc i  că i  de  a  serv i

Rotary Internaţional definește următoarele cinci căi pentru 
a servi: 

– Servicii de club;

– Servicii vocaţionale;

– Servicii pentru comunitate;

– Servicii internaţionale;

– Servicii pentru noua generaţie.
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10 .  Testu l  ce lor  patru  că i

Testul celor patru căi, sau testul celor patru întrebări, oferă 
rotarienilor o modalitate simplă de a se ghida în judecarea 
situaţiilor și în luarea deciziilor. A fost creat de rotarianul 
Herbert J. Taylor care l-a utilizat, la început, în compania sa.

În 1940, pe când îndeplinea rolul de Director al Rotary Inter-
national, l-a propus acestei organizaţii.

Reprezintă și astăzi o componentă centrală a gândirii și apli-
cării principiilor etice în Rotary.

Suntem invitaţi să supunem ce gândim sau facem testului 
următoarelor întrebări:

1. Este acesta adevărul?

2. Este corect pentru toţi cei interesaţi?
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3. Va conduce la creșterea bunăvoinţei și la o mai bună pri-
etenie?

4. Va fi benefic pentru toţi cei interesaţi?

În forma originală, în limba engleză, întrebările sunt:

1. Is it the truth?

2. Is it fair to all concerned?

3. Will it build goodwill and better friendships?

4. Will it be beneficial to all concerned?



31

R
O

T
A

R
Y

1 1 .  Femei le  in  Rotary

Decizia admiterii femeilor în Rotary a fost luată de Consi-
liul Legislativ din 1989. Propuneri privind eliminarea cerin-
ţei ca membrii Rotary să fie doar bărbaţi au fost făcute la 
întâlnirile Consiliului Legislativ din 1950, 1964, 1972, 1977. 
În 1977 Clubul Rotary Duarte din California a primit femei 
ca membri cu drepturi depline, contrar prevederilor actelor 
constitutive ale Rotary din acea perioadă. Pentru această 
încălcare a prevederilor statutare, clubul a fost radiat de 
către Rotary Internaţional în martie 1978. A urmat o lungă 
perioadă cu procese în instanţă și la nouă ani distanţă, în 
1987, Curtea Supremă din Statele Unite a stabilit că feme-
ile nu pot fi excluse din Rotary pe baza genului.  Radierea 
Clubului Rotary Duarte a fost anulată, iar Sylvia Whitlock, 
membră a clubului, a devenit, în același an, prima femeie 
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președinte de club.7 

Astăzi femeile reprezintă 24% din totalul membrilor Ro-
tary8 și sunt prezente în toate structurile de leadership ale 
organizaţiei.

7 https://www.rotary.org/en/history-women-rotary.
8 Situaţii Rotary Internaţional la 1 iulie 2020.
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12 .  Cauzele  Rotary  
ș i  domeni i le  pr ior i tare  de acţ iune 

În prezent Rotary se concentrează în mod special asupra a 
șapte domenii prioritare (Areas of Focus):

– Promovarea păcii;

– Lupta împotriva bolilor;

– Furnizarea apei curate și a sistemelor de salubrizare, pro-
movarea igienei;

– Salvarea mamelor și copiilor;

– Sprijinirea educaţiei;

– Dezvoltarea economiilor locale;

– Protejarea mediului9.

9 https://www.rotary.org/en/our-causes. Notă: Pentru nevoile acestei 
lucrări s-au preferat denumirile scurte ale domeniilor prioritare. Există 
și definiţii și descrieri mai tehnice a celor șapte domenii. (https://
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Există și alte domenii pe care cluburile le sprijină, neexis-
tând niciun fel de limitare atunci când este vorba de îmbu-
nătăţirea calităţii vieţii în comunităţile noastre, de salvarea 
vieţilor sau încurajarea excelenţei. Proiectele mari care be-
neficiază de suportul Fundaţiei Rotary trebuie, însă, să fie 
aliniate domeniilor prioritare.

Protejarea mediului (EN: Supporting the environment) a 
fost adoptată ca direcţie prioritară în 2020, iar programele 
de grant aferente acesteia se pot depune începând cu 1 iulie 
2021.

my.rotary.org/en/search/all/areas%20of%20focus, https://www.rotary.
org/en/supporting-environment-becomes-new-area-focus).
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13 .  C las i f i căr i le  Rotary

Membrilor Rotary li se asociază o clasificare în funcţie de 
profesie sau domeniul în care activează. Clasificarea este 
cea care descrie cel mai bine profesia, funcţia sau activita-
tea principală a companiei ori instituţiei în care membrul își 
desfășoară activitatea.

Există o limitare în ceea ce privește numărul maxim de mem-
bri dintr-un club care au aceeași clasificare. Acest număr nu 
poate fi mai mare de 5, pentru cluburile cu mai puţin de 50 
de membri. Pentru cluburile cu mai mult de 50 de membri, 
numărul maxim de membri cu aceeași clasificare nu poate 
depăși 10% din numărul total de membri activi ai clubului. 
Membrii care s-au pensionat și membrii de onoare nu sunt 
incluși în calcul10.

10 2019 Manual of Procedure, Art. 9, pag. 55.
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14 .  St ructura  Rotary

Rotary are trei componente definitorii: cluburile, Rotary In-
ternaţional și Fundaţia Rotary.

Cluburile Rotary sunt o parte esenţială. Ele permit rotarie-
nilor să se întâlnească, să schimbe idei, să evalueze nevoile, 
să planifice și acţioneze pentru binele comunităţii lor. Pro-
gramele Rotaract, Interact și Rotary Community Corps le dă 
posibilitatea să extindă familia clubului și să se bucure de 
existenţa unor resurse complementare.

Rotary Internaţional sprijină cluburile Rotary, oferă progra-
me și oportunităţi de acţiune, facilitează colaborarea între 
cluburi și intervenţiile la nivel internaţional și global.

Fundaţia Rotary pune în centrul preocupărilor sale asigu-
rarea resurselor financiare pentru ca proiectele rotarieni-
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Este greu să ne imaginăm cum ar fi fost posibil fără ajutorul 
Fundaţiei Rotary să se finanţeze procurarea vaccinului an-
tipoliomielitic pentru 2,5 miliarde de copii de la demararea 
campaniei PolioPlus, sau cum ar fi putut fi realizate proiecte 
internaţionale importante de tipul granturilor globale. De 
la înfiinţarea sa, Fundaţia Rotary a sprijinit proiectele rotari-
enilor cu peste 3 miliarde USD.   
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15 .  Centre le  de suport  
pentru  c lubur i  ș i  d i s t r i c te

Sediul central al Rotary International este în Evanston, Illi-
nois, USA. Rolul său este să furnizeze servicii de suport ro-
tarienilor în privinţa programelor Rotary, proiectelor inter-
naţionale, stabilirii strategiei, gestionării regulamentelor și 
a aspectelor legate de conformitate și legalitate. Activităţile 
sediului central sunt coordonate de Secretarul General al 
Rotary International și al Fundaţiei Rotary. Tot el asigură 
coordonarea celor șase centre de suport regional pentru 
cluburi și districte (CDS11) situate în: Buenos Aires, São Paulo, 
Zurich, New Delhi, Seoul, Tokyo, și Parramatta (Sydney). 

Districtul 2241, Romania si Republica Moldova este sprijinit 
prin CDS  Europe/Africa Office din Zurich.

11 CDS – Club and District Support.
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16 .  Convenţ i i le  Rotary

Convenţiile Rotary se numără printre evenimentele cele 
mai așteptate de rotarieni. Sunt deschise participării tutu-
ror membrilor și oferă un cadru unde rotarienii din toată 
lumea se pot întâlni pentru câteva zile pentru a lega sau 
reînnoda prietenii într-o atmosferă caldă, entuziastă și fa-
vorabilă identificării unor noi oportunităţi pentru proiecte. 
Prezenţa la acest tip de evenimente este una impresionantă 
de fiecare dată. Mai mult de 33.000 de rotarieni din 174 de 
ţări au participat la Convenţia Rotary din Atlanta, SUA, în 
2017 când s-au aniversat 100 de ani de la înfiinţarea Funda-
ţiei Rotary. 

Convenţiile Internaţionale au loc în fiecare an într-una din 
săptămânile ultimelor trei luni ale anului fiscal rotarian, 
uzual în mai sau iunie. Cluburile din toată lumea sunt in-
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vitate să trimită cel puţin un reprezentant, împuternicit să 
exprime votul clubului în chestiuni importante care privesc 
organizarea și activitatea Rotary la nivel global12.

În anul 2020, Convenţia Rotary a fost una virtuală, lucră-
rile ei fiind derulate prin intermediul internetului și a in-
strumentelor online. Motivele sunt legate de pandemia 
Covid-19, care la data la care urma să aibă loc conferinţa a 
impus restricţii de călătorie și limitări privind organizarea de 
evenimente cu număr mare de persoane.

12 2019 Manual of Procedure, RI Constitution, Art. 9, pag. 11.
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17 .  Adunarea Internaţ ională

Adunările Internaţionale sunt organizate în fiecare an, uzu-
al în luna ianuarie, dar nu mai târziu de 15 februarie și au 
ca scop instruirea Guvernatorilor Aleși (DGEs) cu privire la 
sarcinile lor administrative și programele Rotary13. Mai mult, 
programul este de natură să inspire și să motiveze cei peste 
500 de guvernatori districtuali care urmează să își înceapă 
mandatul în anul rotarian urmator. Responsabilul cu orga-
nizarea Adunării Internaţionale este Președintele Ales al 
Rotary International (RIPE). Participanţii autorizaţi să ia par-
te la această adunare includ: Președintele Rotary Interna-
tional, Președintele Ales al Rotary International, Directorii, 
Directorii Aleși, Directorii Nominalizaţi, Guvernatorii Aleși 
și Ofiţerii RIBI. Soţii sau soţiile acestora pot sa ia parte la 

13 2019 Manual of Procedure, Art. 20, pag. 49.
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seminarele de instruire special concepute pentru parteneri. 
În mod obișnuit peste 1.000 de participanţi iau parte la acest 
eveniment. 
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18 .  Inst i tute le  Rotary

Anual, Președintele Rotary International autorizează orga-
nizarea evenimentelor cunoscute sub numele de Institute 
Rotary. Locul unde acestea au loc variază de la an la an, iar 
ele pot fi destinate unei Zone Rotary, unei Secţiuni a unei 
Zone Rotary sau unei grupări de zone.

În noiembrie 2017 a avut loc în România, la Cluj-Napoca, In-
stitutul Rotary Cluj Carpathia. Peste 20 de ţări au fost repre-
zentate de rotarienii care au venit la Cluj pentru a schimba 
idei și pentru a-i întâlni pe Președintele Ian Riseley însoţit 
de Juliet Riseley. Au fost prezenţi un număr mare de  lideri 
ai Rotary International între care RID Gerard Allonneau, 
RID Corneliu Dinca, Trustee Mario de Camargo, RIDE Yinka 
Babalola, reprezentanţi ai centrelor de suport din Statele 
Unite și Europa, alţi înalţi oficiali. Evenimentul a avut loc în 
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mandatul DG Milian Sopoian iar organizarea a fost în sarci-
na unui grup de rotarieni din D2241, sub coordonarea PDG 
Martha Maria Mocanu. A fost primul Institut Rotary orga-
nizat în Europa de Est, iar propunerea pentru acesta a fost 
înaintată și susţinută de RID Corneliu Dincă.



45

R
O

T
A

R
Y

19 .  Confer inţa  Dis t r i c tuală

Conferinţa Districtuală este un eveniment major la nivelul 
districtului. Locul și perioada de desfășurare sunt stabilite 
de Guvernatorul Districtual și Președinţii de Cluburi astfel 
încât un număr cât mai mare de membri să poată fi pre-
zenţi. Toate cluburile sunt așteptate să trimită reprezen-
tanţi la Conferinţa Districtuală, inclusiv împuterniciţi pentru 
exprimarea votului. Este un eveniment în care rotarienii gă-
sesc resurse pentru a-și crește entuziasmul, a se informa și 
instrui. Pe perioada conferinţei este organizată și Adunarea 
Generală a Membrilor14 în care se decide în chestiuni legate 
de conţinutul actelor constitutive, regulamente, primire de 
noi cluburi, radieri de cluburi, bugete și alte aspecte impor-

14 Este situaţia din cazul districtului nostru care acoperă și cerinţa mini-
mală a RI de a se organiza “District Legislation Meeting” (2019 Manual 
of Procedure, pag. 22).
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tante care privesc districtul. Există posibilitatea organizării 
unor conferinţe multi-districtuale, cu aprobarea Bordului 
de Directori ai Rotary International.
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20.  Seminarul  de  pregăt i re  a  echipei 
d i s t r i c tuale  (DTTS 15)

Seminarul de pregătire a echipei districtuale este destinat 
pregătirii membrilor Comitetului Districtual și Asistenţilor 
Guvernatorului din anul rotarian următor. Este organizat 
sub coordonarea și supervizarea Guvernatorului Ales, uzual 
în una din lunile februarie sau martie.

15 DTTS – abreviere pentru District Team Training Seminar.
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21 .  Seminarul  de  pregăt i re  a l  președinţ i lor 
a leș i  (PETS 16)

Este un eveniment major pentru orientarea și instruirea Pre-
ședinţilor Aleși. Este prima oportunitate pentru noua linie 
de leadership a cluburilor să se informeze, să stabilească pri-
orităţile și modul de colaborare împreună cu guvernatorul 
anului următor.

Seminarul e organizat sub coordonarea și supervizarea Gu-
vernatorului Ales, uzual în una din lunile februarie sau mar-
tie. 

16 PETS – abreviere pentru Presidents-Elect Training Seminar.
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22.  Adunarea distr ictuală (DISTAS17)

DISTAS face parte împreună DTTS și PETS din categoria eve-
nimentelor pregătitoare pentru liderii anului rotarian ur-
mător. Este convocată și organizată de Guvernatorul Ales, 
uzual în una din lunile martie, aprilie sau mai. Sunt invitaţi 
să participe Președinţii Aleși, secretarii și trezorierii cluburi-
lor și toţi aceia pe care președinţii i-au desemnat coordona-
tori de comisii la nivelul clubului în anul următor.  

17 DISTAS – abreviere pentru District Training Assembly.
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23 .  Seminare le  d i s t r i c tuale  anuale  
de  inst ru i re 

Pe parcursul mandatului, Guvernatorul Districtual convoacă 
și prezidează:

– Workshopul „Cluburi entuziaste” (EN: Vibrant Club 
Workshop). Acesta cuprinde seminare cu teme legate de 
membership, Fundaţia Rotary și imagine publică;

– Seminarul privind managementul granturilor (EN: Grant 
Management Seminar);

– Seminarul de instruire districtual pentru leadership în 
Rotaract (EN: Rotaract District Leadership Training)

Organizarea acestor seminare poate fi delegată către pre-
ședinţii comisiilor districtuale corespunzătoare sau altor ro-
tarieni.  
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24.  Di rector i i  Rotary  Internat ional

Bordul Directorilor Rotary International stabilește politica 
organizaţiei și oferă orientare și suport cluburilor. După se-
lectarea propunerilor, cluburile aleg membrii bordului de 
directori, în fiecare an, la Convenţia Internaţională. Man-
datul directorilor este de doi ani. Pentru cele 34 de Zone 
Rotary sunt desemnaţi 17 directori, fiecare fiind o resursă 
pentru două zone care îi sunt alocate. Președintele Rotary 
International, Președintele Ales și Secretarul General sunt 
de asemenea membri ai bordului, astfel că numărul total 
de directori este de 20. Bordul își desfășoară activitatea sub 
conducerea Președintelui Rotary International. 
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25 .  Coordonator i i  Regional i

Liderii regionali sau Coordonatorii Regionali au rolul de a 
facilita accesul rotarienilor la resursele de sprijin ale Rotary 
International. Oferă asistenţă pentru alinierea obiectivelor 
districtelor și cluburilor cu cele din planul strategic al Ro-
tary International, sunt traineri în cadrul Institutelor Rotary 
și Seminarelor de instruire ale Guvernatorilor Aleși (GETS) și 
altor evenimente atunci când sunt invitaţi.

La nivelul fiecărei regiuni există următorii coordonatori: 
Coordonatorul Rotary (RC), Coordonatorul Regional al Fun-
daţiei Rotary (RRFC), Coordonatorul Rotary pentru Imagine 
Publică (RPIC), Consilierul E/MGA. Fiecare Coordonator poa-
te avea unul sau mai mulţi asistenţi. Coordonatorii reprezin-
tă linia de leadership la nivelul unei regiuni Rotary.
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26.  Fundaţ ia  Rotary

Ideea înfiinţării unui fond care să devină o sursă de finanţa-
re pentru proiectele rotarienilor a promovat-o Președintele 
Arch Klumph la Convenţia Rotary din Atlanta în 1917. Acest 
fond a fost precursorul Fundaţiei Rotary. 

Așa cum este definită astăzi, misiunea Fundaţiei Rotary este 
să sprijine rotarienii să promoveze înţelegerea și bunăvoin-
ţa acţionând pentru prevenirea și tratarea bolilor și oferind 
suport în domeniul educaţiei și al reducerii sărăciei.18

Donaţiile către Fundaţia Rotary au crescut gradual în timp. 
În anul 2019-20 donaţiile totale la Fundaţia Rotary au de-
pășit 336 milioane USD. Districtele au derulat în același an 
peste 1.350 de granturi, valoarea totală a acestora depășind 

18 https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation.
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100 de milioane USD. Ca răspuns la criza Covid-19, din fon-
dul pentru dezastre, Fundaţia Rotary a alocat trei milioane 
de dolari. Sprijinul total al fundaţiei pentru cele 207 distric-
te care au implementat granturi, ca reacţie la pandemie, a 
fost de 5.1 milioane de dolari. Contribuţiile pentru fondul 
PolioPlus au depășit 1,5 miliarde de dolari, de la înfiinţarea 
acestuia, iar anul 2020 a marcat un reper important în era-
dicarea poliomielitei, pe 25 august 2020 continentul african 
fiind declarat non-endemic19.

Fondurile fundaţiei sunt folosite în cea mai mare parte pen-
tru susţinerea programului de eradicare a poliomielitei, a 
Centrelor Rotary pentru Pace și a granturilor districtuale și 
globale.  

19 https://www.rotary.org/en/general-secretary-report-2020-convention.
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27 .  Adminis t rator i i  Fundaţ ie i  Rotary 
(Trustees )

Bordul Fundaţiei Rotary este alcătuit din 16 administratori. 
Între aceștia regăsim foști președinţi ai Rotary International 
și foști directori. Secretarul General al Fundaţiei Rotary este 
și Secretarul General al Rotary International și este singurul 
care face parte din ambele consilii de administraţie. Admi-
nistratorii noi sunt nominalizaţi de Președintele Ales și nu-
miţi de Bordul Rotary International pentru o perioadă de 
patru ani. 
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28 .  Mis iunea Rotary

Misiunea noastră în Rotary este definită în felul următor:

Ne punem în serviciul celorlalţi, promovăm integritatea, 
buna înţelegere în lume, bunăvoinţa și pacea prin prietenia 
care e liantul organizaţiei noastre de lideri în afaceri, profe-
sii și comunitate20.

20 EN: We provide service to others, promote integrity, and advance 
world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of 
business, professional, and community leaders.
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29.  Comitete le  C lubulu i  Rotary

La nivelul clubului sunt recomandate următoarele comitete:

– Administrarea clubului;

– Membership;

– Imagine Publică;

– Proiecte;

– Fundaţia Rotary.

Cluburile cu un număr mare de membri pot structura comi-
tetele pe subcomitete.

Este permisă constituirea și a altor comitete în funcţie de 
context și nevoile clubului.
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30 .  Membri i  Rotary  Internat ional

Membrii Rotary Internaţional sunt Cluburile Rotary care își 
respectă, în mod continuu, obligaţiile așa cum sunt definite 
în constituţia și statutul Rotary International.
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31 .  Membri i  D i s t r i c tu lu i

Membrii unui District Rotary sunt Cluburile Rotary care își 
respectă, în mod continuu, obligaţiile așa cum sunt definite 
în constituţia și statutul Rotary International precum și obli-
gaţiile stabilite la nivel districtual. Unele districte decid, în 
funcţie de cerinţele sistemului legislativ din ariile geografi-
ce pe care le acoperă, să se organizeze ca persoane juridice, 
sub forma asociaţiilor sau fundaţiilor. În acest caz actele lor 
constitutive trebuie să respecte exigenţele Rotary Internati-
onal. Districtul 2241, care grupează Cluburile Rotary din Ro-
mânia și Republica Moldova, este organizat în plan juridic 
ca „Asociaţia Rotary International District 2241”. Primirea 
cluburilor noi în asociaţie se face în fiecare an, la adunarea 
generală a membrilor, care are loc în mod uzual pe perioa-
da Conferinţei Districtuale.
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32 .  Membri i  C lubulu i  Rotary

În mod obișnuit, membrii Clubului Rotary sunt persoane 
adulte care sunt recunoscute prin caracterul bun, integrita-
te, calităţile de lider și au o bună reputaţie în afaceri, profe-
sie și/sau în comunitate. Membrii trebuie să aibă dorinţa de 
a-și pune la dispoziţie o parte a calităţilor și resurselor lor, în 
beneficiul comunităţii sau a proiectelor internaţionale ale 
Rotary21.

Membrii de onoare sunt persoane care s-au distins prin ac-
tivitatea lor și cărora clubul decide să le acorde această ca-
litate. Membrii de onoare sunt scutiţi de plata taxelor. În 
același timp nu au drept de vot și nu pot fi aleși ca ofiţeri 
(coordonatori, președinţi de comisii, etc.) ai clubului. Perioa-

21 Standard Rotary Club Constitution, Art. 8, 2019 Manual of Procedure, 
pag. 55.
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latitudinea bordului clubului.

În ultimii ani s-a considerat la nivelul Rotary International 
că este oportună oferirea unei mai mari flexibilităţi, fiind 
acceptate prin deciziile Consiliului Legislativ din 2016 urmă-
toarele categorii noi de membri:

– Membrii de tip „Corporaţie”. Companiile pot deveni 
membri ai clubului. Cotizaţia către Rotary International va 
fi aceea a unui membru obișnuit;

– Membrii de tip „Familie”. O familie poate fi membrul 
unui club. Faţă de Rotary International va avea de acoperit 
obligaţiile financiare ale unui singur membru, va avea un 
singur vot în club și în proiectele rotariene se vor putea im-
plica toţi membrii familiei;

– Membrii Asociaţi. Stabilirea obligaţiilor membrilor aso-
ciaţi este la latitudinea clubului. Unele cluburi utilizează 
conceptul pentru a oferi o perioadă de probă celor potenţi-
al interesaţi. În momentul în care doresc să devină membri 
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activi, Clubul Rotary îi înscrie în evidenţele Rotary și se vor 
bucura de drepturi depline, asumându-și evident și obligaţi-
ile unui membru Rotary activ;

– Membrii Rotaract. Membrii Rotaract pot fi simultan și 
membri într-un Club Rotary, dacă își doresc și Clubul Rotary 
îi invită să îi devină membri.  

Pentru toate aceste categorii, cotizaţiile, detaliile privind 
prezenţa la club și acţiunile clubului se stabilesc de către 
club.
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33 .  Guvernatorul  Di s t r i c tual

Rolul Guvernatorului Districtual este să conducă districtul, 
să motiveze și inspire membrii, precum și să promoveze Ro-
tary în comunitate22. 

În lunga listă de responsabilităţi ale guvernatorului23, o im-
portanţă aparte o au:

– reanalizarea și actualizarea planului strategic al districtului;

– vizitarea tuturor cluburilor, individual sau în întâlniri 
multi-club;

– organizarea și prezidarea evenimentelor districtuale;

– stimularea creșterii numărului de rotarieni și înfiinţarea 
de cluburi noi;

22 Lead Your District as Governor 2020-21, pag. III.
23 Lead Your District as Governor 2020-21, pag. IV.
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– încurajarea donaţiilor la Fundaţia Rotary;

– facilitarea proiectelor desfășurate de cluburi cu sprijinul 
fundaţiei (ex. Granturi Globale);

– preocuparea pentru imaginea publică a districtului, a clu-
burilor și a Rotary în general;

– administrarea districtului și a bugetului;

– raportarea financiară și vegherea la respectarea legalită-
ţii și a regulamentelor;

– menţinerea unei bune comunicări cu Rotary International

Sprijinul cluburilor și al echipei districtuale este determinant 
pentru ca Guvernatorul Districtual să își desfășoare eficient 
activitatea.



65

R
O

T
A

R
Y

34.  Comitetul  Di s t r i c tual

Comitetul districtual este alcătuit din rotarienii desemnaţi 
să conducă sau facă parte din comisiile districtuale cum ar fi 
Comisia de Membership, Comisia Fundaţiei Rotary, Comisia 
Youth Exchange Program și altele. În mod obișnuit, în co-
mitetul districtual găsim președinţii acestor comisii (Chairs), 
co-președinţii (co-Chairs) și alţi colegi cu rol de consiliere, ori 
experţi în aria de activitate a comisiilor. Organizarea unora 
din comisii, cum sunt și cele menţionate anterior, este obli-
gatorie la nivelul districtului, iar Rotary International rela-
ţionează direct cu președinţii acestora. Alte comisii pot fi 
înfiinţate la iniţiativa guvernatorului.

Membrii comitetului districtual își desfășoară activitatea 
sub autoritatea Guvernatorului Districtual.
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Ei au sarcini specifice, dar au și următoarele responsabilităţi 
comune24:

– Colaborează cu Guvernatorul, Guvernatorul Ales, Guver-
natorul Nominalizat și Asistenţii Guvernatorului pentru 
îndeplinirea obiectivelor districtului;

– Promovează și stimulează participarea la seminarele de 
instruire desfășurate la nivelul districtului și la Conferinţa 
Districtuală;

– Sprijină cluburile prin suportul pe care îl dau liderilor lor;

– Diseminează informaţia, aducând la cunoștinţa rotari-
enilor realizările de succes ale unor cluburi, informând 
despre ideile și oportunităţile noi oferite de Rotary. Fur-
nizează feedback liderilor districtuali și regionali.

24 District Leadership Team Responsibilities, 2019, pag. 1-12.
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35 .  As i s tenţ i i  Guvernatorulu i

Asistenţii Guvernatorului facilitează existenţa unei legături 
funcţionale și eficiente între cluburi și district. Își desfășoa-
ră activitatea sub autoritatea Guvernatorului Districtual și 
menţin o legătură strânsă cu acesta și cluburile din zona de 
asistenţă. Responsabilităţile lor includ:

– Vizitarea regulată a cluburilor. Se recomandă două vizite 
pe semestru la fiecare club din zona de asistenţă. Este 
acceptată și utilizarea soluţiilor de videoconferinţă;

– Monitorizează și oferă suport cluburilor pentru îndepli-
nirea obiectivelor de creștere și derularea de proiecte 
pentru comunitate;

– Transmite feedback și informează districtul despre pro-
gresele obţinute de cluburi;
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– Oferă suport cluburilor pentru pregătirea vizitei Guver-
natorului Districtual.
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36.  Cons i l iu l  Legis lat iv  
a l  Rotary  Internat ional

Consiliul Legislativ se întrunește la fiecare trei ani. Repre-
zentanţii districtelor se reunesc pentru a revizui și vota mo-
dificările propuse la actele constitutive și regulamentele 
care guvernează Rotary.

Consiliul Legislativ ia in considerare propunerile primite de 
la cluburi, prevederile existente și poziţia bordului Rotary 
International.
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37 .  Acte le  const i tut ive  a le  c lubulu i

Atunci când un club solicită să devină membru al Rotary In-
ternational el declară prin bifarea unei căsuţe25 că a adoptat 
constituţia, statutul și regulamentul recomandate de Rotary 
International. În Districtul 2241, Cluburile Rotary sunt or-
ganizate ca asociaţii. Este important ca actele constitutive 
adoptate să fie cele recomandate de Rotary International. 
Modele acestor documente, care satisfac cerinţele Rotary 
International și sunt în același timp adaptate legislaţiei din 
România și Republica Moldova, sunt disponibile și se pot ob-
ţine prin secretariatul districtului.

25 În documentul “New Club Application”.
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38.  Cot izaţ i i le  membri lor

Cheltuielile anuale ale unui membru către club includ co-
tizaţia către Rotary International (cotă membru), cotizaţia 
către district (cotă membru), cotizaţia către club, un abona-
ment la revista “The Rotarian” și alte contribuţii stabilite de 
club sau district. În Districtul 2241 membrii sunt exceptaţi de 
la obligaţia de a avea abonament la revista “The Rotarian”.  
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39 .  Condiţ i i  minime pr iv ind prezenţa  
la  întâ ln i r i le  de  c lub

Cerinţele Rotary International cu privire la asiduitate, înţe-
leasă ca procentaj al prezenţei la întâlnirile de club, au fost 
relaxate în ultimii ani, în continuarea preocupărilor pentru 
o mai mare flexibilitate a organizaţiei.

Condiţia minimă privind asiduitatea este ca membrul unui 
Club Rotary: 
– să frecventeze sau să compenseze cel puţin 50% din în-
trunirile regulate ale acestui club sau ale unui club satelit 
sau să participe la proiectele clubului, la alte evenimente și 
activităţi pentru cel puţin 12 ore semestrial;
– să frecventeze cel puţin 30% din întrunirile regulate ale 
clubului său sau ale unui club satelit sau să se implice în pro-
iectele clubului sau în alte evenimente și activităţi la fiecare 
jumătate de an. (asistenţii guvernatorului, așa cum sunt defi-
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– un membru se consideră prezent la întâlnirea unui club, 
dacă participă pentru minim 60% din durata întâlnirii în 
persoană, online sau telefonic. Atunci când un eveniment 
neașteptat face ca durata prezenţei să scadă sub acest prag, 
bordul clubului poate decide asupra înregistrării prezenţei.
– vizitarea altui club Rotary, Rotaract, Interact sau Comu-
nitar (RCC), implicarea în activitatea comisiilor stabilite la 
nivelul cluburilor sau districtului, în proiecte rotariene prin 
voluntariat sau strângere de fonduri sau participarea la eve-
nimentele Rotary Internaţional pot compensa neparticipa-
rea la unele din întâlnirile clubului26.

Cluburile pot stabili detaliile, completa sau extinde aceste 
prevederi, care au doar caracterul unor cerinţe minime. Ne-
îndeplinirea condiţiilor de asiduitate poate constitui un mo-
tiv de radiere a membrului, atunci când comitetul director 
al clubului constată că nu există motive întemeiate pentru 
care pragurile minime de prezenţă nu au fost atinse.

26 Manual of Procedure 2019, pag. 55-58.
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40 .  Rotary  ș i  eradicarea pol iomie l i te i

Ideea implicării Rotary în eradicarea poliomielitei pe glob 
s-a conturat în 1979 când un astfel de proiect a fost derulat 
de un grup de rotarieni în Filipine. Succesul iniţiativei a fost 
un stimulent important pentru a o extinde la nivel global.

De la lansarea programului PolioPlus în 1985, numărul îm-
bolnăvirilor anuale în lume cu virusul sălbatic al poliomie-
litei a scăzut de la aproximativ 350.000 la 176 de cazuri în 
2019, acestea din urmă fiind înregistrate în doar două ţări: 
Afganistan (29) și Pakistan (147). Este o reușită semnificativă 
a Rotary International și a partenerilor săi, care vor continua 
proiectul până la eradicarea totală a acestei teribile boli.

Începând din 2007, Fundaţia Bill și Melinda Gates (Gates 
Foundation) s-a alăturat Rotary International, implicân-
du-se cu generozitate în cofinanţarea proiectului. Numeroși 
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imunizare.
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41 .  Grantur i le  Globale

Granturile Globale sunt destinate sprijinirii proiectelor Ro-
tary cu un impact major în una sau mai multe din ariile de 
interes prioritare (Areas of Focus). 

Orice Club Rotary poate fi solicitantul unui Grant Global, 
dacă este calificat. Calificarea clubului presupune semnarea 
de către club a unui Memorandum of Understanding în for-
ma pusă la dispoziţie de Rotary International și participarea 
a cel puţin unui membru al clubului la Seminarul Fundaţiei 
organizat la nivelul districtului. Districtele pot stabili și alte 
cerinţe suplimentare.

Bugetul minim al unui Grant Global este de 30.000 USD. 
Minim două districte trebuie să participe la proiect. Funda-
ţia Rotary furnizează fiecărui Grant Global o sumă minimă 
de 15.000 USD, dar nu mai mult de 200.000 USD. Districte-
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Designated Funds), iar cluburile cu sume din bugetele lor. 
Fundaţia Rotary adaugă următoarele contribuţii: una egala 
cu totalul sumelor DDF primite în bugetul proiectului din 
partea districtelor și 50% din contribuţiile totale ale clubu-
rilor27. În prezent, contribuţiile cluburilor nu mai beneficiază 
de cofinanţarea de 50%, încurajându-se utilizarea fonduri-
lor cumulate în contul DDF.

În 2019-2020, Fundaţia Rotary a aprobat 1.344 Granturi Glo-
bale în valoare de 104 milioane USD*. Faţă de anul 2013, 
când a fost lansat programul de granturi globale, cifrele 
precedente arată o creștere valorică de 42%28.

27 https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/global-grants.
28 Situaţie la 1 iunie 2020, sursa: https://www.rotary.org/en/general-sec-
retary-report-2020-convention.
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42 .  Grantur i le  Di s t r i c tuale

Granturile Districtuale29 sunt destinate proiectelor mici, im-
plementate în termen scurt, în comunităţi aflate în graniţe-
le districtului sau în afara lor. Fiecare district decide ce acti-
vităţi dorește să finanţeze într-un an.

Prin Granturile Districtuale se pot finanţa activităţi uma-
nitare, burse de merit, programe pentru tineri și altele pe 
baza unei analize a nevoilor din comunitate. Libertatea de 
configurare a proiectelor este mai mare decât în cazul Gran-
turilor Globale.

Districtele pot folosi până la 50% din fondurile lor DDF 
(District Designated Funds) pentru un Grant Districtual. 
Aceste sume sau alte contribuţii nu sunt multiplicate de 

29 https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/district-grants.
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Pentru un district este posibilă depunerea unui singur Grant 
Districtual într-un an.
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43 .  Di s t incţ ia  Paul  Harr i s

Distincţia Paul Harris30 a fost introdusă în 1957 ca o recu-
noaștere a meritelor și generozităţii celor care donează 
Fundaţiei Rotary o sumă de cel puţin 1.000 USD.

Distincţia poate fi acordată rotarienilor și nerotarienilor. 
Rotary a dezvoltat o tradiţie, sprijinind Fundaţia Rotary 
prin contribuţii la Fondul Anual, PolioPlus sau Granturile 
Globale și acordând distincţia unor personalităţi cu reali-
zări remarcabile și care împărtășesc valori comune cu ro-
tarienii.

În anul 2006 numărul total al distincţiilor Paul Harris oferi-
te a depășit un milion. 

30 EN: Paul Harris Fellow Recognition, https://www.rotary.org/en/histo-
ry-paul-harris-fellow-recognition.
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Harris și 151 de recunoașteri multiple (septembrie 2020). 
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44 .  Soc ietatea Paul  Harr i s

Societatea Paul Harris31 recunoaște rotarienii sau nerota-
rienii care contribuie cu 1.000 USD în fiecare an la Fondul 
Anual, PolioPlus sau Granturile Globale. Districtele pun în 
valoare generozitatea membrilor care fac parte din Societa-
tea Paul Harris, conferindu-le un certificat și evidenţiindu-i 
în cadrul evenimentelor districtuale.    

31 EN: Paul Harris Society, https://www.rotary.org/en/about-rotary/histo-
ry/paul-harris-society.
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45.  Fanionul  C lubulu i  Rotary

Există o tradiţie a cluburilor Rotary de a-și concepe și realiza 
fanioane cu o simbolistică reprezentativă pentru club, ora-
șul ori zona unde activează. Schimbul de fanioane în timpul 
întâlnirilor între cluburi sau cu prilejul vizitei Guvernatoru-
lui Districtual este de asemenea o tradiţie în Rotary.

Secţiunea Brand Center de pe pagina de internet oficială 
a Rotary International, www.rotary.org, furnizează detalii 
tehnice și modele pentru ca fanioanele să respecte cerin-
ţele manualului de identitate al Rotary și să aibă un aspect 
atractiv.
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46 .  Imnul  Rotary

Raportat la lunga istorie a Rotary, propunerea unui imn al 
Rotary este relativ recentă. În anul rotarian 1999-2000, la în-
tâlnirea Bordului de Directori ai Rotary International din 1-5 
Noiembrie 1999, a fost selectat un fragment din Uvertura 
„Egmont” Op. 84 de Ludwig van Beethoven pentru a servi 
ca imn al organizaţiei32 și a fi intonat în ocazii adecvate, cum 
ar fi ceremoniile introducerii steagurilor.

Nu este stipulată în Manualul de Procedură, sau în alte do-
cumente, obligativitatea folosirii imnului Rotary, utilizarea 
acestuia fiind la latitudinea cluburilor sau a districtelor. 
Atunci când se decide ca imnul să fie intonat, trebuie asigu-
rate toate condiţiile pentru ca momentul să fie unul solemn.

32 https://rotarywp.org/archiveRI/archival.asp, http://rotaryqueensnec-
klace.org/rotary_anthem.htm.
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47.  C lopotul  Rotary

Istoria Clopotului Rotary începe în 1922 când rotarienii din 
Statele Unite au organizat un concurs care să stimuleze asi-
duitatea în cluburi. Miza era următoarea: cluburile perdan-
te vor oferi câștigătorului un premiu. Clubul New York City 
a fost declarat câștigătorul competiţiei. Premiul pe care l-a 
primit a fost unul ce a părut cu siguranţă surprinzător. Era 
un clopot utilizat de o barcă de patrulare. Clopotul era fixat 
pe o bucată de lemn provenit din corabia pe care se afla 
Amiralul Nelson în bătălia de la Trafalgar. 

Se consideră, începând de atunci, că ordinea, disciplina, 
punctualitatea de care trebuie să dăm dovadă în Rotary 
sunt simbolizate de acest clopot. 
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Clopotul reprezintă în același timp autoritatea celui care 
e investit să anunţe prin sunetul lui începerea întâlnirii de 
club sau a unui eveniment districtual33.

33 http://www.clubrunner.ca/Data/5180/9130/HTML/206985/8-20-13News-
letter.pdf, https://humblerotary.com/stories/history-of-the-rotary-bell.
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48.  Roata  -  S imbolul  Rotary

Roata este simbolul care a însoţit Rotary încă din primul an de 
existenţă a organizaţiei. Primul desen îi este atribuit ingineru-
lui Montague Bear. Ca membru al Clubului Rotary din Chica-
go el prezentat colegilor, în 1905, schiţa unei roţi de vagon cu 
câteva linii în vecinătatea ei. Simbolul astfel conceput avea ca 
scop să sugereze “Civilizaţia, Mișcarea și Serviciul în acţiune”34. 
Primele cluburi apărute în anii următori au îndrăgit simbolul și 
l-au adoptat. Roata Rotary a devenit o prezenţă obișnuită în 
publicaţiile cluburilor. De-a lungul timpului simbolul a trecut 
prin mai multe transformări. Astăzi are forma unei roţi dinţate 
luminoase. Cei 24 de dinţi simbolizează continuitatea gândirii, 
trăirii și acţiunii noastre rotariene care trebuie să se manifeste 
pe tot parcursul celor 24 de ore dintr-o zi. 

34 https://portal.clubrunner.ca/7134/page/history-and-meaning-rotary-wheel.
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49 .  Donaţ i i le  către  Fundaţ ia  Rotary

Donaţiile către Fundaţia Rotary au scopul sprijinirii proiec-
telor majore ale Rotary: eradicarea poliomielitei, promova-
rea păcii, lupta împotriva bolilor, dezvoltarea economică, 
educaţia, alte proiecte în beneficiul comunităţilor.

În funcţie de dorinţă, donaţia poate fi direcţionată în unul 
din următoarele fonduri:

– Fondul Anual (EN: Annual Fund)
Disponibilul din acest fond este utilizat pentru sprijinirea 
proiectelor care vizează cel puţin una din cele șase direcţii 
prioritare de acţiune ale Rotary (Areas of Focus). Donaţiile 
membrilor unui district în acest fond într-un an determină, 
în proporţie de 50%, disponibilul fondurilor districtuale ce 
vor putea fi angajate în granturi globale sau districtuale trei 
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zate de district în Granturi Globale, acestea sunt dublate de 
Rotary International. 

– Endowment Fund 
Sumele primite de la donatori sunt păstrate intacte, în depo-
zite sau plasamente, fiind utilizate doar câștigurile anuale 
determinate de dobânzi sau randamentele plasamentelor.  

– PolioPlus
Donaţiile pentru acest program servesc susţinerii programu-
lui de eradicare a poliomielitei. În 2017 rotarienii și parte-
nerii lor au asigurat fondurile necesare și voluntari pentru 
vaccinarea a peste 430 de milioane de copii în 39 de ţări36. 
Orice donaţie de minim 1.000 USD în acest fond este eligibi-
lă pentru distincţia Paul Harris Fellow.

– Alte fonduri
Includ donaţiile la bugetul Granturilor Globale și donaţii diverse.

35 DDF, abreviere District Designated Funds.
36 https://www.rotary.org/en/where-we-stand-polio-2018.
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50 .  Rev i s ta  “The Rotar ian”

“The Rotarian” este o revistă lunară cu un tiraj care depă-
șește 500.000 de exemplare. Primul număr al revistei a apă-
rut în 1911, sub numele de “National Rotarian”. În acest prim 
număr, Paul Harris a semnat un articol intitulat “Care este 
filozofia Rotary și cum o înţelegem” în care vorbea despre 
motivaţia de a fi rotarian, despre cluburi și scopul existenţei 
lor. Există și variante regionale ale acestei reviste. Acestea 
sunt editate independent și sunt publicate cu aprobarea Ro-
tary International. Toate aceste publicaţii apar în peste 20 
de limbi și sunt distribuite în 130 de ţări37. 

37 https://www.rotary.org/en/history-rotarian-magazine.
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51 .  Rotaract

Anul 2018 a marcat 50 de ani de existenţă a Rotaract. Un 
program care a început cu o iniţiativă din 1968 a Clubului 
North Carolina din Statele Unite. Cluburile Rotaract grupea-
ză tineri cu vârsta între 18 și 30 de ani, dornici să-și dezvolte 
abilităţile de a lucra în echipă și să dobândească experienţă 
în leadership prin implicare socială în comunităţile lor. 

Deși Cluburile Rotaract își planifică și gestionează indepen-
dent activitatea și proiectele, Cluburile Rotary le îndrumă 
și colaborează cu ele numindu-le cluburi partenere. Peste 
250.000 de rotaractieni sunt organizaţi în aproape 11.000 de 
cluburi în 184 de ţări. În districtul nostru sunt 56 de Cluburi 
Rotaract și aproximativ 1.000 de membri38.

38 http://d2241.rotaract.ro/ro/home/, 26 septembrie 2020.
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52 .  Interact

Interact este un program al Rotary International creat în 
1962. El este destinat tinerilor cu vârste între 12 și 18 ani. 
Obiectivele și motivaţiile tinerilor din Interact sunt simila-
re celor din Rotaract, dar grupa de vârstă determină o mai 
mare nevoie de implicare și supervizare a activităţii din par-
tea Cluburilor Rotary. Interact este prezent prin peste 15.000 
de cluburi în 142 de ţări. În D2241 România și Republica Mol-
dova sunt 72 de Cluburi Interact și peste 1.750 de membri39.

39 http://itc2241.ro/, 26 septembrie 2020.



93

R
O

T
A

R
Y

53 .  Corpur i le  Comunitare  Rotary  (RCCs)

Din aceeași familie cu programele Rotaract și Interact face 
parte și programul Corpurilor Comunitare Rotary. El este 
destinat nerotarienilor, bărbaţi și femei care au valori apro-
piate Rotarienilor și doresc să se implice în proiecte pentru 
comunitate. În anul 2019-2020, peste 10.000 de Corpuri Co-
munitare Rotary au fost active în 100 de ţări și au grupat 
peste 200.000 de voluntari. În Districtul 2241 sunt active 
cinci Corpuri Comunitare Rotary.
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54 .  Vârsta  membri lor  in  Rotary

Există o preocupare în creștere cu privire la creșterea vârstei 
medii a membrilor la nivelul Rotary International, dar mai 
ales în unele districte și zone geografice.

Există districte din Statele Unite, Canada și Australia40 unde 
vârsta medie a membrilor este de peste 70 de ani. Cu toate 
acestea, așa cum se menţiona într-un raport al Rotary Inter-
national, datele existente conduc la concluzia că cea mai 
răspândită categorie de vârstă în Rotary este 50-69 de ani. 
O cercetare bazată pe datele raportate de cluburi pe www.
rotary.org a condus la următorul tablou41:

– Sub 40 de ani, 6%
40 https://www.cairnspost.com.au/business/rotarys-battle-for-survival-with-age-
ing-and-declining-membership/news-story/ac0e2ef48d72b08bba40e6b-
c9195e573.
41 Rotary International, State of Membership in the World 2018.
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– 50-69 de ani, 28%

– Peste 70 de ani, 15%

– Neraportat, 41%

În Districtul 2241, vârsta medie a rotarienilor este mai mică 
de 50 de ani.

Iniţiativa recentă a Rotary International, care permite mem-
brilor Rotaract să facă parte și dintr-un club Rotary se alătu-
ră facilităţilor gândite să stimuleze întinerirea organizaţiei. 
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55 .  T ipur i  de  c lubur i

a) Clubul tradiţional este cel mai popular tip de club. Este 
destinat liderilor și profesioniștilor interesaţi de socializare, 
stabilirea de relaţii noi și dezvoltare personală;

b) Clubul Satelit se poate înfiinţa cu doar 8 membri și func-
ţionează cu sprijinul unui Club Rotary sponsor;

c) E-clubul este cel în care membrii se întâlnesc preponde-
rent on-line;

d) Clubul Pașaport este clubul care permite membrilor săi să 
participe la întâlnirile altor cluburi, cu condiţia participării 
la un număr minim stabilit de întâlniri ale propriului club;

e) Clubul Corporaţie este destinat membrilor unei aceleiași 
firme sau instituţii care doresc să se formeze un Club Rotary;

f) Clubul destinat unei cauze este alcătuit din membri care 
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ză anume, care este compatibilă cu scopurile umanitare ale 
Rotary;

g) Clubul de tip Alumni este alcătuit din foști participanţi 
la programele Rotary sau ale Fundaţiei Rotary, studenţii de 
schimb, bursierii și alţi beneficiari ai cluburilor sau districte-
lor sponsor;

h) Clubul Rotaract este alcătuit din tineri cu vârsta cuprinsă 
între 18 și 30 de ani și se poate înfiinţa cu sprijinul unui Club 
Rotary sponsor. Începând din 2019, aceste cluburi sunt con-
siderate membri ai Rotary International.

Cu excepţia cluburilor satelit și a celor Rotaract, toate cele-
lalte tipuri de cluburi trebuie să aibă la înfiinţare cel puţin 
20 de membri.

Denumirile în engleză ale acestor tipuri de cluburi sunt: 
Traditional Rotary Club, Satelite Club, E-Club, Passport Club, 
Corporate Club, Cause-Based Club, Alumni-Based Club, 
Rotaract Club.
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56 .  Rotary  Fe l lowships

„Rotary Fellowships” sunt cercuri de prieteni care grupează 
membri cu o pasiune comună fie că este vorba de un hobby  
sau de profesia lor. Sunt organizate sub forma unor asociaţii 
autonome și reunesc rotarieni, rotaractieni, soţii sau soţiile 
acestora. În 1928 s-a constituit primul astfel de grup în jurul 
interesului unor rotarieni pentru limba Esperanto. „Rotary 
Fellowships” acoperă cele mai diverse domenii: golf, pescuit 
sportiv, ciclism, cultură, fotografie, tenis scufundări, yach-
ting, schi, șah, gătit, medicină, mediu curat și jazz. Este un 
fapt obișnuit ca membrii „Rotary Fellowships” să își dea în-
tâlnire și să organizeze evenimente cu prilejul Convenţiilor 
Rotary. Comunică frecvent și au grupuri de discuţii pe inter-
net. Uneori decid să susţină propriile publicaţii periodice.
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57 .  Rotary  Fr iendship  Exchange

„Friendship Exchange” este un program al Rotary Internati-
onal prin care membrii Rotary dintr-un district și familiile lor 
au posibilitatea să călătorească și să fie găzduiţi de rotari-
eni dintr-un alt district pe bază de reciprocitate. De cele mai 
multe ori acest „schimb” se face între grupuri de rotarieni 
aflate la distanţe geografice mari, unele faţă de altele. Este 
interesant că nu numai membrii Rotary pot participa la acest 
program, dar și prietenii lor nerotarieni. Organizarea progra-
mului de schimb trebuie să fie orientată către cel puţin una 
din următoarele teme: cultură, serviciul în Rotary sau vocaţie.

Costurile sunt suportate în cea mai mare parte de către cei 
care călătoresc. Nu este de așteptat ca gazdelor să le revină 
cheltuieli importante. Ocazional, districtele pot suporta o 
parte, de regulă mică, a cheltuielilor.
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58 .  Youth Exchange Program –  Programul 
de sch imb dest inat  t iner i lor

Mai mult de 100 de ţări sunt certificate de Rotary Internati-
onal, prin intermediul districtelor Rotary prezente pe terito-
riul lor, să participe la programul de schimb de tineri (YEP). 

Există două oportunităţi:

– Schimburi de tineri pe termen lung, care acoperă un în-
treg an școlar în unde tinerii sunt găzduiţi de cel puţin două 
familii și urmează școala în ţara gazdă;

– Schimburi de tineri pe termen scurt care pot varia de la o 
săptămână la maxim trei luni. De regulă, acestea sunt orga-
nizate în timpul vacanţei sub forma taberelor, șederilor în 
una sau mai multe familii ori ambele.
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torit și studiat prin acest program, începând cu 1996, în ţări 
precum Anglia, Belgia, Brazilia, Canada, Elveţia, Germania, 
Japonia, Mexic, SUA, Taiwan42. Un număr comparabil de ti-
neri din aceste ţări au venit în România și Republica Moldo-
va, devenind după câteva săptămâni sau un an de ședere 
ambasadori ai culturii și tradiţiilor noastre în ţările lor.

42 https://rotary2241.org/Page/yep.
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59 .  Tabere le  RYLA 43

Acest tip special de tabere, organizate de Cluburile Rotary 
sau la nivel districtual, oferă tinerilor oportunitatea să do-
bândească competenţe de lideri. În același timp ei au ocazia 
să se cunoască, să interacţioneze și să lege prietenii într-o 
atmosferă relaxantă.  

43 Rotary Youth Leadership Awards.



103

R
O

T
A

R
Y

60.  Zona 21  Secţ iunea A

Districtul 2241 România și Republica Moldova face parte din 
Zona 21A. Aceasta din urmă este o diviziune administrativă 
la nivelul Rotary Internaţional din care fac parte 8 distric-
te sub umbrela cărora își desfășoară activitatea aproxima-
tiv 630 de cluburi din 11 ţări: Austria, Bosnia și Herţegovina, 
Croaţia, Ungaria, Ucraina, Belarus, România, Republica Mol-
dova, Cehia, Slovacia și Israel (Districte: 1910, 1911, 1913, 1920, 
2232, 2240, 2241, 2490).
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61 .  Regiuni

Din considerente operaţionale și de structurare a coordo-
nării, Rotary International utilizează și o organizare terito-
rială pe 41 de regiuni. După caz, o regiune poate cuprinde 
o zonă, o secţiune a unei zone sau o grupare de zone ori 
părţi ale acestora. Districtul 2241 se găsește în Regiunea 24. 
În această regiune sunt aproximativ 700 de cluburi și peste 
20.000 de membri Rotary din 13 ţări: Austria, Bosnia și Her-
ţegovina, Croaţia, Ungaria, Ucraina, Belarus, România, Re-
publica Moldova, Cehia, Slovacia, Slovenia, Macedonia de 
Nord și Israel (Districte: 1910, 1911, 1912, 1913, 1920, 2232, 2240, 
2241, 2490). Leadershipul la nivelul unei regiuni Rotary este 
asigurat de coordonatorii regionali.
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62.  Dinamica  Zonelor  în  Rotary

În scopul unei bune administrări, Districtele Rotary sunt or-
ganizate pe 34 de zone. Acestea au extinderi geografice 
variabile, cuprinzând aproximativ același număr de mem-
bri. Pentru că există o dinamică a numărului de membri în 
districte, cu reconfigurări ale graniţelor districtuale, creșteri 
și descreșteri de membri inclusiv modificări ale numărului 
total de districte, Rotary International reconfigurează Zo-
nele Rotary periodic, dar la intervale nu mai mici de 8 ani. 
Începând cu 2019-2020 (an de tranziţie) se face trecerea la o 
nouă structură de zone, precedenta datând din 2008.

De la 1 iulie 2019, Districtul 2241 face parte din Zona 21. Lista 
completă a ţărilor și districtelor care formează această nouă 
zonă este: 
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ZONE 21 Section A: Austria, Belarus, Bosnia și Herzegovina, 
Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Republica Moldova, Ro-
mânia, Israel44, Slovacia, Ucraina (Districte: 1910, 1911, 1913, 
1920, 2232, 2240, 2241).

ZONE 21 Section B: Afghanistan, Albania, Armenia, Azer-
baidjan, Bahrain, Bulgaria, Cipru, Emiratele Arabe Unite, 
Georgia, Grecia, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Kârgâzstan, 
Liban, Macedonia de Nord, Muntenegru, Palestina, Serbia, 
Slovenia, Sudan, Tadjikistan, Turcia (Districte: *53, *55, 1912, 
2420, 2430, 2440, 2452, 2470, 2482, 2483, 2484).

44 Iniţial D2490 Israel a fost repartizat Zonei 16, ulterior printr-o hotărâ-
re a Bordului Directorilor din iulie 2018, s-a decis ca acest district să facă 
parte din noua Zonă 21, secţiunea A.
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63.  Reprezentanţ i i  Președinte lu i

Primele Conferinţe Districtuale erau un moment cu totul 
special și prin faptul că Președintele Rotary International 
răspundea invitaţiilor și participa la acestea. Astăzi sunt pes-
te 52745 de districte și Președintele poate onora doar o mică 
parte a invitaţiilor. El desemnează însă rotarieni experimen-
taţi să îl reprezinte la Conferinţele Districtuale astfel încât să 
furnizeze suport pentru organizarea unor evenimente care 
să se bucure de aprecierea participanţilor și o bună comu-
nicare cu Rotary International. Este un fapt obișnuit ca Re-
prezentantul Președintelui să aibă posibilitatea să transmită 
mesajul Președintelui în cadrul Sesiunilor Plenare și să aibă 
minim două intervenţii pe parcursul conferinţei.

45 August 2020.
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64 .  Regula  “85”

Este o regulă prin care condiţiile privind prezenţa la întâl-
nirile de club nu se aplică acelor membri pentru care suma 
dintre vârstă și vechimea în club este mai mare sau egală cu 
85 de ani46 (de exemplu un membru care a împlinit vârsta de 
65 de ani și are 20 de ani vechime în Rotary). 

46 Manual of Procedure 2019, pag. 56.
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65.  Centre le  Rotary  pentru Pace  
(Rotary  Peace Centers )

Există un număr de universităţi selectate de Rotary Interna-
tional și cu care acesta a încheiat acorduri privind instruirea 
unui număr de până la 100 de tineri pe an în domenii care 
ţin de pace și soluţionarea conflictelor. Rotary International, 
prin programul Rotary Peace Fellowships47, acordă burse și 
susţine taxele de studiu, cazarea, transportul și alte cheltu-
ieli. Sunt disponibile prin program specializări cu o durată 
de trei luni și programe de master cu o durată de 15-24 de 
luni.

Universităţile care fac parte din program sunt:

– Duke University and University of North Carolina at 
Chapel Hill, SUA;

47 https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships.
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– International Christian University, Tokyo, Japonia;

– University of Bradford, Bradford, Marea Britanie;

– University of Queensland, Brisbane, Australia;

– Uppsala University, Uppsala, Suedia;

– Chulalongkorn University, Bangkok, Tailanda.

Începând cu anul 2021, încă un centru de pace va funcţiona 
în cadrul Makerere University, Kampala, Uganda48.

48 https://www.rotary.org/en/rotary-establishes-peace-center-makerere-
university.
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66.  Obiect ive le  s t rategice  a le  Rotary

Gândirea și acţiunea roarienilor este orientată de trei obiec-
tive strategice:

– Suportul pentru cluburi și întărirea acestora;

– Concentrarea pe serviciul umanitar și intensificarea lui;

– Îmbunătăţirea imaginii publice și comunicarea eficientă 
cu publicul;

Ghidaţi de acestea, rotarienii derulează proiecte care se 
adresează celor mai stringente nevoi și provocări din comu-
nităţile lor ori celor existente la nivel internaţional.

Începând cu 1 iulie 2019, noul plan strategic formulează pri-
orităţile strategice astfel:

– Creșteţi impactul (EN: Increase our impact), cu referire la 
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proiectele umanitare;

– Extindeţi aria de acoperire (EN: Expand our reach), creș-
terea numarului de membri și a participanţilor nerotari-
eni în proiecte;

– Puneţi în valoare angajamentul participanţilor (EN: 
Enhance participant engagement);

– Creșteţi capacitatea noastră de adaptare (EN: Increase 
our ability to adapt).
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67.  Rotary  Vocat ional  Tra in ing Teams 

„Vocational Training Teams” sau V.T.T. este un tip particu-
lar de grant prin care se poate obţine suportul financiar al 
Fundaţiei Rotary pentru susţinerea proiectelor de învăţare 
și instruire vocaţională. Echipe din districte diferite partici-
pă la schimburi de experienţă și la programe de speciali-
zare. Câteva exemple de activităţi care pot fi susţinute în 
acest fel sunt: instruirea medicală, schimbul de experienţă 
privind bunele practici în domeniul educaţiei, schimbul de 
experienţă în domeniul agricol. Prin acest program, destinat 
atât rotarienilor cât și nerotarienilor, se crește capacitatea 
specialiștilor de a contribui la creșterea calităţii vieţii în co-
munitate. Iniţiativele trebuie să vizeze cel puţin o direcţie 
prioritară (Areas of Focus).
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68 .  Di s t incţ i i le  “Major  Donors”

Când donaţiile cumulate la Fundaţia Rotary ale unui rota-
rian, nerotarian sau  persoană juridică ating 10.000 USD, el 
poate solicita să fie recunoscut ca donator major la Fundaţia 
Rotary și va primi distincţia Major Donor.

Există 4 niveluri de recunoaștere a acestei calităţi:

Nivelul 1: 10.000 -   24.999 USD

Nivelul 2: 25.000 -   49.999 USD

Nivelul 3: 50.000 -   99.999 USD

Nivelul 4: 100.000-249.999 USD

În Districtul 2241 există 7 donatori care au această distincţie, 
dintre care patru de Nivel 1, doi de Nivel 2 și unul de Nivel 449.

49 August 2020.
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69.  Di s t incţ ia  “Arch Klumph”

Recunoașterea Arch Klumph se acordă când donaţiile cu-
mulate la Fundaţia Rotary ale unui rotarian, nerotarian sau  
persoană juridică ating 250.000 USD. Distincţia se acordă 
în cadrul unei ceremonii speciale. Fotografiile însoţite de 
scurte biografii ale donatorilor sunt expuse în Galeria Arch 
Klumph Society a sediului central Rotary International din 
Evanston, Ilinois, SUA. Există o structurare pe șase niveluri 
(cercuri) a donatorilor care au primit această distincţie, în 
funcţie de nivelul donaţiei. Ultimul nivel e destinat celor 
care au făcut donaţii care depășesc 10 milioane USD.
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70 .  Rotary  ş i  UNESCO 50

După al doilea război mondial, Rotary International a or-
ganizat o conferinţă în Londra, Marea Britanie, la care au 
participat reprezentanţi din 21 de state. Scopul conferinţei 
a fost să se identifice strategiile de refacere și repunere pe 
calea progresului a știinţei, culturii și educaţiei după război. 
Această întâlnire a iniţiat dialogul între ţări pe subiectele 
menţionate și este considerată un factor declanșator al for-
mării UNESCO. Legătura dintre Rotary și UNESCO este una 
puternică și de tradiţie existând un eveniment anual găzdu-
it de UNESCO și dedicat acestei relaţii numit “Ziua Rotary la 
UNESCO”51. În 2018, evenimentul a avut loc pe 24 martie, la 
Paris. Au participat 850 de delegaţi din 40 de ţari.

50 Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Știinţă și Cultură.
51 Rotary Day at UNESCO.
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71 .  Rotary  ș i  ONU 52

În 1940 la Convenţia Rotary care a avut loc în Cuba, la Ha-
vana, cei prezenţi au adoptat o rezoluţie în care chemau la 
“libertate, justiţie, adevăr, onorarea promisiunilor și respec-
tarea drepturilor omului”.

În 1945, Rotary a fost între cei mai entuziaști susţinători ai 
înfiinţării Organizaţiei Naţiunilor Unite. La adunarea de 
constituire a ONU din San Francisco, Rotary a fost invitat să 
participe prin 11 observatori. Este de menţionat că nicio altă 
organizaţie participantă nu a avut mai mult de trei obser-
vatori. 

52 Organizaţia Naţiunilor Unite.
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În 1948 s-a finalizat Declaraţia Drepturilor Omului care a avut 
ca model declaraţia de la Convenţia Rotary din Havana.53

Astăzi, Rotary deţine cel mai înalt statut consultativ oferit 
unei organizaţii neguvernamentale de către Consiliul Eco-
nomic și Social al ONU. Acest consiliu are rolul de a suprave-
ghea mai multe agenţii specializate ale ONU54.

În fiecare an se organizează Ziua Rotary la Organizaţia Na-
ţiunilor Unite. Pe 11 noiembrie 2017 la Geneva, Elveţia, au 
fost prezenţi la acest eveniment 1.200 de delegaţi din 87 de 
ţări55.  

53 Daniel Tănase, Peacebuilding in the 21st Century, Mediators Beyond 
Borders Congress, Bucharest, April 2015.
54 https://www.rotary.org/en/history-rotary-and-united-nations.
55 https://www.rotary.org/en/peace-focus-rotary-day-un.
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72 .  R IB I  (Rotary  Internat ional  Great  Br i ta in 
and I re land)

Rotary International Great Britain and Ireland este asociaţia 
Cluburilor Rotary din Anglia, Ţara Galilor, Scoţia și Irlanda. 
Peste 50.000 de membri din mai mult de 1.800 de cluburi 
activează pe teritoriul celor patru ţari. Cluburile care fac parte 
din această asociaţie sunt și membre ale Rotary International 
ca atare respectă toate normele și regulamentele acestei 
organizaţii, având și o legislaţie proprie care, în mod evident, 
nu intră în conflict cu prevederile Rotary International.
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73 .  Ev idenţ ierea Rotary  (Rotary  C i tat ion)

Această evidenţiere oficială a meritului unui club de a fi în-
deplinit o listă de obiective considerate prioritare într-un 
an se acordă deopotrivă în Rotary, Rotaract și Interact. Lista 
obiectivelor diferă, în parte, de la an la an, dar de fiecare 
dată se au în vedere: întărirea cluburilor și creșterea număru-
lui de membri, implicarea în proiecte umanitare, donaţiile la 
Fundaţia Rotary, îmbunătăţirea imaginii și relaţiilor publice. 
Cerinţele pe care activitatea clubului într-un an trebuie să le 
îndeplinească sunt disponibile în broșura “Presidential The-
me & Rotary Citation” care poate fi descărcată de pe www.
rotary.org. Modalitatea de raportare a îndeplinirii obiective-
lor și comunicarea cu Rotary International este descrisă în do-
cumentul “Rotary Citation Achievement Guide”.
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74.  S i te -u l  of i c ia l  a l  Rotary  Internat ional

Internetul a schimbat lumea în care trăim. Avem acces rapid 
la volume uriașe de informaţii, ne conectăm și comunicăm 
cu ușurinţă. În urmă cu câteva decenii, era o provocare să 
știi în timp scurt ce se întâmplă în Rotary pe glob, ce hotă-
râri s-au luat la ultima întâlnire a bordului de directori, care 
sunt evenimentele următoare, cum te poţi înscrie la Con-
venţia Rotary. Astăzi e simplu să accesezi pagina de internet 
a Rotary International, să „dai o căutare” și informaţiile sau 
formularul de înscriere on-line este pe ecranul din faţa ta. 
Ai acces la date despre Rotary și proiectele sale, poţi schim-
ba idei, administra informaţiile cu privire la membrii clubu-
lui, obiective și realizări, poţi învăţa despre organizaţie și 
programe, poţi face donaţii și depune aplicaţii pentru a ob-
ţine finanţare din partea Fundaţiei Rotary prin intermediul 
Granturilor Globale. 
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Atunci când ai întrebări sau vrei să știi mai multe despre 
Rotary, accesează  www.rotary.org!
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75.  “My Rotary” –  Secţ iunea pentru membri

Unele din facilităţile oferite de pagina de internet oficială 
a Rotary International sunt de interes doar pentru membri 
și sunt disponibile doar după înregistrarea acestora în secţi-
unea My Rotary. După înregistrare, membrul Rotary poate 
să se alăture diverselor grupuri de discuţii pe teme rotarie-
ne sau să creeze el însuși un grup. Poate să vadă ce idei de 
proiecte au funcţionat în alte cluburi și să caute parteneri 
pentru proiectele sale. Are acces la cele mai proaspete știri 
și poate să verifice ori să modifice datele de contact cu care 
apare înregistrat în evidenţele Rotary International. Pentru 
ofiţerii clubului, înregistrarea în secţiunea My Rotary este o 
cerinţă expresă. În lipsa acesteia Președintele și Secretarul 
nu vor avea acces la platforma pentru administrarea mem-
brilor, iar trezorierul nu va putea descărca facturile primite 
de la Rotary International și verifica situaţiile contabile. În 
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Districtul 2241, 40% dintre membri sunt înregistraţi în secţi-
unea My Rotary (septembrie 2019).
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76.  “Rotary  C lub Centra l”  –  un instrument 
ef i c ient

Rotary Club Central este un instrument pe care Rotary Inter-
national îl pune la dispoziţia cluburilor și districtelor. Este 
rapid, accesibil și oferă o experienţă plăcută de lucru. Pro-
cesează ușor informaţiile pe care le are la dispoziţie și ne 
furnizează grafice sugestive privind structura membrilor pe 
grupe de vârstă sau gen și tendinţele numărului de membri 
în club sau district. Dă posibilitatea ca interfaţa să fie utili-
zată pentru managementul obiectivelor clubului pentru o 
planificare și urmărire mai ușoară a îndeplinirii lor. Permite 
înregistrarea orelor de voluntariat în proiecte și a contribu-
ţiilor materiale. Peste timp, aceste date sunt extrem de va-
loroase pentru raportare și comunicarea unor date acurate 
și relevante către public. 
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77 .  “Rotary  Brand Center”

Rotary Brand Center este o secţiune foarte utilă a www.
rotary.org. Prin intermediul ei membrilor Rotary li se ofe-
ră o cale foarte simplă pentru a-și particulariza sigla clubu-
lui, face macheta unei broșuri ori a cărţilor de vizită.  Nu 
numai pentru materialele promoţionale tipărite se oferă 
suport, dar și pentru realizarea unui newsletter sau a unei 
prezentări PowerPoint. În același timp, procedând în acest 
fel, rotarienii au garanţia nu numai a obţinerii unui aspect 
atrăgător al materialelor, dar și al respectării cerinţelor ma-
nualului de identitate al Rotary International. 
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78.  Temele  lunare  Rotary

Rotary propune ca în fiecare lună din an, cu excepţia lunii 
iulie, să ne concentrăm atenţia asupra unei teme anume. 
Aceasta face ca, în completarea proiectelor diverse ale clu-
burilor, să existe și preocupări comune care să crească vizibi-
litatea Rotary și să dea coeziune acţiunilor noastre.

Calendarul temelor lunare este următorul:

• Ianuarie – Luna serviciului vocaţional

• Februarie – Luna păcii, prevenirii și soluţionării conflictelor

• Martie – Luna apei curate și a igienei

• Aprilie –  Luna sănătăţii mamei și a copilului

• Mai – Luna serviciului pentru tineri

• Iunie – Luna dedicată cercurilor de prieteni cu pasiuni co-
mune “Rotary Fellowships”
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• August – Luna membrilor și a creșterii prin cluburi noi

• Septembrie – Luna educaţiei de bază și a alfabetizării

• Octombrie – Luna dezvoltării economice a comunităţilor

• Noiembrie – Luna Fundaţiei Rotary

• Decembrie – Luna prevenţiei şi tratamentului bolilor.

De multe ori, aceste teme sunt subiect de inspiraţie pentru 
scrisoarea lunară a Guvernatorului Districtual.



129

R
O

T
A

R
Y

79.  Inter  Country  Commit ies  ( ICCs )

Comitetele Inter Ţări fac parte din familia grupurilor afiliate 
Rotary. Un astfel de „comitet” este o reţea de cluburi sau 
districte, din mai multe ţări, care cooperează pentru imple-
mentarea unor proiecte internaţionale de interes comun. 
Dezvoltarea unor reţele de cluburi gemene, gasirea de par-
teneri internaţionali pentru proiectele cluburilor Rotary, sti-
mularea participării în programul Friendship Exchange sunt 
și ele preocupări curente ale Comitetelor Inter Ţări. 
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80 .  Rotary  Leadersh ip  Inst i tute

Rotary Leadership Institute sau RLI este o organizaţie înfi-
inţată în 1992, care prin diviziile sale este prezentă pe toate 
continentele. Organizaţia beneficiază de sprijinul și implica-
rea unui număr important Președinţi din trecut sau Directori 
din trecut ai RI, deși nu este un program al Rotary Internati-
onal. Programele de instruire ale RLI nu se substituie PETS, 
DTTS, DISTAS sau altor seminarii de pregătire organizate de 
către districte. RLI se adresează în special rotarienilor care 
sunt remarcaţi la nivelul cluburilor și au potenţial de a de-
veni președinţi de club sau de comisii. Formatul cursurilor și 
curicula este proprie RLI, iar instruirea se face de facilitatori 
ai RLI, în mod uzual foști Directori RI, foști Guvernatori sau 
foști Președinţi de club care au parcurs un program specific 
de instruire al RLI. Începând din 2019, la iniţiativa PRID Cor-
neliu Dincă, a fost creată Divizia Românească a RLI.
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81 .  Partener iate le  Rotary

Rotary International a selectat un număr de parteneri cu 
care cluburile pot lucra în cazul în care identifică oportuni-
tăţi comune. Aceste oportunităţi pot beneficia de finanţa-
re din partea Fundaţiei Rotary prin programul Granturilor 
Globale.

Habitat for Humanity56, Organizaţia Internaţională pentru 
prevenirea orbirii, Shelter Box57 sunt câţiva dintre acești par-
teneri. O listă completă e disponibilă pe pagina internet a 
Rotary International58.

56 ONG specializat în construcţia de locuinţe pentru familiile fără posi-
bilităţi.
57 ONG specializat în asigurarea de adăposturi de urgenţă și asistenţa în 
caz de dezastre.
58 https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/partners.
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82 .  Partener iate le  pentru eradicarea 
pol iomie l i te i

Aceste parteneriate sunt unele cu o importanţă aparte. 
Începând din 1988 eradicarea poliomielitei a devenit un 
obiectiv major pentru patru organizaţii: Rotary Internatio-
nal, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO), Centrele SUA 
pentru prevenţie și control al îmbolnăvirilor(CDC) și UNICEF. 
Acestea au roluri bine definite în cadrul Iniţiativei Globale 
de Eradicare a Poliomielitei. 

Partenerii strategici ai celor patru organizaţii menţionate 
anterior sunt:

– Fundaţia Bill și Melinda Gates prin donaţiile consistente

– Guvernele, prin suport și sumele oferite pentru cofinan-
ţarea programului
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– GAVI, o alianţă internaţională a producătorilor de vaccinuri

Cu toţii acţionează solidar pentru o lume fără poliomielită. 
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83 .  Manualu l  de  procedură Rotary

Manualul de procedură este un document adresat în primul 
rând liderilor cluburilor și districtelor furnizându-le infor-
maţia relevantă pentru rolurile lor. E publicat la fiecare trei 
ani și reflectă legislaţia Rotary, regulamentele și deciziile 
adoptate de Convenţiile Rotary, Consiliul Legislativ, hotărâ-
rile Bordului de Directori ai Rotary International și hotărâri-
le Bordului de Administratori ai Fundaţiei Rotary (Trustees).

De asemenea Manualul de Procedură furnizează următoa-
rele documente importante:

– Constituţia Rotary International

– Statutul Rotary International

– Constituţia Clubului Rotary

– Statutul Clubului Rotary
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www.rotary.org, secţiunea „Governance documents”.59

59 https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/governance-doc-
uments.
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84 .  Codul  pol i t i c i lor  Rotary

Acest document reunește toate politicile generale și per-
manente ale Rotary International. După fiecare întâlnire a 
Bordului de Directori sau Consiliu Legislativ este publicată o 
ediţie actualizată. Este o sursă importantă și sigură de infor-
mare pentru toţi rotarienii și un instrument de lucru pentru 
lideri.

Pentru membri, Codul  politicilor Rotary este disponibil pe 
www.rotary.org, secţiunea „Governance documents”60.

60 https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/governance-doc-
uments.
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85.  Codul  pol i t i c i lor  Fundaţ ie i  Rotary

Scopul acestui cod este să furnizeze informaţia completă 
cu privire la politicile Fundaţiei Rotary indiferent de data 
adoptării lor de către Bordul de Administratori. Este un in-
strument util atât acestora cât și tuturor acelora care inter-
acţionează cu Fundaţia Rotary și au responsabilităţi legate 
de administrarea fondurilor primite de la fundaţie ori de 
punerea în practică a politicilor ei.

Pentru membri, Codul  politicilor Fundaţiei Rotary este dis-
ponibil pe www.rotary.org, secţiunea „Governance docu-
ments”61.

61 https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/governance-doc-
uments.
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Note  cu  pr iv i re  la  a  doua ediţ ie

Ideea prezentării de fapte și informaţii despre Rotary într-o 
formă concisă nu este una nouă. Din când în când, iniţia-
tiva unui membru Rotary ori a unui club sau district face 
ca un material tipărit sau disponibil în formă digitală să își 
facă apariţia. Între acestea, “50 Things Every Rotarian Sho-
uld Know About Rotary62”, autor PDG Steve Garret – D5450 
sau “101 Things About Rotary63” publicată de Clubul Rotary 
Eureka – D5130 sunt exemple foarte interesante. Singura lu-
crare de gen care a câștigat o notorietate ce nu va putea, 
probabil, să fie egalată este celebra “The ABCs of Rotary” 
apărută sub semnătura carismaticului Președinte Rotary 
International 1992-93, Cliff Dochterman. La apariţia sa, în 
1993, cartea reunea articolele publicate anterior de autor în 

62 https://www.rotaryeclubone.org/makeups/articles/50thingseveryrotar/.
63 http://rotary1.org/101-things-about-rotary/.
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nia. Chiar și acum, în afara perioadelor când stocul este epu-
izat, cartea poate fi comandată pe www.rotary.org. Multe 
lucruri s-au schimbat în Rotary în ultimele două decenii și 
jumătate de la apariţia ei, însă rămâne o lectură foarte inte-
resantă care respiră farmecul timpului în care a fost scrisă și 
transmite ceva din personalitatea unică a autorului.

În anii care au urmat mandatului de guvernator, am avut 
oportunitatea să fiu implicat în activităţi de instruire la nive-
lul Districtului 2241, România și Republica Moldova și la nivel 
internaţional. Deși există o veritabilă dorinţă de cunoaștere, 
am constatat că studierea Manualului de Procedură, a Co-
dului de Politici Rotary sau a Codului de Politici ale Funda-
ţiei Rotary nu este, de regulă, o atracţie pentru colegii din 
Rotary. Pentru președinţii de club, coordonatorii de comisii 
sau liderii districtuali, desigur lecturarea acestor documente 
este necesară și extrem de folositoare, dar cei mai mulţi pre-
feră surse de informare mai rapide și prietenoase, urmând 
să apeleze la documentele amintite anterior, atunci când 
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doresc să aprofundeze un subiect anume.

Munca mea pentru redactarea acestei broșuri a fost  
aceea de a selecta, traduce, sumariza și prezenta informa-
ţiile într-o formă cât mai scurtă, prietenoasă și ușor de asi-
milat. Sursele pricipale sunt documentele fundamentale ale 
Rotary International și conţinutul remarcabil de bogat al 
www.rotary.org.

Micul Memorator Rotary este un instrument util de avut la 
îndemână când vrem să ne împrospătăm amintirile cu privi-
re la unele din aspectele esenţiale ale organizaţiei. Membri-
lor noi le poate servi ca o primă sursă de informare. 

Mulţumesc Directorului RI 2016-18 Corneliu Dincă, tuturor 
Guvernatorilor din trecut ai Districtului Rotary 2241 și colegi-
lor ale căror opinii m-au ajutat în scrierea acestei cărţi.

Daniel Tănase, PDG
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Danie l  Tănase

INFORMAŢII PERSONALE ȘI PROFESIONALE

Autorul Micului Memorator Rotary s-a alăturat Rotary în 
2002. Cu mai mult de 25 de ani de experienţă în antrepreno-
riat, dezvoltare organizaţională, strategie și managementul 
schimbării, Daniel Tănase este implicat activ în consultanţa 
pentru afaceri. Este unul dintre cei doi manageri asociaţi ai 
unei companii lider în dezvoltarea de software și furnizarea 
de soluţii integrate în domeniul tehnologiei informaţiei. 

De formaţie inginer, a absolvit specializarea pentru reactoa-
re nucleare a Facultăţii de Fizică Tehnologică, Universitatea 
București, România și deţine un Master of Business Adminis-
tration (MBA) în urma parcurgerii cursurilor de masterat ale 
Open University din Milton Keynes din Marea Britanie. Este 
trainer și coach KCE (Kahler Communication Europe) certifi-
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cat de către PSDCI Personal Skills Development Consultants 
International, Marea Britanie.

ACTIVITATEA ÎN ROTARY

După intrarea în Rotary în 2002, a activat ca președinte de 
club în anul rotarian 2006-2007, iar în anii care au urmat, la 
nivel districtual, ca Rotary Volunteers’ Chair, Rotary Com-
munity Corps Chair, Membership Development Chair, Asis-
tent Guvernator, Guvernator Districtual 2015-2016 și District 
Trainer 2016-2019. În perioada 2016-2019 a fost Asistent al 
Coordonatorului Regional Rotary pentru zona 19(P). A făcut 
parte din echipa de traineri la GETS a Institutului Rotary Ma-
drid în 2016 și a Institutului Rotary Carpathia Cluj-Napoca 
în 2017. A fost Training Leader la Adunarea Internaţională 
Rotary din San Diego în 2018, GNTS Team Leader în cadrul 
Institutului Rotary Dubrovnik 2019 și General Trainer al In-
stitutelor Rotary 2018, Iordania și 2020 Atena, Grecia. După 
2016 a primit patru misiuni de reprezentare a Președinţilor 
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ca și Marea Britanie. În prezent este Coordonator Rotary 
pentru Regiunea 24, care cuprinde 9 districte Rotary din Eu-
ropa Centrală și de Est și Orientul Mijlociu.

Daniel şi soţia sa Marlena au împreună doi copii, Diana și 
Albert.

Editura Mușatinii






