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learning objectives

• strategie vs tactică

• definiții

• planul pe termen lung vs. planificare strategică

• procesul de planificare strategică



strategie vs tactica?

Julius CaesarHannibal Barca



strategie vs tactica?

Aproape

Departe

limitat larg



strategie vs. tactica - exemple

Strategie

• campania de viziune și planificare a războiului

• definirea podului de construit și a cărării de 

parcurs

• strategia o construim o dată (și o revizuim

periodic)

• o strategie bună guvernează execuţia tactică

către obiectivul imaginat

Tactică

• ordinea si organizarea (ex. aranjarea formatiilor

pe campul de batalie)

• cum construim podul, cum bătătorim cărarea

• tactica o folosim zilnic

• o tactică fără strategie nu garantează că nu vom

deraia de la direcţia stabilită.



PLANIFICARE STRATEGICA - Definitie

• Proces sistematic de a imagina viitorul dorit și a-l transpune in 
obiective definite plus seria de pași pentru a le atinge

 Planificare strategica
începe cu visul final și construiește
invers pașii către statusul actual

 Planificare pe termen lung
începe cu statusul actual și stabilește
calea către viitor



IN GENERAL? IN ROTARY?

de ce imi trebuie strategie?



plan the walk



walk the plan



procesul de planificare

unde vreau să
ajung (vis, viziune, 

opțiuni)

cum ajung? (analiza
strategică) => 
planul grosier

(invers)

Pașii intermediari
(analize swot, 
dependențe)

Planul efectiv
(jaloane, termene)

resurse necesare 
(oameni, bani)

implementare
(tactica)



strategie în Rotary



learning objectives

• care este planul strategic al Rotary International

(prezentare separată anexată)

• cum aliniez planul Clubului cu strategia Rotary International

• cum organizez planificarea strategică în Clubul meu

• procesul de planificare strategică în Rotary în 4 faze



Aliniere strategie și obiective

Strategic Planning
ROTARY INTL LEVEL

Strategic Planning
DISTRICT LEVEL

Strategic Planning
CLUB LEVEL

Zone Level



implementarea Strategiei Rotary 
International la nivel de District / Club

Strategy
• Based on
the new
vision

Priorities
• 1
• 2
• 3
• 4

Goals
• Related
to each
priority

Tactis
• Related to
each goal

Specific 
objectives
• Related to
each tactic

Action 
plans
• Do
• Check
• Improve

Competenta & responsabilitate District / cluburi



CLUBUL 
ROTARY
________

cea mai importanta celula
din Rotary

prioritati, idei, planificare



procesul de 
planificare strategică



procesul de planificare strategică
pentru Club
FAZA 1 ‐
determină starea
actuală a clubului tău

FAZA 2 ‐
dezvoltă o viziune: 
cum vrem să fie 
clubul nostru?

FAZA 3 ‐
fă‐ți un plan: cum ne 
putem realiza
viziunea?

FAZA 4 –
urmărește progresul: 
cum ne apropiem de 
obiectiv?

• Identifică problemele
strategice de abordat

• Determina punctele forte 
și punctele slabe ale 
clubului

• Evaluează satisfacția și
nevoile membrilor

• Identifica oportunitățile și
provocările din comunitate

• Enumerează cinci‐șapte
caracteristici pe care 
doresti să le aibă clubul
tău

• Crează o declarație de 
viziune

• Stabileste prioritățile
strategice

• Stabileste obiective
anuale

• Enumereaza activitățile, 
calendarul și resursele de 
care ai nevoie

• Monitorizează progresul
în direcția obiectivelor
tale anuale

• Dacă nu ți‐ai atins din 
ținte, determina de ce

• Ajusteaza planurile de 
acțiune



de unde să încep?

• Asamblează o echipă de planificare strategică formată din liderii trecuţi, prezenţi și
viitori pentru a dezvolta planul și a te asigura că clubul își va atinge obiectivele.

• Implică un membru al clubului care nu se află într-o poziţie de conducere să
faciliteze/organizeze ședinţele de planificare strategică.

• Obţine diverse opinii, implicând membrii clubului care au experienţe și expertize
variate.

• Asigură-te că viziunea clubului tău reflectă viziunea strategică oficială a Rotary

• Aliniază-ţi obiectivele clubului tău cu cele ale Districtului și cu planul strategic al
Rotary International.



faza 1
determină starea
actuală a clubului tău
identifică problemele și oportunităţile

Care sunt problemele sau preocupările critice pe 
care clubul tău dorește să le abordeze



faza 1:
determină starea actuală a clubului tău

Posibile întrebări de adresat membrilor:

• Cum ne creștem numărul membrilor și cum implicăm
membrii în clubul nostru?

• Cum putem atrage un grup divers de membri?

• Cum putem include mai mulţi membri ai comunităţii în
activităţile clubului nostru?

• Cum putem să ne mărim impactul în societate?



faza 1:
analiză strategica

Determină punctele tari și punctele slabe ale 
clubului tău adunând comentarii de la membri

Identifică oportunităţile și provocările din 
comunitate prin întâlnirea cu alţi lideri ai 
comunităţii

Analizează:

• faţă de situatia actuala (& potentiala)

• faţă de oportunitatea / nevoia identificată

• faţă de factorii de mediu și cei concurenţi

• factorii de dependenţă

Enumerează ce face bine și ce ar
putea îmbunătăţi clubul tău.



faza 1:
analiza oportunităților

Dimensionarea nevoii (ex.)

• nevoile principale din sfera
mea de interes / influenţă

• câţi oameni sunt afectaţi

• cum afectează calitatea vieţii / 
oportunităţi de îmbunătăţire

Dimensionare impact & câtă
valoare generează

Definire resurse necesare



faza 1:
analiza factorilor de mediu

Oportunitate
/ nevoia

Politic

Social

Economic

CivicJuridic

Mediu

Demografic



Analiza “concurentei”

1. Alte asociaţii de profil / 
ONG-uri

2. Administraţia publica

3. Alte Cluburi Rotary, etc



Oferă valoare



–Warren Buffett

“Preţul este ceea ce plătești.
Valoarea este ceea ce primești.” 



faza 2
dezvoltă viziunea:
Cum ne dorim să arate Clubul nostru în 3-5 ani?



alegerea viziunii
(visul)
• unde visez să ajung?
• e bine sa fiu curajos sau

realist?
• ceva existent? ceva

complet nou?
• Cum imaginez visul?
• cum mapez de la 

viziune -> la misiune -> 
obiectivele



” Frica este calea către
partea întunecată.
Frica duce la furie.

Furia duce la ură.
Ura duce la suferinţă.”

- Master Yoda



în Rotary 
ne place 
lumina...



faza 2:
declarația de viziune
• O declaraţie de viziune definește viitorul dorit și

oferă direcţia pentru ceea ce dorești să fie clubul tău.
• Scrie, împreună cu echipa ta de planificare strategică,

o declaraţie de viziune intr-o singura propoziţie,
utilizând ca referinţă caracteristicile clubului.

• Întrebări potenţiale de luat în considerare:
• Cum va arăta clubul nostru în trei-cinci ani?
• Cum vom ști că am reușit?
• Ce vrem să realizăm?



faza 3
fa-ți un plan!
cum ne putem realiza viziunea?



procesul planului strategic – back in time
faza
n‐3

faza n‐
2

faza n‐
1Vis

azi



faza 3:
fa-ți un plan: cum ne putem realiza viziunea?

• Ia în considerare următoarele când dezvolţi priorităţi
strategice:

• Declaraţia viziunii Rotary și planul strategic

• Punctele tari și punctele slabe ale clubului tău

• Obiectivele districtului tău

• Oportunităţile și provocările comunităţii tale

• Opiniile membrilor clubului tău

• Ce poţi realiza în trei-cinci ani



faza 3:
obiective anuale
Când ai stabilit priorităţile strategice, trebuie dezvoltate
obiective anuale care să le sprijine.

• Notează-ţi priorităţile strategice.

• enumera-ţi obiectivele anuale

• împreună cu acţiunile pe care le veţi întreprinde

• resursele de care aveţi nevoie și

• cine va conduce efortul pentru a atinge fiecare obiectiv.

Seteaza o cronologie pentru fiecare.



faza 3:
obiective SMART

• Specifice
• Masurabile
• Accesibile
• Relevante
• programate in Timp



Cărarea

termenKick‐
off termenJalon termenJalon

faza 1
• actiuni
• resurse

faza 2
• actiuni
• resurse

faza 3
• actiuni
• resurse



Jaloane de luat în
seamă la 
construcția planului

• Obiective intermediare &
termene (borne de
kilometraj)

• Financiare

• parteneri

• Clienţii (da clienţii)!

• Procese (interne /
externe)

• Analiza & feedback +
corecţii plan



faza 3
evaluare plan /  
fezabilitate

• Este bun planul?

• Ne duce unde vrem?

• Ce sanse de succes are?

• Este economic viabil (output-ul este mai
mare decât input-ul?)

Resurse disponibile: Global Grants check-
list



faza 4
implementarea
execuţie
monitorizare progres
ajustări



faza 4
implementarea
E deajuns Planul?

Neprevăzutul:
• “diavolul este în detalii”
• ”dacă ceva poate să meargă rău, 

sunt șanse mari să se întâmple”



faza 4 – implementarea
7 Reguli de aur
1. un bun plan strategic (!)

2. echipa de implementare (definită încă de la 
etapa de construcţie a planului de 
implementare)

3. cum măsori performanţa

4. motivaţia pt. obţinerea obiectivelor (da! 
recunoaștere, etc)

5. Nu uita ! comunicare înseamna și de ce
nu numai ce!

6. Proiecte pilot / întâi la scara mai mică
(sfr before bfr)

7. Termene, termene
și urgenţă



faza 4 – implementarea
5 reguli tactice – din arte marțiale

• vizualizează clar obiectivul / fii
decis in abordare

• găsește avantajul și surpriza /
folosește puterea celuilalt

• folosește viteza să preiei iniţiativa
/ să creezi avantajul

• adaptează-te la situţiile fluide

• folosește orice avantaj la maxim



faza 4 - implementarea
revizuire și ajustări
• Pe măsură ce analizezi progresul făcut, enumerează obiectivele, inclusiv cele care nu

au fost îndeplinite și motivele aferente.

• Stabileste ajustările sau acţiunile ce ar trebui întreprinse pentru a atinge obiectivele

îndeplinite partial.

• Ia în considerare următoarele pentru obiectivele ratate:

• Ce obiective au fost îndeplinite?

• Ce obiective nu au fost îndeplinite?

• Care sunt principalele motive pentru care nu am atins aceste obiective?

• Ce ajustări trebuie făcute pentru a ne ajuta să atingem aceste obiective?



în concluzie:
planificarea strategică pentru Club
FAZA 1 ‐
determină starea
actuală a clubului tău

FAZA 2 ‐
dezvoltă o viziune: 
cum vrem să fie 
clubul nostru?

FAZA 3 ‐
fă‐ți un plan: cum ne 
putem realiza
viziunea?

FAZA 4 –
urmărește progresul: 
cum ne apropiem de 
obiectiv?

• Identifică problemele
strategice de abordat

• Determina punctele forte 
și punctele slabe ale 
clubului

• Evaluează satisfacția și
nevoile membrilor

• Identifica oportunitățile și
provocările din comunitate

• Enumerează cinci‐șapte
caracteristici pe care 
doresti să le aibă clubul
tău

• Crează o declarație de 
viziune

• Stabileste prioritățile
strategice

• Stabileste obiective
anuale

• Enumereaza activitățile, 
calendarul și resursele de 
care ai nevoie

• Monitorizează progresul
în direcția obiectivelor
tale anuale

• Dacă nu ți‐ai atins din 
ținte, determina de ce

• Ajusteaza planurile de 
acțiune



Rotary International 
Strategic Plan

• Ca oameni de acţiune, împărtășim un puternic simţ al scopului.

• Cu mai bine de un secol în urmă, am inovat un nou model de conducere a serviciului
pentru comunitate bazat pe conexiunile persoanale. Astăzi, aceste conexiuni sunt o reţea
care se întinde pe tot globul – o punte între bariere culturale, lingvistice, generaţionale și
geografice - și împărtășește viziunea unei lumi mai bune.



planificare
strategică în Rotary
întrebări



rotary.org/strategicplan

District 2241 – Romania & Republica Moldova

Mulțumesc pentru atenție

Dan Popescu

Chair Strategie 2020-2021
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 Rotary D2241 România și Republica Moldova| Cornel Wilfred (Fredi) Călinoiu, Guvernator Districtual 2020 -2021

APLICABILITATEA: președinţii cluburilor lucrează cu alţi lideri de club pentru a
planifica întâlnirile și adunările clubului, întâlnirile ofiţerilor clubului, precum și 
a pregăti vizitele guvernatorului districtului și asistentului guvernator. 

Obiective: 
După parcurgerea acestui material, veţi putea: 

 Să aveţi o perspectivă mai largă asupra tehnicilor utilizate în cluburi
pentru desfășurarea unor întâlniri interactive și eficace

 Să revedeţi varietatea de moduri în care întâlnirile de club pot fi
organizate în scopul diversificării și creșterii atractivităţii pentru
membri.

SESIUNEA 2:
CUM CONDUCEȚI ÎNTÂLNIRILE 
DE CLUB  
Material pregătit de PDG Daniel Tănase
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1.Principalele responsabilități ale președintelui privind
planificarea întâlnirilor de club și idei care vă pot fi utile:  

 Faceţi un calendar al întâlnirilor de club pentru întreg anul sau pentru
fiecare semestru. Calendarul poate ţine seama de zilele declarate sărbători
legale, de perioadele în care sunt planificate întruniri districtuale și alte
evenimente, pentru a se evita pe cât posibil mutarea sau anularea
întâlnirilor anunţate. Comunicarea din timp a programului întâlnirilor și
datelor evenimentelor importante pe care clubul intenţionează să le
organizeze va da posibilitatea membrilor să-și planifice agendele personale
și să fie prezenţi într-o proporţie mai mare.

 Consideraţi diverse moduri în care întâlnirile pot avea loc:
1. întâlniri	tradiționale,	ținute	la	ora	și	locul	obișnuit;
2. întâlniri	organizate	într‐un	alt	loc	decât	cel	uzual.	Exemple	ar	putea	fi:	o

facilitate	turistică	nou	deschisă	în	regiune,	un	muzeu	–	întâlnirea	poate	fi
urmată	de	o	vizitare	cu	ghid	a	muzeului,	o	întâlnire	în	aer	liber	într‐un	loc
cu	vedere	frumoasă,	urmată	de	un	barbecue;

3. întâlniri	la	sediul	unei	organizații	în	favoarea	căreia	desfășurăm	proiecte
umanitare;

4. întâlniri	dedicate	instruirii	pe	o	anumită	temă	de	interes	pentru	club.
Subiecte	uzuale	sunt:	atragerea	de	membri,	accesul	la	granturi	Rotary,
generarea	unei	imagini	publice	bune	sau	altele.	În	funcție	de	context
puteți	invita	traineri	sau	rotarieni	cu	experiență	relevantă	care	activează
în	alte	cluburi	sau	comitetele	districtuale	pentru	a	susține	sesiunea	de
instruire.

5. întâlniri	desfășurate	sub	forma	unui	eveniment	social;
6. alte	tipuri	de	întâlniri	care	se	pot	dovedi	interesante	și	pot	rupe	din	când

în	când	monotonia	celor	tradiționale.

 Consultaţi colegii de club prin intermediul unui chestionar sau prin
discuţii directe asupra nevoilor sau dorinţelor lor ca participanţi activi la
întâlnirile de club
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2.Comitetul de administrare a clubului:

 Chiar dacă sunteţi coordonatorul clubului și al întâlnirilor, comitetul de
administrare a clubului poate să fie o resursă valoroasă;

 Acest comitet cuprinde în mod obișnuit secretarul, trezorierul și alţi lideri
ai clubului pe care îi desemnaţi;

 Membrii comitetului de administrare vă pot avea următoarele
responsabilităţi:
- Să	se	asigure	că	logistica	necesară	întâlnirii	de	club	e	disponibilă	și

pregătită	(loc	de	întâlnire,	videoproiector,	consumabile,	apă,	cafea,	altele	
conform	specificului	întâlnirilor	clubului);	

- Să	facă	anunțurile	către	membri	și	să	obțină	confirmarea	participărilor;	
- Să	se	îngrijească	de	aspectele	organizatorice	noi,	atunci	când	întâlnirea	

are	loc	în	alt	format	decât	cel	obișnuit	;	
- Să	preia	și	îngrijească	de	invitații	speciali,	atunci	când	situația	o	impune	
- Să	elaboreze	materialele	informative,	să	le	difuzeze	către	membrii	

clubului	sau	pentru	informarea	la	nivel	districtual,	după	caz	
(ex.	e‐newsletter).	
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Întâlniri mai atractive:  

 Fiţi deschiși să aflaţi dorinţele membrilor. Puteţi invita membrii să
completeze chestionarele recomandate de Rotary International (RI) cum
ar fi: “Rotary Club Health Check” și „Member Satisfaction Survey”. Puteţi
traduce aceste documente prin efort propriu, sau puteţi solicita sprijinul
districtului;

 Consideraţi opţiunile noi prin care RI încurajează flexibilitatea:
- Întâlniri	la	fiecare	două	săptămâni,	în	locul	celor	săptămânale;
- Alternarea	zilelor	sau	orelor	de	întâlnire	astfel	încât	toți	membrii	să	poată

participa	(ex.	prima	întâlnire	din	lună	este	miercuri	la	ora	19:00,	a	doua	
întâlnire	din	lună	este	luni	la	ora	17:00,	dacă	a	rezultat	că	aproximativ	
jumătate	din	membri	preferă	ziua	de	luni,	iar	ceilalți	ziua	de	miercuri).		

- Oferiți	posibilitatea	unor	membri	care	nu	pot	ajunge	la	întâlnire	să	
participe	on‐line,	în	special	atunci	când	sunt	subiecte	importante	în	
dezbatere;	

- Alternați	formatele	întâlnirilor,	chiar	dacă	cele	tradiționale	rămân	
dominante.	

Adunarea generală a clubului:  
 Atunci când este necesară întrunirea cvorumului sau sunt puse în discuţie

subiecte importante se recomandă ca președintele să convoace adunarea
generală a clubului;

 La nivelul cluburilor din întreaga lume s-a constatat că 4-6 astfel de
adunări sunt convocate anual în mod obișnuit ;

 Întâlnirile în care se stabilesc cotizaţii, se aprobă situaţii financiare sau se
fac alegeri sunt organizate ca adunări generale ale cluburilor.
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Vizita Guvernatorului Districtual:  
 Una din responsabilităţile importante ale Guvernatorului Districtual este

să viziteze cluburile din district. Aceste vizite se pot face individual sau în 
cadrul unor întâlniri multi-club. Scopul acestor vizite este să comunice 
noutăţile legate de Districtul 2241 sau Rotary International, să ofere 
suport și îndrumare, să inspire și motiveze membrii Rotary; 

 Pentru pregătirea vizitei asiguraţi-vă că stabiliţi cu claritate, din timp
detaliile legate de data, ora și locul acesteia;

 Dacă doriţi ca vizita să aibă loc cu ocazia unui eveniment special (ex.
împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea clubului), faceţi solicitarea din timp
către Guvernatorul Districtual. În funcţie de programul său vă va putea
confirma disponibilitatea.

 Fiţi pregătiţi, în cazul în care vi se solicită, să schimbaţi ziua și ora de
întâlnire pentru vizita Guvernatorului. Nu întotdeauna este posibil ca
vizita să aibă loc în ziua și la ora obișnuită de întâlnire a clubului.

 Stabiliţi agenda întâlnirii de comun acord cu Guvernatorul. Gândiţi-vă ce
subiecte de interes pentru club aduceţi în discuţie. Solicitaţi opinia sau
sprijinul Guvernatorului pentru implementarea proiectelor, găsirea de
parteneri internaţionali, depunerea cererilor pentru granturi sau în alte
privinţe în care se poate asigura suport de la nivelul districtual.

Notaţi trei idei noi privind întâlnirile de club, pe care doriţi să le implementaţi în 
anul în care veţi deţine demnitatea de Președinte al Clubului: 

1. ...............................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................

Resurse 
 Lead Your Club: President (Cum conduceţi clubul: președintele), capitolul

3, Cum conduceţi ședinţele  
 Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan (Planul de leadership al

clubului dumneavoastră)  
 Exersaţi flexibilitatea și inovarea din Learning Center (Centrul de

învăţare)
 Club Flexibility page (Flexibilitatea clubului) din My Rotary
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CUM SĂ CONDUCI CLUBUL

Material pregătit de Marian V. Popa
District Leadership Committee Chair



MISIUNEA ROTARY 

Misiunea noastră:

Efectuăm servicii in 
favoarea altora, promovăm 
integritatea și inţelegerea
generală in lume, 
bunavoinţa și pacea prin
vocaţiile noastre de afaceri, 
profesie si leader-i de 
opinie in societate. 



Ce este motivarea ?
Care sunt obstacolele de depasit ?
Ce-i garateaza succesul in Rotary?

MOTIVAREA
este esențială în cinducerea clubului, dar ...



1.)Ce trebuie sa fac pentru a fi un bun 
leader/motiva ?

2.) Ce trebuie sa fiu pentru a fi un bun 
leader/motiva

MOTIVAREA
Apar în mod iresc întrebările  ...



Dezvoltarea unei capacitati de a proiecta
tuturor un viitor dorit in Rotary.

Si cum obtinem aceasta ?
• Focalizind interesul prin Viziune (idealuri)

• Focalizind interesul prin Strategii (planuri)

• Focalizind interesul prin Influenţă (convingere)

MOTIVARE
Esențialul pentru a motiva  ...



Motivarea nu poate veni decit din partea unui
“convins” . 

Si cum anume trebuie sa fie el pentru a a proiecta
tuturor un viitor dorit? 

(adica a motiva ?) 

Trebuie generate faţă de valorile fiecaruia: 
* Speranta (utilitate) * Incredere
* Actiune * Curaj

MOTIVARE
Esențialul pentru a motiva  (cont) ...



MOTIVAREA
Generată de un Președinte de club echilibrat

• Viziune
• Strategie
• Speranta
• Influenţă
• Încredere
• Curaj
• Acţiune



MOTIVAREA PRIN LEADERSHIP
a unui Președinte de club Rotary

….. NU este pozitie. 

…... ESTE prezenţă și participare
și inţelegere și perseverenţă.



Conducerea clubului



PREGĂTIREA INTILNIRII DE CLUB

Obţineţi informaţii de la asistenţii guvernator privind conducerea intilnirilor si in 
anumite ocazii luaţi în calcul să le cereţi să conducă ședinţa.
Pregatiti orice probleme din district sau regiune care poate fi transmisa clubului.
Alegeţi:
• mesajele cheie ale momentului
• întrebările discuţiile și activitatea și planificata
• Construiti agenda intilnirii pe baza nevoilor participantilor din club.
• Stabiliti din timp dacă veţi folosi template-ul în PowerPoint sau un flipchart, 

pentru a avea logistica necesara. 
• Mesele este recomandat sa fie aranjate în formă de U
• Mărimea maximă a grupului: 30 de persoane

CONDUCEREA CLUBULUI



PREȘEDINŢII CLUBURILOR MOTOVEAZĂ MEMBRII SĂI , 
SA:

• atingă obiectivele
• să recunoască meritele liderilor și membrilor cluburilor 

prin diverse distincţii
• să comunice cu clubul și liderii districtului
• să îi asculte pe toţi membrii pentru a se asigura că nevoile 

acestora sunt luate în calcul.

CONDUCEREA CLUBULUI
Din îndatoririle președintelui



ÎN TIMPUL MANDATULUI

• Întîmpinaţi  membrii de club personal la întîlniri
• Treceţi în revistă agenda întîlnirii
• În timpul întîlnirilor, evidenţiaţi urmatoarele mesaje cheie:

• Necesitatea motivarii tuturor membrilor să-și îndeplinească obiectivele
• Numirea echipei de conducere
• Comunicaţi membrilor clubului obiectivele Rotary Citation (Distincţiile 

Rotary) înainte ca anul să înceapă, astfel încât să puteţi să planificaţi 
cum le veţi atinge ca grup.

• Planificaţi o structură de comisii care să fie adaptată nevoilor clubului.
• Alocaţi sarcinile membrilor și includeţi în comisii membrii care să-și 

crească abilităţile cât și interesul și să îi menţină implicaţi pe ceilalţi 
membrii.

CONDUCEREA CLUBULUI
Din îndatoririle președintelui



INDATORIRILE PREȘEDINTELUI (2)

• Delegaţi sarcini echipei de conducere a clubului, nu încercaţi să le faceţi 
pe toate

• Întâlniţi-vă lunar cu comitetul clubului pentru a revizui progresul 
obiectivelor și al sarcinilor.

• Responsabilizaţi-i pe cei care au fost însărcinaţi cu obiectivele și fiţi 
pregătiţi să realocaţi sarcinile dacă va fi necesar.

• Ceea ce îi motivează pe membri va fi diferit de la persoană la alta. Fiţi 
pregătiţi să folosiţi diferite metode de motivare în timpul etapei de 
planificare, implementare și celebrare a realizărilor. 

• Colaboraţi cu asistentul guvernator și cu alţi lideri din district pentru a 
ajuta la succesul clubului.

CONDUCEREA CLUBULUI
Din îndatoririle președintelui



PRINCIPALELE SUBIECTE CARE AR TREBUI SA VA 
PREOCUPE SI LA CARE TREBUIE GASIT UN RASPUNS 
PRACTIC:

• Ce competenţe de leadership sunt importante pentru rolul dumneavoastră?
• Cum veţi menţine membrii clubului motivaţi?
• Cum veţi selecta și pregăti echipa de conducere a clubului dumneavoastră?
• Ce comisii VA AVEA  clubul dumneavoastră?
• Ce sarcini pot să fie delegate comisiilor?
• Ce preocupări aveţi în legătură cu colaborarea cu alţi lideri ai clubului?
• Cum gestionaţi neînţelegerile dintre liderii clubului?
• Ce veţi face pentru a asigura continuitatea leadershipului pe durata 

mandatului dumneavoastră?
• Cum comunicaţi cu liderii districtului? Cum comunică liderii districtului cu 

clubul dumneavoastră?

CONDUCEREA CLUBULUI
Întrebări de pus pentru un modus operandi



CUM CONSTRUIESC O STRATEGIE DE GESTIONARE A 
SCHIMBARII:
• Acordaţi 25 de minute acestei activităţi.
• Împărţiţi participanţii în grupuri mici. 
• Explicaţi că influenţarea schimbării din club va fi o parte importantă a activităţii președintelui. Prezentaţi 

unul dintre următoarele scenarii fiecărui grup pentru discuţii:
• Scenariul 1: membri ai comitetului care se opun — Mihai își va începe mandatul de președinte în trei 

luni și dorește să aducă clubului unele modificări legate de flexibilitate pentru a inversa tendinţa de scădere a 
numărului de membri ai clubului. Dorește să schimbe tipurile întâlnirilor și să ofere un nou tip de recrutare a 
membrilor clubului. Doi dintre membrii consiliului viitor se opun oricărei schimbări. Cum poate Mihai  să îi 
convingă să ia în calcul propunerile sale de schimbăre?

• Scenariul 2: fostul președinte este dominator — fostul președinte are o personalitate dominantă și 
încerca să își impună punctul de vedere atunci când luaţi decizii. Deși unii membri erau de acord cu ea, cei 
mai mulţi nu erau. Cum colaboraţi cu fostul președinte?

• Scenariul 3: membru social — Iulian vine periodic la întâlnirile clubului și este excelent la evenimentele 
sociale. Este contabil de profesie și competenţele sale ar putea să fie folosite și pentru club. Dar Iulian nu s-a 
oferit niciodată ca voluntar pentru  a fi ofiţer de club, pentru a conduce o comisie sau a prezida un eveniment 
al clubului. Ce faceţi?

• Cereţi grupurilor să genereze soluţii timp de 10-15 minute
• Cereţi fiecărui grup să discute soluţiile sale cu întregul grup.

CONDUCEREA CLUBULUI
Exemple de rezolvare a situațiilor



CONSTRUIREA LEADERSHIP-ULUI IN CLUB :

• Acordaţi 25 de minute acestei activităţi. 
• Împărţiţi participanţii în grupuri mici.
• Cereţi participanţilor să aleagă un exemplu al unei provocări cu care s-ar 

putea confrunta în conducerea membrilor 
• Cereţi fiecărui grup să se gândească la o metodă inovatoare de a face 

faţă provocării, inclusiv cum îi vor motiva pe ceilalţi să îi ajute să facă 
faţă provocării și apoi să demonstreze metoda prin jocul de roluri. 

• Acordaţi 10 minute pentru ca participanţii să discute și să își planifice 
demonstraţia prin jocul de roluri. 

• Lăsaţi fiecare grup pe rând să își exemplifice scenariul și soluţia. 
• Întrebaţi participanţii ce calităţi de leadership au conștientizat și ce alte 

observaţii au făcut. 

CONDUCEREA CLUBULUI
Exemple de rezolvare a situațiilor



PRINCIPALELE SUBIECTE CARE AR TREBUI SA VA 
PREOCUPE SI LA CARE TREBUIE GASIT UN RASPUNS 
PRACTIC:

• Ce competenţe de leadership sunt importante pentru rolul dumneavoastră?
• Cum veţi menţine membrii clubului motivaţi?
• Cum veţi selecta și pregăti echipa de conducere a clubului dumneavoastră?
• Ce comisii VA AVEA  clubul dumneavoastră?
• Ce sarcini pot să fie delegate comisiilor?
• Ce preocupări aveţi în legătură cu colaborarea cu alţi lideri ai clubului?
• Cum gestionaţi neînţelegerile dintre liderii clubului?
• Ce veţi face pentru a asigura continuitatea leadershipului pe durata 

mandatului dumneavoastră?
• Cum comunicaţi cu liderii districtului? Cum comunică liderii districtului cu 

clubul dumneavoastră?

CONDUCEREA CLUBULUI
Exemple de rezolvare a situațiilor



Marian (Mike) V. Popa PP (3)
Rotary Club Pipera
District Leadership Committee Chair 2020‐2021
D‐2241  Romania  si   Republica Moldova
Mobil Ș +40722 311 622
Mail: mike.popa@live.com

Mulțumesc



SESIUNEA 4 si 5
ACTIVITATEA DE MEMBERSHIP A 
CLUBLUI ȘI TIPURI DE CLUBURI 

ROTARY 

Material pregătit de PDG Radu Popescu 
District Membership Chair



MEMBERSHIP INTR-UN CLUB ROTARY

Club Membership (membrii clubului) ca definitie 
(Standard Rotary Club Constitution 2019)
• Sectiunea 1 — Calificari Generale. Acest club este compus
din persoane adulte care demonstreaza un bun caracter, 
integritate si au aptitudini de lider; se bucura de o buna
reputatie in ocupatia, profesiunea lor sau/si in comunitate
si doresc sa serveasca in comunitatea lor sau/si in toata
lumea.
• Sectiunea 2 — Tipuri. Acest club are doua tipuri de
membri: activi si de onoare. Acesti membri sunt raportati la 
RI ca membri activi sau de onoare.



MEMBERSHIP INTR-UN CLUB ROTARY

QUALITY IS MORE IMPORTANT 
THAN QUANTITY

(CALITATEA ESTE MAI IMPORTANTA 
DECAT CANTITATEA)



PRIORITATI

A) Cresterea numarului de membri
• noi membri in cluburi
• crearea de noi cluburi Rotary

B) Pastrarea membrilor clubului



PRIORITATI

C) Atragerea de noi membri din programele Rotary
International:
• Rotaract
• Interact
• Schimb de tineri (YEP)
• Grupuri comunitare (Community Corps)
• Alumni (participanti nerotarieni la programele RI)



PASI IN RECRUTAREA SI PASTRAREA UNUI MEMBRU 
NOU 

• Identificati membrii ai comunitatii voastre care pot face
parte din clubul vostru. Utilizati criteriile de clasificare, 
diversitate si cerintele referitoare la ocupatie, profesie si
etica, dar si dorinta si capacitatea de a servi. 
• Informati potentialul membru despre:
– Experienta voastra ca membru Rotary
– De ce ai aderat la clubul Rotary si de ce ai ramas
– Clubul vostru: proiectele si activitatile clubului si

impactul lor in comunitate
– Ce este Rotary si care sunt proiectele primordiale
– Cum poate fi implicat in activitatile clubului



• Invitati. Cand invitati un potential membru, faceti-o
intr-un mod personal. 
• Organizati ceremonia de acceptare in club in cadrul unui
eveniment special. Se recomanda cluburilor ca din 
momentul acceptarii candidaturii pana la momentul
primirii ca membru activ al clubului sa fie o perioada de 
proba in care candidatul este convins ca se regaseste in club, 
iar membri clubului sunt convinsi ca acesta se integreaza in 
cerintele clubului. Unele cluburi practica si dreptul de veto 
al membrilor fata de o propunere, dar acesta trebuie sa
ramana confidential)

PASI IN RECRUTAREA SI PASTRAREA UNUI MEMBRU 
NOU 



La ceremonia de primire a noului membru, acestuia I se 
poate inmana:
• Insigna Rotary
• Cardul de membru
• Informatii despre club (de exemplu o brosura a clubului),
certificatul de membru al clubului, brosura Rotary Basics 
• Ecuson cu numele noului membru
• (Fiecare club isi stabileste procedura de recrutare si
admitere conform Rotary Club Recommended Bylaws)

PASI IN RECRUTAREA SI PASTRAREA UNUI MEMBRU 
NOU 



• Informati si orientati. Informati noii membri despre
clubul vostru si despre Rotary:

– Cum poate sa se implice in activitatile si proiectele
clubului

– Cultura clubului vostru (istoric, programe si proiecte
prioritare, principii de organizare, etc)

– Ce sa se astepte de la intalnirile clubului
– Cum sa creeze contul My Rotary pe Rotary.org

PASI IN RECRUTAREA SI PASTRAREA UNUI MEMBRU 
NOU 



• Implicati. Un membru implicat se va simti parte a
clubului, iar Rotary va deveni o prioritate. Asigurati-va ca
toti membri sunt implicati cumva. Luati in considerare
cateva sugestii de implicare a noilor membri: 

– Includeti noul membru intr-o comisie sau dati-i o
sarcina in cadrul reuniunilor.

– Incurajati-l sa participe la Conferinta Districtuala sau
la seminariile districtuale de instruire.

– Puneti membrii noi sa lucreze la un proiect comun.
– Incurajati noii membri sa participle la o Conventie

Rotary International.

PASI IN RECRUTAREA SI PASTRAREA UNUI MEMBRU 
NOU 



– Sugerati noilor membri sa gaseasca doi-trei potentiali
membri in cercul lor relational. Vor deveni mai entuziasti si
vor intelege mai bine principiile Rotary.

– Aveti in vedere cel mai bun mod de implicare al membrilor
fara sa-i suprasolicitati.

• Educati. Membrii care se simt informati si implicati isi
doresc sa se angajeze activ in proiectele clubului, in viata
rotariana. Informati membrii despre noutatile Rotary si
despre initiativele la nivel de club si district. De exemplu:

- Organizati reuniuni in care sa discutati despre ce le 
place membrilor in cadrul clubului si ce ar dori sa schimbe.

PASI IN RECRUTAREA SI PASTRAREA UNUI MEMBRU 
NOU 



– Organizati o actiune de socializare multiclub avand o
prezentare despre o tema Rotary pentru a continua
educarea membrilor. Gasiti o mare diversitate de teme
Rotary in Learning Center.

– Contactati liderii regionali si invitati-I sa vorbeasca la
clubul vostru despre initiative rotariene regionale.

– Creati un grup de membri care, impreuna, sa participle
la seminariile web (webinars) organizate de Rotary
International. Inregistrati-va pentru urmatoarele
seminarii sau ascultati seminariile inregistrate pe
www.rotary.org/webinars.

PASI IN RECRUTAREA SI PASTRAREA UNUI MEMBRU 
NOU 



– Club trainer-ul sa transmita noilor membri informatii
de leadership care sa-I ajute sa devina potentiali
lideri sau in dezvoltarea lor personala. Folositi
paginile web ale clubului si districtului, pe cele de
social media, intalnirile saptamanale si emailurile,
cat si buletinele cluburilor pentru a transmite
informatiile de la guvernator sau Rotary
International.

PASI IN RECRUTAREA SI PASTRAREA UNUI MEMBRU 
NOU 



ASIGURAREA UNUI NUMĂR SUFICIENT DE MARE DE 
MEMBRI

ADOPTAREA & INCURAJAREA FLEXIBILITATII

EVALUARE

PLANIFICARE SI ACTIUNE



Orienteaza clubul
tau catre o 
NOUA 
DIRECTIE
Flexibilitate:
- Tipuri de intalniri
- Ora intalnirii si frecventa lor
- Asiduitate
- Proiecte primordiale
- Tipuri de membershipROTARY.ORG/FLEXIBILITY



PASTRAREA MEMBRILOR CLUBULUI
DE CE PLEACA MEMBRII?

34%
Cost si/sau timp

20%
Atmosfera din club 

17%
Asteptari neregasite

34% nu ar
recomanda Rotary



ESTE CLUBUL MEU ROTARY UNUL BUN?  
RASPUNDETI  CU DA SAU NU!

• Sunt nerabdator sa particip la reuniunile clubului
• Programele intalnirilor sunt relevante , interesante si

variate
• Intalnirile sunt organizate si conduse in mod professional
• Membrii clubului stau la mese diferite la fiecare

saptamana pentru a vorbi cu alti membri
• Cu cativa membri sunt prieten apropiat
• Pe langa liderii clubului, si alti membri participa la

evenimente Rotary la district sau RI



• Majoritatea membrilor sunt informati despre programul
de eradicare al poliomielitei si sunt mandrii de el

• Membrii clubului contribuie la Fundatia Rotary
• Facem actiuni de strangere de fonduri care permit

membrilor sa contribuie dupa cum doresc
• Organizam prezentari (conferinte) ale membrilor clubului

sau ai comunitatii cel putin odata pe luna
• Realizam legaturi internationale prin intermediul Rotary
• Clubul nostru incearca noi metode (activitati, practica si

formatul intalnirilor, sociale, de serviciu, etc.) pentru a
imbogati experienta membrilor

ESTE CLUBUL MEU ROTARY UNUL BUN?  
RASPUNDETI  CU DA SAU NU!



PROVOCARILE CU CARE SE CONFRUNTA 
LIDERII CLUBULUI  

43%
Atragerea de noi

membri

26%
Adaptarea la dorintele foarte

diferite ale membrilor



CA LIDER DE CLUB TREBUIE SA ACTIONEZI:

INVATA INTREABA VIZITEAZA



CONTACTELE 
REALIZATE PRIN 

www.rotary.org

50% au o legatura
personala cu Rotary

59% 
sub 40

37% 
femei

71% NU VOR 
FI NICIODATA 
CONTACTATE 19,500 

contacte/an



CREAREA DE NOI CLUBURI. DIVERSITATE IN 
CLUBURI
• IMPLICATI-VA in crearea de noi cluburi in

comunitatile voastre, dar si in comunitati apropiate.
Puteti incepe cu grupuri organizate in “cluburi satelit”.
Desi nu este necesara, “nasirea” unui nou club de catre al
club este benefica pentru activitatea viitoare a acestuia.
Reprezentatul guvernatorului are un rol primordial in
procesul de creare al noului club (organizatoric,
membership, legal, educational)



DIVERSITATE
Structura membrilor clubului trebuie sa reflecte comunitatea
noastra din punct de vedere al profesiunilor, varstei, sexului, 
etc. Faceti o analiza cum sunt regasite acestea in clubul
vostru in comparatie cu comunitatea. Diversitatea aduce
clubului domeniu mai larg de experiente si cunostiinte care 
pot fi utile in eforturile de a oferi servicii comunitatii. 
Diversitatea poate face mai facila atragerea de noi membri.
Politica Rotary interzice limitarea structurii de membrii ai
clubului bazata pe sex, rasa, culoare, credinta, origine
nationala sau orientare sexuala. A se vedea RI Bylaws, Article
4.070.

CREAREA DE NOI CLUBURI. DIVERSITATE IN 
CLUBURI



CREAREA DE NOI CLUBURI. TIPURI DE CLUBURI
ROTARY



EVOLUTIA MEMBERSHIP AL ROTARY INTERNATIONAL PE 5 ANI 
RAPORTAT LA 1 IULIE 2019

1.2 Million Members

2015
1.204

2016
1.203 2017

1.202

2018
1.195 2019

1.189



MEMBERSHIP

1,189,466 
membri

46% 
intre 50-69 ani 5% 

sub 40

23% 
femei
23% 
femei

35,890 
cluburi



158,000 
MEMBRI
158,000 
MEMBRI

164,500 
MEMBRI

52% au fost membri pentru
mai putin de trei ani



172,030
membri

10,000 cluburi

179 
tari

+1,223 cluburi
in 2018-2019

ROTARY.ORG/ROTARACT



REGION 2019 2009

Asia 32% 26%
Canada, the Caribbean, and the 
United States 28% 32%

Africa, Europe and the Middle East 25% 25%
Latin America 8% 8%
Great Britain and Ireland 4% 5%
Australia, New Zealand, and the 
Pacific Islands

3% 4%



RAPORTARE LA (01.07.2019) DISTRICT IN LUME

Barbati / Femei 74% / 26% 77% / 23%

Pastrarea noilor membri 82% 79%

Pastrarea membrilor actuali 71% 77%

Membri sub 50 ani 23% 16%

Membri peste 50 ani 24% 46%

Varsta neraportata 53% 37%

3481 MEMBRI
+240 fata de 2016

135 CLUBURI
+15 fata de 2016

DISTRICT 

2241:



Valoarea membrilor viitori si actuali este data de
SERVICIUL CATRE COMUNITATEA LOCALA



PROFESIONALA
DEZVOLTAREA

“When we say yes to Rotary, I don’t think 
many people understand the scope of what 
they’re saying yes to. 
The great joy is finding that out.” – A Rotarian







GASITI TOATE INFORMATIILE DE INTERES



1. Cate tipuri de membri exista intr-un club Rotary?
2. Enumerati trei criterii de flexibilitate in organizarea unui
club Rotary
3. Care sunt obiectivele voastre in domeniul membership pe
mandatul de presedinte?
4. Aveti cont pe My Rotary pentru a accesa materiale de
instruire?

VA MULTUMESC!
PDG RADU POPESCU

– DISTRICT MEMBERSHIP COMMITTEE CHAIR 2020 – 2023 -
PETS / DISTAS 2020 

VA ROG SA RASPUNDETI LA URMATOARELE 
INTREBARI



SESIUNEA 6
INSTRUMENTE ONLINE DE MANAGEMNT 

ALE CLUBULUI 

Material pregătit de Codrin Raița 
District Directory Chair



TITLEPETS 2020 – Râmnicu VâlceaPETS 2020 – Râmnicu Vâlcea
Instrumente online de management a Clubului: 
www.rotary.org și www.rotary2241.org

Codrin RAITA
Aprilie 2020



Prezentare Portal Rotary International: www.rotary.org si Portal Rotary District 2241: www.rotary2241.org 

Prezentarea include zona de management a membrilor și 
ofițerilor clubului de pe ambele platforme.

Deși pot fi folosite simultan, vă recomandăm să utilizați pentru management ‐ portalul Rotary 
District 2241 www.rotary2241.org având în vedere faptul că funcția de sincronizare a bazelor de 

date trebuie să fie activă.

Cum funcționează?

1. Dacă adăugați un membru sau ofițer pe portalul rotary.org va trebui să accesați și rotary2241.org
și să folosiți funcția de sincronizare forțată.

2. Dacă adăugați un membru sau ofițer pe portalul rotary2241.org, informațiile se transmit automat
și în baza de date RI. Condiția esențială este ca integrarea bazelor de date să fi fost efectuată.

În acest moment doar 19 cluburi nu au activat integrarea. Acestea sunt: Aiud, Brasov Burg,
Bucuresti Excelsior, Bucuresti Nord, Calarasi, Campulung Moldovenesc Rarau Bucovina,
Caracal, Chisinau, Cluj Napoca Hoia, E-club of Moldova International, Falticeni, Gagauzia,
Miercurea Ciuc, Oradea Insignis, Ramnicu Valcea Ramnic, Soroca, Suceava Cetate, Targu
Lapus, Viseu de Sus. Procedura este publicată pe websiteul districtului.



Portalul RI – se accesează la adresa www.rotary.org

Se accesează cu 
user și parola.

Acestea se obțin
prin completarea 
formularului de
înscriere cu 

emailul furnizat la
înregistrarea în 

Rotary



Portalul RI – se accesează la adresa www.rotary.org



Portalul RI – se accesează la adresa www.rotary.org



Portalul RI – se accesează la adresa www.rotary.org



Procedura de management a membrilor clubului.



Se accesează ramura Manage > Club Administration



În subpagina Club Administration se accesează zona de editare a membrilor …



Pentru a adăuga membri se accesează butonul marcat mai jos:



Dacă persoana este membru Rotary dar provine din alt club se va folosi funcţia Search, dacă 
acesta nu este rotarian se va accesa butonul Continue



Atenţie la completarea câmpurilor. Adresa de email furnizată de noul membru trebuie să fie 
validă, NU se recomandă utilizarea adreselor profesionale ex.: codrin@antidrogromania.ro



Pentru înlăturarea unui membru din baza de date din pagina care conține tabelul cu membri 
se va accesa funcția Terminate



Pentru înlăturarea unui membru din baza de date din pagina care conține tabelul cu membri 
se va accesa funcția Terminate și se va selecta motivul real

Numele persoanei

În cazul în care membrul dorește să se transfere la un alt club se va selecta neapărat 
Terminated – Joining New Club, în caz contrar membrul își va pierde ID-ul și istoricul Rotary



Procedură de management a ofițerilor clubului. 
Se accesează ramura Manage > Club Administration > zona marcată mai jos



Portalul RI – se accesează la adresa www.rotary.org

Nu	uitati !

Pana	la	
data	de	31.12.2020	

trebuie	sa	
organizati alegeri	

pentru	
Presedintele
2022‐2023

si	sa	transmiteti
Presedintele
2021‐2022	

si	echipa	acestuia	
atat la	RI	cat	si	la	

District.



Pentru a descărca factura RI accesaţi ramura Manage > Club Administration > Club Invoice



Verificaţi şi balanţa de plăţi pentru a vedea dacă nu există restanţe sau plăţi în plus efectuate



În pagina principală puteţi găsi Zona de Obiective ale Clubului – pe care vă invităm să o 
completați având în vedere necesitatea planificării unor obiective la intrarea în mandat



Zona de Obiective ale Clubului – conține o multitudine de rapoarte generate în mod automat 



Zona de Obiective ale Clubului – meniul se extinde automat din stânga sus



Modalități de planificare a activităților propuse. Completarea acestei secțiuni este similară 
cu raportarea scriptică în timp real către Guvernator și Rotary International 



Completați cu obiectivitate. Puteți modifica oricând aceste raportări în timp real.



Dacă funcția a fost utilizată și de președinții din trecut - rapoartele vă vor arăta extrem de multe 
informații, cum ar fi acțiuni pe care ați putea să le reluați și inclusiv contribuții la Fundația Rotary.



Pentru a utiliza o imagine unitară, Rotary pune la dispoziție în format vectorial sigla și o 
gamă variată de materiale publicitare care pot fi adaptate proiectelor clubului



În timpul anului, majoritatea cluburilor experimentează modificări ale structurii comunităţii,
incluzând membri noi, schimbări ale informaţiilor de contact ale membrilor și suspendări ale calităţii
de membru.

Raportaţi toate modificările catre RI, imediat ce acestea devin efective, utilizând portalul
www.rotary.org respectiv www.rotary2241.org

Modificările în structura clubului raportate prin intermediul Member Access sunt realizate direct
către baza de date RI și procesate imediat. Fiţi conștienţi de faptul că dacă suspendaţi un membru,
modificarea statutului acestuia este imediată și permanentă.

Mai multe detalii in Manualul Președintelui … 

Totodată informaţii detaliate se regăsesc pe portalul RI …

Portalul RI – se accesează la adresa www.rotary.org



Portalul RI District 2241 – se accesează la adresa www.rotary2241.org



Dacă nu aveți cont puteți să vă creați unul în baza emailului declarat la intrarea în club.



După acces, pentru managementul clubului accesați Zonă Membri



Pentru a gestiona componența clubului accesați linkul: Lista membrilor activi



În această pagină puteți vedea lista actuală a membrilor și puteți face modificările dorite. 
Folosiți butonul Adaugă un membru pentru înregistrarea unui nou coleg



Recomandarea noastră este să completați cât mai multe câmpuri chiar dacă nu sunt esențiale.



Fiți atenți să fie bifată zona marcată pentru ca noul membru să fie înregistrat automat și în 
baza de date a Rotary International.



Tot în pagina Lista membrilor activi, accesând linkul Designation puteți face înregistrări legate de 
diverse distincții sau funcții ale membrilor după cum se poate observa în slideul următor 



Completați câmpurile cu datele pe care le aveți și țineți minte să le actualizați când este necesar.



Pentru a elimina un membru din club trebuie să reveniți la pagina Lista membrilor activi și să 
accesați linkul Change Status din dreptul membrului în cauză



Funcția Terminate Membership vă oferă posibilitatea de a elimina membrul din baza de date.
Cu funcția Change Membership Status puteți transforma calitatea membrului din Activ în Onorific.



La accesarea linkului Terminate Membership o să vi se afișeze un ecran similar în care puteți alege motivul 
operațiunii. Aveți în vedere ca bifa din zona marcată să fie activă pentru a raporta modificarea și la RI.



Reveniți la pagina principală - Zonă Membri pentru a raporta Ofițerii de Club.



Pentru a adăuga ofițeri folosiți butonul Add New Position.



Pentru a verifica informațiile existente în baza de date a Districtului și cea a RI folosiți funcția 
Sincronizare membri RI, care se regăsește tot în pagina principală a Zonei Membri



Ghidul pentru activarea integrării bazelor de date poate fi descărcat din pagina Documente
a portalului www.rotary2241.org

Până la această dată 19 cluburi nu au 
activat integrarea cu RI respectiv:
- Aiud
- Brasov Burg
- Bucuresti Excelsior
- Bucuresti Nord
- Calarasi
- Campulung Moldov. Rarau Bucovina
- Caracal
- Chisinau
- Cluj Napoca Hoia
- E-club of Moldova International
- Falticeni
- Gagauzia
- Miercurea Ciuc
- Oradea Insignis
- Ramnicu Valcea Ramnic
- Soroca
- Suceava Cetate
- Targu Lapus
- Viseu de Sus



După accesare paginii de sincronizare puteți observa dacă există colegi care nu sunt înregistrați la RI sau 
există la RI dar nu sunt înregistrați în portalul Districtual. Puteți corecta acest lucru cu un simplu click …



Tot în pagina de sincronizare puteți observa dacă există colegi care au înregistrate date personale diferite. 
Puteți corecta acest lucru accesând funcția Compare …



Portalul RI District 2241, www.rotary2241.org – vă oferă o gamă variată de funcții 
și rapoarte pe care vă invităm să le descoperiți. 



Resurse de informare

1. My Rotary — www.rotary.org – meniul Learning and Reference, sectiunea Learn by Role (Învaţă
conform funcţiei). În această secţiune regăsiţi concentrate absolut toate materialele necesare exercitării
in cele mai bune condiţii a funcţiei.

2. Website District – www.rotary2241.org

3. Manualul Președintelui și Secretarului – le găsiţi publicate pe www.rotary2241.org la Documente

4. Manualul de Procedură — Politicile și procedurile RI și ale Fundaţiei, incluzând documentele
constituţionale RI, stabilite de acţiunea legislativă, Consiliul Directorilor RI și Mandatarii Fundaţiei
Rotary. Emis o data la trei ani după Consiliul Legislativ.

5. Codul Rotary de Politici și Codul Fundaţiei Rotary de Politici – Politici și proceduri stabilite de către
Consiliul Director RI și de către Mandatarii Fundaţiei Rotary în sprijinul Constituţiei RI și al
Regulamentului Intern, revizuit după fiecare întrunire a Consiliului sau a Mandatarilor.

Conform noilor politici Rotary International absolut toate informaţiile necesare 

exercitării funcţiei sunt concentrate online,  fiind încurajată utilizarea la maxim a 

portalului My Rotary – pe care il găsim la adresa www.rotary.org



Service above Self !

Codrin	RAITA
District	Website	DB	Coordinator 2020	– 2021
Email:	rcodrin@gmail.com
Tel.:	0745.074.678



G 
First go to www.rotary.org. 

1 Then click on My 
Rotary.  

2 

Click on Register 
for an account. 

1 

HOW TO CREATE A  
MY ROTARY ACCOUNT 



Fill in the Account registration 
information and click on Continue. 

5

4

3
If you are not a 
first time user, 
enter your email 
address and 
password. Then 
click on Sign In. 

If you are a first time user, click 
on Create account.  

You will be informed that an e-
mail has been sent to you. 



Congratulations! 
You have created 
your My Rotary 
account.  9 

Check your email for the address 
you provided in the step above. 
You will receive this message. 
Click on the blue link to finalize 
the process. 

6 

8 

7 
Click on 
Continue. 

Fill in all the mandatory 
information and click on 

Create account. 



SESIUNEA 7
CUM SĂ CONSTRUIM ȘI SĂ 

DERULĂM UN PROIECT DE TIP 
GLOBAL GRANT

Material pregătit de PDG Martha Maria Mocanu
Grants Subcommittee Chair



• Necesitate stabilita de rotarieni in comunitatile lor

• Participare activa a rotarienilor din cluburile partenere

• Dezvoltarea de legaturi noi intre rotarieni

• Transparenta si respectarea regulilor financiare ale RI si
tarilor gazda

GHID DE CONSTRUIRE



• Proiecte umanitare international

• Cluburi din mai multe tari conlucreaza pentru
implementarea unui proiect

• Host-partner

• International partner

GLOBAL GRANT



• Necesitate stabilita de rotarieni in comunitatile lor

• Participare activa a rotarienilor din cluburile partenere

• Dezvoltarea de legaturi noi intre rotarieni

• Transparenta si respectarea regulilor financiare ale RI si
tarilor gazda

GHID DE CONSTRUIRE



Rotary trebuie sa continue sa deschida cai, 
altfel va ramane in urma progresului.

Paul Harris



• Pot aplica districte sau cluburi calificate

• Toate indatoririle indeplinite la zi (taxe catre RI si
raportari la RF in termen

GLOBAL GRANTS



• DISTRICT GRANTS: proiecte de mai mica anvergura,
implementare in maxim 1 an, finantare de catre district 

(maxim 50% din fondurile DDF)

• GLOBAL GRANTS: - proiecte mai mari, eventual multi-
anuale, buget minim 30.000 USD cu finantare TRF minim

15.000 USD si cu participare externa de minim 30% din 
total contributii cluburi si districte.

GRANTS



• Buget global: 30.000 $ - 200.000 $.

• 1 $ din TRF pentru fiecare 1$ din DDF

• 0,50$ din TRF pentru fiecare 1$ din contributia cluburilor

• Contributia externa: minim 30% din total contributii
(cluburi + DDF)

• Minim 15.000$ din TRF (Fundatia Rotary)

GLOBAL GRANT – Finantare TRF



• Pentru GLOBAL GRANTS clubul trebuie sa se califice la
nivel de district (decizie districtuala, la nivelul
subcomitetului de granturi)

• Calificarea asigura ca acel club poate derula proiectul
(managerial si financiar) in conformitate cu
regulamentele Rotary Fundation.

• Conditii: semnarea MOU, participare la seminarul
districtual de instruire, plata la zi a taxelor, sa nu existe
proiecte intarziate la raportare.

Conditii de calificare club



• Calificarea clubului

• Responsabilitatile ofeterilor de club

• Planul de management financiar

• Cerinte privind contul bancar

• Procedura de raportare privind utilizarea fondurilor obtinute prin
grant

• Arhivarea documentelor

• Procedura de raportare privind utilizarea neadecvata a fondurilor
obtinute prin grant

Memorandumul de Intelegere (MOU) 
privind calificarea clubului



• Rapoarte intermediare la fiecare 12 luni

• Raport final la maxim 2 luni de la finalizarea proiectului

• Raportare la nivel de district sub 70% in 4
trimester consecutive – blocare district .

Granturi - Raportare



• “Construirea” proiectului

• Depunerea dosarului de finantare

• Aprobarea proiectului

• Implementare

• Raportarea rezultatelor

• Popularizarea proiectului

Procesul de realizare al Grantului



• Identificarea unei comunitati aflate in dificultate si a 
nevoilor stringente

• Estimarea bugetului

• Identificarea resurselor financiare si a partenerilor

Primii 3 pasi pentru GG



• Promovarea pacii, rezolvarea conflictelor

• Prevenirea si tratamentul bolilor

• Apa si conditiile igienico-sanitare

• Sanatatea mamei si a copilului

• Sprijinirea educatiei

• Dezvoltarea economica si comunitara

6 Directii de actiune



• Oportunitate: rezolva cea mai stringenta problema a 
comunitatii vizate

• Impact: cat mai multi beneficiary

• Comunitate pregatita sa utilizeze resursele puse la 
dispozitie (utilizatori pregatiti sau care pot fi instruiti)

• Auto-sustenabilitate dupa incheierea proiectului

• Cresterea vizibilitatii clubului in comunitate

• Raspuns afirmativ la intrebarea: Daca eu as fi sponsorul –
as folosi banii in directia propusa pentru proiect?

Obiectivul proiectului



Calculator 



FUNDRAISING 
sau

STRÂNGERE DE FONDURI

Material pregătit de Sorina Bradea
Fundraising Subcommitte Chair



o Participanții vor fi capabili să identifice obiective și strategii
pentru strângerea fondurilor pentru clubul, districtul
acestora sau Fundația Rotary

o Împreună cu alți participanți, vor ști cum să colaboreze în
campanii comune de strângere de fonduri

o Vor știi să implice membrii cluburilor/districtului în acțiunile
de Fundraising

o Vor putea să gestioneze relațiile cu diferite tipuri de
donatori, în funcție de specificul fiecăruia

Obiective de învățare



"Dintre lucrurile pe care le gândim, spunem sau facem:

Este adevărat?
Este cinstit pentru oricine este implicat?

Va întări și stimula atât prietenia cât și bunăvoința?
Va servi în beneficiul tuturor celor implicati? “

1943

TESTUL CELOR PATRU ÎNTREBĂRI



PRINCPIILE GENERALE DE FUNDRAISING ÎN ROTARY 

o Strângerea fondurilor oferă sprijinul financiar esențial pentru
activitățile Fundației Rotary

o Cluburile și districtele stabilesc obiectivele de strângere a fondurilor
pentru fondul anual, fondul PolioPlus și fondul de dotare, în fiecare
an.

o Inițiativele Rotary se prezintă în cluburi cu scopul de a motiva
membrii să participe la strângerea de fonduri.

o Strângerea de fonduri se face pe baza unui buget, se promovează
prin toate canalele media și presupune evaluarea rezultatelor la final

o Evenimentele Rotary se fac în parteneriat cu organizații
reprezentative ale comunității



ÎNTREBĂRI ESENȚIALE PENTRU FIECARE CLUB/DISTRICT

o Ce evenimente de strângere a fondurilor a desfășurat clubul sau districtul
dumneavoastră și câți bani s-au strâns?

o Ce ați învățat din evenimentele de strângere a fondurilor?

o Ce metode folosiți pentru a încuraja membrii să susțină cu donații fondul anual
sau fondul de dotare? Recunoașteți contribuția fiecăruia? Cum?

o Cum implicați comunitatea în donațiile pentru fondul PolioPlus sau unul dintre
domeniile de interes ale fondurilor?

o Ce fac alte organizații din care faceți parte pentru a strânge fonduri?

o Care sunt cele mai bune practici pentru solicitarea contribuțiilor?



APLICAȚIA	1

Pasul 1 Împreună cu membrii clubului, răspundeți întrebărilor 

de pe slide 7.

Pasul 2 Analizați întrebările la care ați avut dificultăți în a 

răspunde

Pasul 3 Dezvoltați acțiuni pentru a soluționa întrebările fără 

răspuns



APLICAȚIA	2
Inventariază proiectele clubului căruia îi aparții
- Titlul proiectului

- Valoarea proiectului

- Stadiul proiectului – finalizat sau în derulare

- Număr beneficiari

- Echipa de proiect implicată

- Parteneriate în realizarea proiectului

- Acțiuni planificate (dacă este proiect în derulare)

- Resurse atrase deja (fonduri proprii sau parteneri)



PREGĂTIREA PENTRU CAMPANIA DE STRÂNGERE DE 
FONDURI

o Identifică ce fonduri sunt necesare (ținta de strângere de fonduri)

o Stabilește un buget de cheltuieli

o Asigură-te că știi care este legislația cu privire la donații/sponsorizări

o Identifică resursele existente în comunitate (financiare, materiale,

umane)



PREGĂTIREA PENTRU CAMPANIA DE STRÂNGERE DE 
FONDURI

o Detaliază elementele logistice ale evenimentului – locația,

consumabilele necesare, organizarea propriu-zisă a evenimentului,

calendarul de desfășurare

o Organizarea activităților voluntarilor (coordonator, responsabilități,

resurse)

o Întocmirea unui plan de promovare

o Identificarea modalităților de măsurare a succesului (planificat versus

realizat)



TIPURI DE DONATORI
2%	din	impozitul	pe	venit	al	angajaților	(dacă	doresc),	20%	
din	impozitul	pe	profit	pentru	firme,	sponsori	pentru	
evenimente	majore

Corporații/firme	

licitații,	proiecte	(societăți	care	au	bugete	pentru	diferite	
direcții	– sănătate,	cultură,	educație,	mediu)

Fonduri	și	
Donatori	publici

proiecte	și	acțiuni	punctuale	care	răspund	unor	valori	ale	
acestor	persoane	

Persoane	din	
comunitate

pe	baza	unor	relații	de	parteneriat	de	lungă	durată	

Donatori	majori	
(sume	

semnificative)

codicil	în	testament	pentru	sume/obiecte	 donate	unor	
ONG-uri

Donații	prin	
testament



APLICAȚIA	3

Pasul 1 Inventariază potențialii donatori – locali, naționali, 

internaționali

Pasul 2 Clasifică donatorii pe tipuri de donatori

Pasul 3 Stabilește pentru fiecare donator identificat ce fel de 

proiecte sprijină

Pasul 4 Definește împreună cu membrii clubului abordarea potrivită 

pentru fiecare donator (creează mesajele cheie care îi poate 

motiva să vă sprijine)

ÎNTREBARE: în care din aceste categorii se încadrează Fundația Rotary?



FUNDRAISER

Are	încredere	în	
organizația	pentru	

care	face	
strângere	de	

fonduri

Cunoaște	bine	
proiectele	și	
rezultatele	
organizației

Cunoaște	
proiectul	– scop,	
beneficiari,	buget,	

promovare	
posibilă,	

sustenabilitate,	
continuitate

Este	dedicat	
proiectului	și	
organizației

Cunoaște	nevoile	
comunității



Exemple de Campanii 
Vânzarea	din	curtea	.....casei	–obiecte,	plante,	haine	orice	se	
poate	vinde	într-un	spațiu	deschis

10000	de	pași	zilnic	aduc	sănătate	– comunitatea/compania	
donează	pentru	un	anumit	număr	de	pași	adunați.	Se	încurajează	o	
formă	de	sănătate	activă

Food-truck	– parteneriat	cu	proprietarul	unui	food-truck	pentru	
procent	din	vânzarea	unei	seri/nopți

Carnaval – organizarea	unui	carnaval	local	cu	tematică.	Standuri	cu	
diferite	produse	realizate	de	către	voluntari	și	donate	în	cadrul	
carnavalului

Provocarea	virală	– convinge	un	număr	cât	mai	mare	de	oameni	să	
realizeze	un	film	cu	ei	înșiși	pe	o	anumită	temă.	Pentru	fiecare	film	
publicat	pe	pagină	veți	primi	o	donație	stabilită	



Exemple de Campanii 
Clătite	la	mic	dejun	– parteneriat	cu	un	restaurant/catering care	va	
face	clătite	pentru	mic	dejun	și	le	va	vinde	în	companii	identificate	
de	către	ONG.	Firma	de	catering va	oferi	70%	din	profit	către	ONG

Un	tuns	pe	bani	– parteneriat	pentru	o	zi	cu	un	salon	de	
coafură/frizerie	și	banii	adunați	să	fie	donați	pentru	o	cauză

În	căutare	de	talente	– parteneriat	cu	câteva	nume	celebre	din	
muzică/dans	și	organizarea	unei	seri	în	care	cei	interesați	vor	putea	
să	participe	la	un	concurs	de	talente.	Nu	este	limită	de	vârstă	ci	
doar	premii	de	consolare!

Expoziție	de	fotografii	neobișnuite	cu	licitație	online



• Lista donatorilor potențiali și strategii de atragere sau
menținere a acestora

• Planificarea corectă a acțiunilor de strângere de fonduri

• Brainstorming trimestrial pentru a identifica noi potențiali
donatori

• TU CE ALTE ACȚIUNI VREI SĂ FACI?

ACȚIUNI



Lead Your Club: President (Cum conduceți clubul: președintele, capitolul
7: Fundația Rotary
Fundraising (Strângerea fondurilor) în My Rotary
The Rotary Foundation Reference Guide (Ghidul de referință al Fundației
Rotary)
Broșura Every Rotarian, Every Year (Fiecare rotarian, în fiecare an)
Rapoartele privind contribuția și evidențierea din Manage (Administrare)
din My Rotary
Regional Rotary Foundation coordinators (Coordonatorii regionali ai
Fundației Rotary)
Endowment/major gifts advisers (Consilierii pentru finanțare/donații
semnificative)

RESURSE



SESIUNEA 8
INTERACT D2241

Material pregătit de Ovidiu Dimofte 
District Interact Chair 



• Situatia actuala a organizatiei

• Situatia actuala a proiectelor

• Factori de succes

• Obiective principale 2020-2021

• Resurse

• Plan de implementare

AGENDA



• 72 de cluburi Interact chartate

• Un club in curs de chartare, un club in curs de re-chartare

• 2500+ membri

• Site web: https://itc2241.ro/

• Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.com/interact2241/

SITUATIA ACTUALA A ORGANIZATIEI



• 4 zone

SITUATIA ACTUALA A ORGANIZATIEI



SITUATIA ACTUALA A PROIECTELOR



• Legatura stransa cu clubul Rotary sponsor: adviser
desemnat

• Sprijin financiar bugetat

• Evenimente si proiecte Interact promovate si sustinute de
catre clubul Rotary

FACTORI DE SUCCES



• Concurs de proiecte Interact finantate de catre Rotary

• RYLA

• Go online

• IDLT Interact District Leadership Training

OBIECTIVE PRINCIPALE 2020-2021



 Manuale pentru Rotaract, Interact, Youth Exchange
(Schimburi de tineri) și Rotary Youth Leadership Awards
(RYLA) (Premiile Rotary pentru tinerii lideri)

 Buletinele informative Rotary Youth Exchange (Schimburi
de tineri Rotary) și Young Leaders in Action (Tineri lideri
în acţiune)

 Materiale proprii Interact 2241 (Internewbie,
Methodologie alegeri, Standard Interact Constitution, ROI,
etc.)

RESURSE



TAKE ACTION NOW!



Programele Rotary pentru tinerii lideri | pagina 1 | 2020 

 

1. Ce este RYLA?
o Program de training intensiv (3-10 zile) sub formă de

seminar/workshop/tabără
2. Cui se adresează RYLA?

o Tineri, 14-30 de ani, abilităţi de lider și implicare în comunitate
3. Care sunt beneficiile RYLA?

o Dezvoltarea abilităţilor și caracterul de lider
o Expunerea la o varietate de situaţii și persoane
o Conectarea cu membri activi din comunitate
o Acumularea de informaţii valoroase și abilităţi profesionale
o Toate acestea într-un mediu distractiv, dobândind prieteni și

amintiri pentru o viaţă
4. Ce ne propunem pe mandatul 2020-2021?

o Minim 6 evenimente RYLA
 3 pentru 12-18 ani (Interact)
 3 pentru 18-30 ani (Rotaract)
 Un eveniment cu participare internaţională

o Echipă districtuală de traineri RYLA
o Ghid de bune practici pentru cluburile Rotary
o Promovarea evenimentelor RYLA internaţionale către Interact și

Rotaract
5. Resurse

o Manualul Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)
o Website RYLA2241: http://www.ryla2241.ro/
o Facebook RYLA 2241: https://www.facebook.com/ryla2241/

RYLA 
 

 
Rotary Youth Leadership Awards 
Material pregătit de Alexandru Grigoras 



NEW GENERATION SERVICE 
EXCHANGE 

Material pregătit de Radu Savulov 

Programul este parte a celei de a 5-a căi de serviciu RI 

În 2012 bordul director al RI a decis să implementeze New Generation Service Exchange  
( NGSE vezi Codul de Politici RI  8.060). Acest nou program a înlocuit New Generation 
Exchange.Programul este parte a celei de a 5-a căi de serviciu. Consiliul Legislativ din 
2013 a decis să numească această cale Youth  Service 

Program al RI destinat tinerilor de profesii diferite cu vârste între 18 și 30 de ani 

 Sunt încurajaţi să paricipe foști membri Interact, Rotaractieni, foști studenti YEP
sau participanţi RYLA

 Certificat și garantat de districtele Rotary implicate
 Oportunităţi:

- imteracţiune și schimb de experienţă cu tineri profesioniști implicaţi în proiecte
de voluntariat din diferite ţări
- dezvoltare personală, profesională în context internaţional
- exersarea unei limbi internaţionale/ învăţarea uneia noi
- oportunitate de călătorie și explorarea unui mediu cultural nou în contextul
activităţilor de voluntariat

 Durată
Programul poate dura de la câteva săptămâni până la 6 luni

 Poate fi destinat unui participant sau grupurilor de 4-6 tineri
 Poate să nu fie cu reciprocitate( doar one way)
 Costuri

Sunt variabile, obligatoriu transport și asigurare medicală
Cluburile se implică asigurând cazare și masă, posibilitatea de angajare part time
Costurile pentru viză și acte interne sunt suportate de participant/
participanţi!!!!!!

 Cum aplic:
Contactez clubul Rotary din localiate
Clubul contactează președintele de program
Consult lista ţărilor și districtelor partenere
Aleg o destinaţie și aștept răspuns de la presedinte programului în legătură cu
acordul ţării și districtului solicitat

Președinte NGSE District 2241 Radu Savulov  
savulovradu@gmail.com 
0745474524 
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ROTARY SI COMUNITATEA 
Material pregătit de PDG Emil Sopoian 

 

Serviciile pentru comunitate includ proiectele si activitatile pe care cluburile le desfasoara 
pentru a raspunde nevoilor comunitatilor locale. Cluburile Rotary ar trebui sa stabileasca prioritatile 
de top pentru proiectele de servicii prin evaluarea nevoilor si atuurilor lor, dupa care sa se implice in 
rezolvarea lor. 

Primul proiect adresat comunitatii a fost al RC Chicago in anul 1907,avand  presedinte pe 
Paul Harris ( cel de-al treilea presedinte al clubului ), cu tema  „Construirea toaletelor publice din 
Chicago”. Acest pas a dat startul la serviciul comunitar in lume pentru Rotary . Din acel moment, 
profesionistii din medi diferite puteau sa faca schimb de idei, sa formeze prietenii viabile si sa ofere 
din bunastarea lor  financiara,intelectuala, spirituala si  expertiza profesionala,  comunitatilor din 
care fac parte. 

   Asa au luat nastere valorile fundamentale  rotariene: 

-Diversitatea 

-Integritatea 

-Leadership 

-Fellowship 

-Servicii adresate comunitatii 

       Ariile de actiune ale Rotary International sunt: 

-Pacea si prevenirea/rezolvarea conflictelor 

-Prevenirea si tratarea bolilor 

-Apa si canalizarea 

-Sanatatea mamei si acopilului 

-Educatie de baza si alfabetizarea 

-Dezvoltarea economica a comunitatii 

        Observam ca implicarea in comunitate este una din valorile Rotary si se regaseste in 
toate cele 6 arii de actionare in lume pe care RI le sustine si le finanteaza.  

 Presedintele RI  Arch C. Klumph in 1917 a propus sa se infiinteze un fond comun de 
donatii „cu scopul de a face bine in lume”. Incepand cu 1928 acest fond s-a numit Fundatia Rotary 
prin care se gestioneaza si finanteaza toate proiectele rotariene in lume. 

          Implicarea in comunitate se poate realiza prin: 

-Proiecte de club finantate din resurse proprii ( cotizatii, donatii, sponsorizari) 



                                                                                                                             
 
-Proiecte districtuale finantate de District si cluburi 

-Proiecte  DG (district granturi) multidistrict finantate de mai multe districte si cluburi  

-Proiecte GG( glogal granturi)  finantate de RI , districte, cluburi 

                            Implicarea in comunitate o fac atat rotarienii, rotaractienii, interactienii cat si 
grupuri de voluntari nerotarieni- Comunity Corps  

                             Ca modalitate de implicare trebuie sa avem in vedere urmatoarele resurse: 

-Instrumente de evaluare a comunitatii- identificarea nevoilor din respectiva comunitate. 

-Zonele de interes Rotary- proiectele sa se incadreze in una din cele 6 zone de interes. 

-Buletinul informativ pentru servicii Rotary- proiectele altor cluburi, districte,  aplicabile in 
comunitate ( Newsletters-ul districtului, Revista RI, My Rotary ). 

-Blog-uri de servicii Rotary- povesti de succes, lectii invatate pentru a ajuta rotarienii sa planifice 
activitati de servicii eficiente. 

                              Dupa ce proiectele au fost implementate, trebuie facuta o mediatizare : 

‐ In cadrul Districtului si RI prin Newsletters, site-uri, blg-uri, Club Center. 
‐ In comunitati prin mass-media, facebook, instagram. 

Interactiunea cu mass-media este una foarte importanta si trebuie sa avem in vedere cateva reguli: 

-Un interviu mass-media este o oportunitate de a transmite faptele si pozitia Rotary (natura 
proiectului, valoare, destinatar) 

-Elaborarea unei declarati prin care exprimati pozitia Rotary. Aceasta trebuie sa prezinte faptele 
situatiei, sa fie deschisa si sincera. 

-Sa existe un singur purtator de cuvant care sa transmita continutul proiectului si pozitia Rotary, 
accentuand punctele cheie cu propozitii simple si scurte. 

     Interactiunea prin retele de socializare se va considera ca un forum public. Nu este obligatoriu sa 
se raspunda si sa se participe la toate comentariile. 

                             Albert Einstein spunea:” Ce faci pentru tine , dispare odata cu tine, ce faci 
pentru altii, ramane pentru eternitate.” 

       
    Emil Sopoian 
PDG District 2241 
RC Baia Mare 2005 
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Întrebări premergătoare discursului: 

- Care este tema pe care o prezinţi? 
- Ce surse de informare folosești? Sunt ele credibile? 
- Cui te adresezi? 
- Ce pregătire în sfera subiectului are publicul tău? 
- Cum anume te conectezi cu cei din faţa ta? 
- Ce emoţie poţi să generezi în rândul oamenilor? 
- Cum îţi gestionezi propriile emoţii? 
- Cum te antrenezi pentru a performa în faţa publicului tău? 
- Ce așteptări are auditoriul de la tine? 

Modul în care transmiţi o informaţie poate fi mai valoros decât informaţia în 
sine, iar aceasta din urmă devine mai interesantă dacă o livrezi în manieră 

plăcută, creând o legătură afectivă cu auditoriul 

Obiectivele de învăţare 
La sfârșitul acestei sesiuni, participanţii vor fi capabili: 

 să folosească abilităţile de a vorbi în public, utilizând
cele trei componente ale actului de comunicare
(verbal, nonverbal și paraverbal)

 să comunice mai eficient în interiorul clubului și în
afara acestuia

 să explice ce este Rotary și activitatea umanitară pe
care o desfășoară organizaţia

SPUNEȚI POVESTEA ROTARY 
TEHNICI DE VORBIRE ÎN PUBLIC 

Material pregătit de Lect. Dr. Adriana Robu 
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Cele 3 întrebări din mintea auditoriului: 

 
1. Îţi pasă de mine? 
2. Mă poţi ajuta? 
3. Pot avea încredere în tine? 

 
 

 
 

 
Tehnici de pregătire a discursului 

 
1. Când te pregătești pentru un discurs, ”fii cu gândul la final (Stephen 

Covey), mai exact gândește-te care este scopul tău acolo și cum vrei să faci 
ca publicul tău să aibă o experienţă unică.  
 

2. Pregătește-ţi tema cu rigurozitate utilizând surse credibile. 
Corectitudinea informaţiei este extrem de importantă deoarece aceasta 
dovedește nivelul tău de expertiză în domeniul despre care vorbești. 

 
3. Ia în calcul pregătirea publicului pentru a nu veni în faţa lui cu idei 

arhicunoscute de acesta.  
 

4. Gândește câteva strategii de conectare cu publicul. Cele mai 
eficiente moduri de a stabili o legătură cu cei din faţa ta sunt întrebările și 
poveștile.  

 
5. Exersează tehnici de stăpânire a emoţiilor. Emoţiile sunt inerente 

unei prezentări, fiind alimentate de teama de eșec.  
 

6. Repetă discursul ţinând cont de limbajul nonverbal. Cea mai 
dificilă parte în pregătirea și livrarea unui discurs este controlul 
nonverbalului, care trădează mai mult decât exprimăm prin cuvinte.  
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Componentele comunicării 
 

 

 
 
 
 

Componenta verbală a discursului 
 

 Exordiul (introducerea) are întotdeauna ca scop ceea ce se numește 
captatio benevolentiae, adică a-l face pe ascultător atent, supus și 
binevoitor. Mijloacele de realizare a exordium –ului pot fi: povestea, pildele, 
îndoiala, întrebările etc.  

 
 Naraţiunea, adică expunerea întâmplărilor trebuie să îndeplinească în 

discursul oratoric trei exigenţe, și anume: să fie scurtă, clară și 
verosimilă.  

 
 Confirmaţia (argumentarea) se referă la dovedirea prin probe sau 

argumente propriu-zise. Uneori argumentatio (Quintilian) este urmată 
de refutatio, adică combaterea unei idei prin contraargumente.  
 

 Perlocuţia (concluzia) reprezintă un apel adresat auditoriului în 
vederea accentuării asupra unei decizii. Aceasta are ca scop reamintirea 
faptelor prin enumeraţie, regruparea ideilor și recapitulare.  

 
 

  

Verbal  
7%

Paraverbal 
38%

Nonverbal
55%
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Componenta paraverbală a discursului 
 

Accent  
Intonaţie 
Pauze 
Tempo 
Intensitate vocală 
 

 
Tehnici de stăpânire a emoţiilor 
 
 

Ce se întâmplă în corp?  

1. Transmiţi creierului că urmează să faci ceva important. 

2. Creierul primește semnalul și declanșează adrenalina în corp pentru a 

performa. 

3. Surplusul de energie declanșează reacţii pe care, deseori, le etichetăm ca 

fiind nepotrivite. 

 

Exerciţii de respiraţie 

 Exerciţiu de conștientizare a respiraţiei abdominale și 

diafragmatice: întins pe o suprafaţă tare, pune-ţi mâinile pe abdomen în 

zona ombilicului; respiră încet și profund, astfel încât mâinile să se ridice și 

să coboare la fiecare respiraţie. 

 Inspir/expir: relaxat, cu spatele drept, inspirăm complet (diafragmatic, 

toracic, clavicular), ușor și adânc și expirăm pe gură astfel: 

Pasul 1: inspirăm 1 secundă, expirăm 2 secunde. 

Pasul 2:  2 cu 4. .............. 

Pasul 5: 5 cu 10. 

 Exerciţiu de retenţie 

Inspirăm 5 secunde,  retenţie 5 secunde, expirăm 10 secunde. 
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Componenta nonverbală a discursului 
 

Poziţia corpului 
 

 
 

• Se recomandă postura dreaptă, dar nu încordată. 
• Dinamica mâinilor moderată, cu mișcări de deschidere. 

 
Privirea 

 
 

• Stabilim contactul vizual cu publicul căruia ne adresăm, urmărind triectoria 
literei Z. 

• Contactul vizual cu privirile binevoitoare crește nivelul de încredere în noi. 
 

Zâmbetul 

 
 

• Zâmbetul reprezintă o poartă de acces către sufletul omului. 
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Strategii de persuadare a receptorului 
 

• Alege un subiect interesant. 
• Scrie textul discursului pentru a-l perfecţiona. 
• Fă o introducere captivantă. 
• Conectează-te cu publicul prin întrebări, povești personale. 
• Folosește umorul (autoironia, relatarea unor întâmplări în care ai eșuat). 
• Utilizează limbajul nonverbal cât mai sugestiv (privire, gestică, mimică, 

zâmbet). 
• Adecvează tonalitatea, ritmul, intensitatea vocală în funcţie de moment. 
• Încheie în notă optimistă, invitând receptorul la acţiune. 

 
Aplicaţii  

 Un post de televiziune local v-a solicitat un interviu prin care să promovaţi 
proiectul viitor. Pentru acesta, postul a alocat trei minute. Începeţi prin a 
spune: 

o Ce este Rotary? 
o Cine sunt membrii Rotary? 
o Ce face Rotary? 

Iată câteva exemple: 

 Rotary reunește oamenii care fac un pas în faţă — liderii — care au misiuni 
importante pentru comunităţile lor. 

 Rotary pune în legătură afacerile și liderii comunităţii care descoperă și 
celebrează diferite perspective pentru a crea o schimbare pozitivă în 
cadrul comunităţilor noastre. 

 Rotary este compus din oameni din întreaga lume care lucrează împreună 
pentru a face mediul înconjurător mai curat, a eradica poliomielita, a face 
comunităţile noastre mai bune și a realiza multe lucruri extraordinare în 
fiecare zi. 

Scrieţi răspunsul dumneavoastră în această casetă. 
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Pentru mai multe informaţii, căutaţi termenul „voice lessons” (lecţii) din My 
Rotary. 
Iniţiativa noastră „Strengthening Rotary” (Consolidarea clubului Rotary) ne ajută 
să oferim un răspuns simplu la întrebarea „Ce este Rotary?”. Integrând aceste 
mesaje în conversaţiile dumneavoastră, veţi inspira și implica membrii comunităţii 
să ia legătură și să facă un parteneriat cu noi. 

Marile mărci își construiesc povestea în jurul unor idei simple. Cele trei fraze de 
mai jos reprezintă esenţa a ceea ce suntem și ne ajută să spunem povestea cu forţă 
și în mod unitar. Acestea spun ce face ca Rotary să fie o forţă pozitivă în 
comunităţile din întreaga lume. 

ROTARY UNEȘTE LIDERII 
 Rotary aduce împreună lideri care își folosesc împreună expertiza pentru a 

răspunde unora dintre cele mai grele provocări cu care se confruntă 
comunităţile lor. 

 Rotary are la bază forţa și experienţa liderilor profesionali și ai comunităţii 
din aproape toate ţările din lume. 

ROTARY FACE SCHIMB DE IDEI 
 La Rotary, descoperim și celebrăm perspectivele diverse în timpul 

întâlnirilor, conferinţelor, proiectelor de servicii și evenimentelor sociale ale 
clubului. 

 Rotary este un loc potrivit pentru expertiza și pasiunea dumneavoastră. 
Indiferent dacă doriţi să conduceţi un proiect sau să participaţi la unul, 
Rotary preţuiește implicarea dumneavoastră. 

ROTARY ACŢIONEAZĂ 
 Rotary creează o schimbare pozitivă în comunităţile din întreaga lume prin 

proiectele noastre de serviciu. 
 De la stocurile de produse alimentarea la asigurarea apei potabile și 

îmbunătăţirea sănătăţii materne, cluburile Rotary își reunesc forţele pentru 
a desfășura proiecte durabile și de impact în comunităţile din întreaga lume. 

PRIN ROTARY 
 Construim relaţii care durează o viaţă 
 Ne onorăm promisiunile 
 Facem legătură între diverse perspective 
 Ne folosim de experienţa și calităţile noastre de lider pentru a rezolva 

problemele sociale. 
 Tell Rotary’s Story: Voice and Visual Identity Guidelines for Rotariens 

(Spuneţi povestea Rotary: orientări privind vocea și identitatea vizuală 
pentru rotarieni).  
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Succes! 
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COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
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Intre mitsi realitate

› Cateva initiative

› Strategia de comunicare districtuala

Rotary guidelines 2020-2021 ›

Trenduri in comunicare›

› Strategia de comunicare la nivel de club

›

Cuprins



Despre Vlad Popovici

În viaţa personală sunt soţ și tată de fată

Pe plan profesional activez de 20 de ani în industria de 
advertising și comunicare. 
Am pus bazele a două mari divizii de comunicare digitală: 
Saatchi & Satchi și Graffiti BBDO.
De 12 ani sunt Managing Partner la una dintre cele mai
reprezentative agenţii de publicitate din România: Kubis 

Sunt membru în Rotary de 4 ani, actualmente Chair pe 
Comunicare și Relaţii Publice Rotary District 2241, Co-
fondator și Președinte Rotary Club București Excelsior, 
dar și fost Vice-președine Rotary Club București Cișmigiu.  



1. Trenduri in comunicare



Ce se intamplă în doar 60 de secunde pe internet?



România digitală

60% dintre români dețin un smartphone

15,000,000 dintre români au acces la internet. 11,000,000 dintre ei sunt
prezenți în social media, cu un cont înregistrat pe una dintre
platforme (Facebook, Instagram, Youtube etc.)

dintre români au cont de Facebook. 94% dintre românii
prezenți în social media sunt pe Facebook.

dintre români accesează social media 
de pe un device mobil50%

penetrare are Instagram, cea mai rapidă creștere
a unei rețele de social media în România

55%

66%



Trenduri în social media

Probabil cel mai viral mesaj global de sustinere anti-Corona, 
a strans mai mult de 8 miliarde views si 1.7 milioane de imitatii
de dans din partea celebritatilor din intreaga lume.

A fost initiat de P&G pentru donatii impotriva viruslui Covid19.

• Cel mai distribuit tip de conţinut în social media este
cel video.

• YouTube, platfomă cu conţinut exclusiv video, este
pe locul 2 în topul utilizatorilor activi, după
Facebook.

• Instagram promovează intens IGTV, ca o alternativă
pentru YouTube.

• TikTok, mezina marilor platforme de social media,
este într-o continuă creștere și datorită faptului că se
bazează pe conţinut video cu durată scurtă.

#1 Conținutul dinamic



Trenduri în social media

Datorită faptului că majoritatea conţinutului se 
vizualizează pe telefoanele mobile, formatul
migrează tot mai mult din landscape (16:9) în
portrait (9:16). 

Platforme de social media unde crește constant 
formatul înalt:
- Facebook: stories
- Instagram: stories, IGTV
- Whatsapp: stories
- Snapchat, TikTok: tot conţinutul

Singura excepţie este YouTube, al cărui format de 
conţinut este singular: landscape. 

#2 Conținutul vertical



Trenduri în social media

Pe lângă opţiunile clasice de interacţiune cu conţinutul din 
social media (ex. aprecieri, distribuiri, comentarii), fiecare
platformă implementează constant noi variante pentru ca 
utilizatorii să poată fi implicaţi și mai mult în dialog. 

Opţiuni de interacţiuni:
Facebook: sondaje, organizarea de Watch party
Instagram: sondaje, slider-e, întrebări

După succesul Black Mirror: Bandersnatch, Youtube pare a fi 
locul un de vom avea parte de cele mai multe experienţe de 
filme interactive. Pe 30 octombrie 2019, YouTube a lansat A 
Heist with Markiplier – un film din 61 de videos și 31 posibile
finaluri. 

#3 Conținutul interactiv



Trenduri în social media

Comportamentul actual al consumatorilor se îndreaptă către
o comunicare plasată din ce în ce mai mult în spaţiul digital.

Pentru ca imaginea unei pagini/unui profil să fie una sinceră, 
transparentă și să atragă noi fani, dialogul cu comunitatea
trebuie să fie în lista priorităţilor. 

Pe Facebook, timpul de răspuns și procentajul de răspuns la 
mesajele private este vizibil. De asemenea, comentariile la 
postări trebuie să fie tratate ca un adevărat dialog cu 
utilizatorii. 

Chat bot-ul este o metodă foarte utilă pentru a oferi
comunităţii informaţii în timp real despre activitatea paginii.

#4 Dialogul cu comunitatea



Trenduri în social media

AR-ul și VR-ul cresc în popularitate, iar platformele de 
social media sunt din ce în ce mai populate de acest tip de 
conţinut. 

Filtrele de conţinut din stories sunt acum trending, iar
influenceri virtuali au început să își facă apariţia în mai
multe ţări (ex. @lilmiquela are 2.1M de fani). 

Uneltele de creare a filtrelor pentru stories sunt la 
îndemâna oricui, Snapchat și Facebook (incl. Instagram) 
fiind primele care au democratizat procesul de 
implementare. 

#5 Realitatea augmentata



2. Între mit și realitate



Cum este perceput Rotary 
online? 



Perceptie vs. realitate

Căutări în Google pentru
keywords care conţin Rotary

Căutări în Google pentru keywords pentru
alte asociaţii și fundaţii cu profil asemănător

Concluzie: deși răspândirea și numărul de cluburi Rotary este mai mare, 
alte asociaţii au un awareness mai ridicat sau generează mai multe căutări.



Interes Rotary pe ultimele 12 luni

• În grafic (linie albastră oscilantă) se poate observa că interesul pentru brandul
Rotary are vârfuri de sezonalitate și nu urmărește un trend constant.

• Acest lucru se întâmplă atunci când se comunică doar punctual pe proiecte și
campanii, și nu este gândită o stratgie și o comunicare constantă (ongoing), cum ar
trebui (să avem o linie constantă și în creștere – roșie).



Concluzii
• Din căutările Google pentru “Rotary” se poate observa că există o diversitate mare a termenilor utilizați pentru

căutare. În top 10 rezultate Google pentru termenul de căutare “Club Rotary” există 4 rezultate care duc către
un club diferit Rotary. Prin urmare, deoarece comunicarea Rotary nu este centralizată sub un singur asset
(ca în cazul organizațiilor mari, ex: Salvați Copiii, MagicCamp), este important ca la nivel de comunicare fiecare
grup să adere la aceleași reguli și tone of voice, pentru a asigura coerența în comunicare la nivel de
organizație.

• Și organizațiile non-guvernamentale înregistrează “vârfuri” la nivel de căutări, însă în general se observă un
volum constant de căutări, generat de o comunicare constantă a organizațiilor către publicul lor țintă.

• De asmenea, se poate observa că organizațiile renumite au un volum mai mare de căutări din București, orașul
cu cel mai mare PIB din România, unde există deci potențial mai mare de a atinge oameni care au venituri
disponibile pentru donații. Este important să creștem vizibilitatea și să stârnim interesul oamenilor în
orașele dezvoltate ale României.



Civismul în Romania



Civismul în Romania

• În anul 2016, România se situa în coada clasamentului
UE legat de implicare civică a populaţiei. Evenimentele
și tensiunile locale din ultimii ani (Colectiv, protestele
din iarnă 2018, 10 august) au dus însă la o
conștientizare a nevoii de implicare în societate.

• În 2013, doar 14% dintre romani luaseră parte la o
activitate de voluntariat în ultimul an
(„Responsabilitatea socială individuală în România”,
Centrul de Marketing și Prognoza Socială 2014).

• În 2017, un studiu Unlock Market Research arată că 3
din 10 români erau implicaţi în activităţi de
voluntariat. Creșterea implicării sociale a românilor,
este dublată și de creșterea încrederii acestora în
organizaţii non guvernamentale, conform unei cercetări
a Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile din
anul 2017.



Civismul în Romania este reactiv
• Chiar dacă în România implicarea socială nu este un

fenomen răspândit, în momente de criza cetăţenii devin
mai solidari și se implică mai mult.

• În contextul crizei Covid19, un studiu IRES realizat în
martie 2020 arată că 68% dintre romani susţin că ar
participa ca voluntari în echipele de salvare dacă în
localitatea lor s-ar înregistra un număr mare de 
îmbolnăviri. 60% dintre români susţin că ar dona bani
pentru amenajarea spitalelor pentru a face faţă crizei
Covid19.

• Cele mai importante proiecte cu strângere publică de
fonduri din ultimii ani din România au avut ca temă
domeniul medical: Noi facem un spital (Primul spital
pediatric de oncologie din România) și MagicHome (o
casă care să îi găzduiască pe părinţii copiilor bolnavi de
cancer internaţi pentru tratament).

Raport 2018 Daruieste viata – Noi facem un spital



Nu suntem singurii
Companii mari încurajează, prin fonduri private și sub 
aripa CSR-ului intern, dezvoltarea ONG-urilor mici și
medii care pot face un impact local pozitiv pe teme care 
se mapează chiar pe direcţiile Rotary de comunicare. 

În plus, chiar fundaţiile acestor multinaţionale au ca 
scop crearea proiectelor de impact, și un awareness și o 
credibilitate (uneori) mai mare ca Rotary. 



Concluzii
• Deși în creștere în ultimii ani, gradul de implicare a românilor în activităţi sociale și civice în

continuare este printre cele mai scăzute din Europa.

• Românii înţeleg însă tot mai mult importanţa implicării la nivel de societate. Este important ca
organizaţiile să ofere mai multe modalităţi pentru implicare: sprijin financiar sau sprijin prin
activitate de voluntariat.

• Proiectele au mai mult nevoie de awareness și un plan coordonat de susţinere în
comunicare, la nivel naţional.

5 elemente ale unei campanii de strângere de fonduri de succes:
• Mecanism de donare simplu (SMS, buton facebook, landing-page credibil)
• Posibilitatea donării recurente (SMS)
• O cauză importantă pentru oameni indiferent de status sau stil de viaţă
• Încrederea în iniţiatorii și susţinătorii proiectului
• Transparentă cu privire la modul în care sunt cheltuiţi banii strânși



3. Strategia de comunicare
la nivel districtual



Obiective de comunicare

Lumea trebuie 
să înțeleagă 

cine suntem cu 
adevărat și în ce 
valori credem.

Adaptarea
percepției

Partenerii și viitorii
parteneri trebuie să
fie mândri că vom
lucra împreună. 

Numai printr-un efort
comun vom reuși ce

ne propunem.

Încurajarea
parteneriatelor

Implicarea
în dialoguri cu 

membrii va aduce
după sine o implicare
mai mare a acestora
și va crește afinitatea

Rotary.

Interacțiunea
cu comunitatea

Proiectele să fie 
finalizate cu 

rezultate măsurabile, 
iar acest lucru este

posibil prin
implicarea active a 
mediului de afaceri.

Încurajarea
donațiilor

Lumea trebuie să
afle despre noi, să le 

fie familiar numele
Rotary, care sunt 

proiectele, și să se 
alăture comunității.

Creșterea
vizbilității

1

2

3

4

5



Tactici de comunicare
Vom folosi Facebook, Instagram și
Youtube pentru a ne ține la curent audiența
cu activitățile Rotary District 2241 si a 
cluburilor din tara.

Pe website-ul www.rotary2241.org vom avea
toate informațiile necesare despre Rotary si
proiectele si initiativele noastre, locale si
internationale, pentru a se întelege
activitatea noastră si impactul in societate.

De fiecare data când va fi nevoie, vom apela la 
vizibiltatea din presă/publicații pentru a 
transmite mesajele si realizarile noastre si a 
creste gradul de credibilitate a actiunilor
noastre. 

Prin intermediul influencerilor și ale 
persoanelor publice vom crește vizibilitatea
Rotary dar si reputatia, schimband astfel
perceptia “putin diferita de realitate” despre
asociatie. 

Social 
Media

WWW

Mass 
Media

KOL’s



Tactici de comunicare
#1 Adaptarea percepţiei

Prin intermediul tuturor mediilor pe care le avem la dispoziţie, ne 
vom concentra în a spune povestea Rotary astfel încât să fie 
percepută corect de audienţa noastră. 

• Social media – exemplificarea prin intermediul conţinutului
a culturii organizaţionale, a proiectelor internationale,
disctrictuale, dar mai ales cele locale.

• Website – oferirea de materiale necesare publicului pentru a
își contura corect imaginea despre Rotary, update de proiecte si
initiative.

• Presă – abordarea unor subiecte de interes general, care să
construiască pe imaginea organizaţiei si sa contribuie la
schimbarea perceptiei.

• Influenceri – testimoniale și mărturii ale Rotarienilor
persoane publice.



Tactici de comunicare

#2  Incurajarea donaţiilor* 

• Social Media – ne vom folosi de opţiunile active
din Facebook pentru ca utilizatorii să poată dona
simplu pentru cauzele sau proiectele noastre

• Website – vom explica în detaliu programele
pentru care avem nevoie de donaţii

• Influenceri – îi vom folosi pentru a duce mai
departe informaţiile despre programe și a aduna noi
potenţiali donatori, publici sau privaţi

*pentru a activa Donate din Facebook, trebuie ca fiecare ONG sa
se inregistreze in Facebook pentru aceasta functionalitate



Tactici de comunicare

#3  Incurajarea parteneriatelor

Social Media – vom oferi vizibilitatea
partenerilor noștri prin menţionarea în postări

Presă – vom scoate în evidenţă parteneriatele pe 
care le dezvoltăm prin intermediul proiectelor
noastre



Tactici de comunicare

#4 Creșterea vizibilităţii

• Social Media – vom oferi conţinut relevant pentru
comunitate, pentru ca membrii noștri să îl poată distribui
și în alte medii (pagini personale, grupuri etc.)

• Presă – prin intermediul comunicatelor de presă și al
expunerii activităţii noastre vom atinge noi comunităţi

• Influenceri – ne vor ajuta la creșterea vizibilităţii și în
cadrul audienţelor lor



Tactici de comunicare

#5 Interacţiunea cu comunitatea

Social Media – vom menţine legătura cu toţi
cei ce vor deschide un dialog cu noi. Atât pe 
Facebook și Instagram, cât și în alte medii, 
precum Whatsapp (prin intermediul grupurilor, 
al newsletter-urilor etc.)

Website – oricine este interesat de activitatea
noastră, ne poate contacta prin intermediul
secţiunii dedicate de pe site



Analiza comunicarii Rotary International 
in Social Media 



Cum ne atingem obiectivele?



4. Strategia de comunicare
la nivel de club 



Strategia de comunicare la nivel de club

De ce este imaginea importanta?

• definește ceea cine suntem și ce facem
• transmite un mesaj unitar, consistent
• inspiră alţi oameni - puterea exemplului



Strategia de comunicare la nivel de club

Esenţa brandului Rotary

• REUNEȘTE LIDERI de pe toate
continentele, culturile și ocupaţiile
care…

• FAC SCHIMB DE IDEI, aducându-și
expertiza și perspectivele lor diferite
pentru a ajuta la rezolvarea unor
probleme globale…

• ACŢIONEAZĂ pentru a face schimbări
de durată în comunităţile din întreaga
lume



Strategia de comunicare la nivel de club

Valorile brandului ROTARY

• Construim relaţii durabile

• Ne onorăm angajamentele

• Conectăm diverse perspective

• Aplicăm leadership-ul și expertiza
noastră pentru a rezolva
problemele sociale.



Strategia de comunicare la nivel de club
Vocea brandului ROTARY

• Abordăm problemele din mai multe unghiuri:
vizibili, conectaţi, încrezători = SMART

• Abordăm provocările comunităţii cu empatie și
înţelegere: atenţi la nevoile altora, sinceri,
implicaţi = COMPASIUNE

• Găsim soluţii durabile pentru probleme:
curajoși, conduși de scop, îndrăzneţi =
PERSEVERENŢĂ

• Îi încurajăm pe alţii să ia măsuri, să transmită
speranţă, entuziasm și pasiune: optimiști, plini
de speranţă, vizionari = INSPIRAŢIE



Strategia de comunicare la nivel de club

Pe scurt…

Suntem ceea ce facem, iar felul în care comunicăm
activitatea noastră determină felul în care suntem

percepuţi. 
=

#PEOPLEOFACTION
#OAMENI DE ACŢIUNE



Strategia de comunicare la nivel de club

Mass Media 
Autoritățile publice locale 

Comunitatea de 
business locală

Organizațiile civice
și coordonatorii lor

Membri existenți dar și
potențiali ai cluburilor

Oameni care sunt 
direct impactați de 
proiectele Rotary 

Cui ne adresăm?



Plan de acțiune în 5 pași
1. ÎNTOCMEȘTE UN PLAN DE COMUNICARE pentru a spune povestea Rotary și promova proiectele clubului
- ce fel de canale media vei folosi? cine e responsabil? ai toate resursele necesare?

2. CREAZĂ CONȚINUT / MATERIALE:
- care este planul tău pentru a surprinde în imagini povestea proiectului?
- video, foto, content scris? 
- cine va scrie textele pentru social media, blog și comunicatul de presă?
- cine va crea materialele de promovare a evenimentului si declinarile pentru diverse medii?

3. POSTEAZĂ
- Facebook, Instagram, Youtube, WWW/blog; canalele să fie relevante pentru targetul tău, contentul potrivit si resursele dimensionate
- low cost / no cost media: care sunt canalele (social, radio, cinema, tv, ziare) prin care mesajele ajung la cat mai multe persoane? 
- ai în club o persoană care are legături cu jurnaliști, influencers, care îți pot distribui postarea? 

4. TRIMITE ȘTIREA CĂTRE PRESĂ: ziare locale/naționale, radio, tv, cinema.
- scrie un comunicat de presă (model pe Brand Center) 
- poți să faci o legătură între proiectul tău și subiectele importante pentru comunitatea ta dezbătute în presa locală?
- clubul tău are legături cu jurnaliștii instituțiilor locale de media? 

5. EVENIMENTE









Tipuri de conținut

• WEBSITE updatat + articole de blog
• NEWSLETTER lunar către membri + mass-media
• SOCIAL MEDIA: postări Facebook, Instagram & INSTASTORIES, IGTV

YOUTUBE - visual storytelling. Videoclipuri, live-uri, fotografii, share 
links Rotary D2241 + Rotary International

• Articole + interviuri/apariţii tv în mass-media locală
• VIDEO: filmări simple cu telefonul, filmări profesionale, live-uri



NEWSLETTER



Foto & Video Stock



Reguli de postare în Social Media 



Comunicate de presă

• mass-media e interesată de SUBIECTE INEDITE

• comunicate oficiale sau invitaţii - nu se atașează, se introduc în corpul emailului

• include descrierea subiectului prin răspunsul la cele 6 întrebări: CINE, CE, CÂND, 
UNDE, CUM, DE CE? 

• menţine textul cât mai scurt

• include materiale video & foto de calitate și relevante

• desemnează o persoană de contact pentru mai multe informaţii - purtătorul de 
cuvânt/PR

• email de mulţumire pentru relatarea evenimenului





Evenimente
• Creșterea popularităţii: expune un stand la un eveniment/târg, vinde

obiecte cu scop caritabil, împarte pliante, sponsorizează un eveniment
mare, organizează un eveniment marca Rotary dedicat comunităţii
(maraton, festival, plantare)

• Atragerea de membri: zilele porţilor deschise pentru cei interesaţi de 
Rotary, împărţirea de pliante la alte evenimente, prezentarea clubului la 
alte evenimente

• Strângere de fonduri: târg artizanal + mâncare și băutură, evenimente
(baluri, petreceri, spectacole, lansări de carte)

• Poziţionarea membrilor clubului ca experţi în domeniul lor: traininguri



Cresterea vizibilitatii – checklist 

 invită jurnaliști & influencers la ședinţe pentru a lua contact cu universul Rotary 

 participă la emisiuni tv, radio & online

 invită lideri locali, experţi sau companii la ședinţe pentru a discuta despre aria lor de expertiză

 promovează rolul Rotary în eradicarea poliomielitei

 desemnează ambasadori ai proiectelor

 stabilește un calendar trimestrial / anual pentru campanii dedicate proiectelor și activităţii clubului

 invită comunitatea să se implice în proiectele clubului

 organizează evenimente pe ariile de acţiune Rotary

 organizează paneluri de discuţii pe teme de interes local pentru membrii Rotary și experţi

 parteneriate cu alte ONG-uri sau instituţii din comunitate

 emailuri de multumire pentru participare, implicare



Echipa si resurse

brandcenter.rotary.org

• manualul de identitate vizuală

• vocea și mesajul Rotary

• modele/template PERSONALIZABILE: 

broșuri, flyere, print, social media, postere, 

newsletters, materiale comunicare internă

• videoclipuri, imagini pentru social & website

Responsabil comunicare (social 
media, comunicate de presă, texte
website) care poate fi și PR (relaţii

publice & mass-media)

Designer pentru materiale de 
promovare a proiectelor (poate fi 

membru intern sau chiar freelancer)



http://brandcenter.rotary.org



Tutorial creare de pagini / conturi de Social Media 

> START < > START < > START <



Un exemplu de campanie
integrată și actuală



Misiune
Acordarea de suport cu echipamente de 
protecţie personalā pentru personalul
medical (cu precādere al celor din 
Departamentele de Terapie Intensivā) 
al spitalelor din Bucureşti şi din 
România, cu scopul prevenirii infectārii
cu Coronavirus a cadrelor medicale.

Obiective (si indeplinite)
• Strângerea sumei de 200.000 euro
• Promovarea platformei de 

strângere de fonduri 
www.salveaza.org

• Promovarea imaginii Rotary la 
nivel local, precum și naţional

Împreună, solidari pentru 
România, facem să fie 
bine!





Elemente campanie: 

 Apariţie în Facebook pe toate paginile cluburilor

bucureștene

 Creare de Facebook frames speciale pentru donatori

 Landing page campanie + donare online

 Promovare prin Facebook ads  

 Cooptare Influencer pentru promovare

 Apariţii în presă sub formă de comunicate de presă și

advertoriale

 Apariţie spot Radio

 Apariţie spot TV & interviu



5. Reguli de identitate vizuală a 
brandului Rotary 



Cum compunem logo-ul clubulu nostru



Alte variante de lucru acceptate



Proportii de respectat



Fonturi si culori



Reguli de folosire a fonturilor



Reguli de folosire a logoului



Noi formate de bannere



Exemplu corect de compunere
a unui logo de club 

Concept –> Semnificţie –> Logo –> Declinări grafice





Din punct de vedere semantic, Excelsior reprezintă un adverb, de provenienţă latină, 
a cărui semnificaţie înseamnă „mai sus”.

Cuvântul Excelsior devine sinonim într-un sens conotativ cu dorința de a urca, de a 
aspira şi realiza fapte mărețe. Pentru noi, rotarienii acestui club, acest termen
reprezintă străduința noastră de grup de a îndeplini deziderate înalte, sub semnul
excelenței.

Fiecare dintre noi suntem antreprenori, manageri, medici, avocaţi, oameni de cultură
de succes, experţi şi lideri în domeniile noastre de activitate.
Prin urmare, ceea ce ne uneşte este credinţa comună în ceea ce priveşte datoria pe 
care o avem faţă de comunitate, de a o servi mai presus de sine şi faţă de noi, de a 
deveni mai buni. 

De ce “Excelsior”

“
“



Simbolistica unicornului







Roll-up Fanion & brosura



6. Câteva iniţiative



1 2Accesare grant Google de 10.000$ / luna, gratuit O platformă naţională de donaţii



Google Grant de 10.000$ / luna, 
gratuit, pentru ONG-urile Rotary 

În parteneriat cu Tech-Soup România, 
vă propunem înscrierea în programul
Google For Non Profits, care vă va
permite să folosiți lunar și gâtuit, credit 
până la 10.000 USD pentru a promova
proiectele cluburilor Rotary în rețeaua
Google. 

Demarați procedura de înregistrare
accesând linkul special:

http://bit.ly/techsoup‐parteneriat‐rotary
Toate instructiunile de aplicare aici



Proiectul Rotary Events

Ce este?
Site-ul pe care vei găsi toate evenimentele Rotary – de la baluri, 
la piese de teatru sau maratoane și de unde vei putea să îți iei
bilet și să participi la aceste evenimente. Fie că ești Rotarian sau
non-rotarian, aici vei găsi toate evenimentele organizate de 
cluburile Rotary din toată țara cu cauzele aferente fiecărui
eveniment în parte.

De ce este nevoie de el?
Se simte o nevoie acută de a avea TOATE evenimentele
rotariene la un loc, astfel încât noi, ca rotarieni, să ne putem
organiza agenda în funcție de evenimentele care ne interesau.

Pentru ca toți non-rotarienii să știe ce evenimente frumoase fac 
cluburile Rotary, să ne cunoască proiectele și cauzele în care 
investim timp, energie și resurse personale. Și, astfel, să îi
atragem la strângerile noastre de fonduri pe cei interesați de 
evenimente caritabile elegante. 
Este primul pas pentru a-i aduce pe oameni în universul Rotary!



Când și cum va funcţiona

La 1 septembrie, preconizăm că noul portal va fi gata. 
Fiecare club își va putea încărca foarte simplu
evenimentele, și va putea vinde, cu ajutorul
sistemului online integrat, bilete sau cere donaţii, 
fără a fi nevoie de expertiză tehnică în club. 

Practic, platforma va facilita cererea și transferul
banilor în cont, având o expunere cel puţin naţională.

Iniţiativa și execuţia aparţine Rotary Club 
București Excelsior. www.rotaryevents.ro



http://bit.ly/responsabili-comunicare

Dorim să construim o bază de date cu responsabilii de 
comunicare din cluburile Districtului 2241, pentru
2020-2021.

Vom crea si un Facebook Group închis, și vom vorbi
acolo despre ultimele trenduri în comunicare, 
campanii de success, how-to-uri, și vom putea acorda
consultanță oricui are nevoie pentru a-și promova
clubul și proiectele.

Intrați acum pe link-ul de mai jos, durează un minut să
setăm un workflow corect și benefic pentru toată
lumea.

Centrul de Excelentă
în Comunicare



Vă mulțumesc!

Vlad Popovici / vlad.popovici@gmail.com / 0733.014.424
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PLANUL
DE ACȚIUNE



Rotary International 
Strategic Plan

• Ca oameni de acțiune, împărtășim un puternic simț al scopului.

• Cu mai bine de un secol în urmă, am inovat un nou model de conducere a serviciului
pentru comunitate bazat pe conexiunile persoanale. Astăzi, aceste conexiuni sunt o 
rețea care se întinde pe tot globul – o punte între bariere culturale, lingvistice, 
generaționale și geografice ‐ și împărtășește viziunea unei lumi mai bune.



Împreună, vedem o lume în care oamenii se 
unesc și acționează pentru a crea o schimbare

de durată — pe tot mapamondul, în
comunitățile noastre și în fiecare dintre noi.









ARG FRACANBRAAUS

DEU KORJPNITAIND

NGA USAGBRTWNZAF



Scopul Cauzele

Reputația
demonstrată Programele





doar 35%
Rotary este o organizație
pentru oameni ca mine



doar 25%
cunosc pe cineva în Rotary









PLANUL
DE ACȚIUNE









cinci
Ani.



patru
Priorități.



Să ne creștem
impactul

Să ne extindem
sfera de influență

Să îmbunătățim
implicarea

participanților

Să ne creștem
capacitatea de adaptare



de la Prioritate la Acțiune.



















PRIORITATEA 1
Să creștem impactul
nostru

• Oamenii de Acțiune rezolvă problemele cu eficacitate!

• De ce obțin Rotarienii atătea rezultate? Investim în relaționare. Luăm decizii
bazate pe dovezi. Știm cum să ne mobilizăm rețelele de relații pentru a crea
soluții care să dureze. Și învățămmereu din experiențele noastre în proiecte, 
cluburi și cariere.

• De‐a lungul luptei pentru a pune capăt poliomielitei, am arătat ce putem face 
când ne bazăm pe forța noastră colectivă. Am creat soluții care se potrivesc
oamenilor pe care îi servim. Am evaluat rezultatele pentru a învăța din 
reușitele și neajunsurile noastre.

• Acesta este un model pe care îl vom folosi din nou pentru a urmări
obiectivele noastre îndrăznețe: educarea copiilor lumii, asigurarea unui acces
echitabil la apă și canalizare, ajutând economiile locale să crească durabil și
multe altele.

• Să căutăm noi modalități de a transpune expertiza noastră în a face 
diferența ‐ în comunitățile noastre și pe tot globul. 



Împreună, să dovedim că impactul nostru
asupra lumii abia începe.















PRIORITATEA 2
Să ne extindem sfera de 
influență

• Oamenii de Acțiune și se inspiră și se mobilizează
unii pe ceilalții.

• Știm că această capacitate a noastră de a face
diferența este mai mare atunci când mai multe
persoane se unesc cu noi. Ne dorim ca lumea să
aprecieze spiritul nostru ambițios, plin de compasiune
și incluziv ‐ pentru că astfel ei văd că Rotary este
exemplul implicării de la persoană la persoană, pe
care mulți îl caută.

• Spuse pe scară largă și cu empatie, poveștile noastre
oferă oamenilor speranța că lumea se poate schimba
în bine, invitând ascultătorii să se imagineze și ei ca
parte a acestei schimbări.



Împreună, să construim conexiuni și oportunități
care să le permită oamenilor care ne

împărtășeșc convingerile să facă același lucru.













PRIORITATEA 3
Să îmbunătățim
implicarea
participanților

• Oamenii de acțiune se străduiesc să înțeleagă
nevoile celorlalți.

• La fel ca și oamenii și comunitățile pe care le
deservim, participanții noștri trebuie să se
simtă văzuți și auziți. Ei caută experiențe care
să le fie relevante din punct de vedere
personal și profesional. Când văd dedicarea
noastră de a investi în ei în fiecare etapă a
vieții lor profesionale, cei care participă alături
de noi sunt dornici să ne acompanieze până la
capăt ‐ chiar și într‐un moment în care există
multe alte opțiuni pentru relaționare și pentru
voluntariat.



Împreună, să ne angajăm încă o dată să punem
nevoile, așteptările și creșterea participanților în

centrul a tot ceea ce facem.













PRIORITATEA 4
Sa creștem capacitatea
noastră de adaptare

• Oamenii de Acțiune sunt inventivi,
antreprenoriali și rezistenți.

• De‐a lungul istoriei noastre am arătat că
excelăm în găsirea de noi modalități de a
conduce lumea către schimbări durabile. Și
în propria carieră am dovedit că știm cum să
ajutăm organizațiile de orice fel să avanseze.
De aceea noile abordări ale principiilor
noastre de organizare nu ne amenință
identitatea noastră.

• Suntem pregătiți să căutăm oportunități noi,
să creăm mai multe căi către leadership, să
ne deschidem conversațiile către voci
diverse și să simplificăm modul de
funcționare ‐ cu încredere.



Împreună, să rămânem fideli valorilor noastre și
să preîntâmpinăm schimbările următorilor 115 

ani.

















rotary.org/strategicplan





SESIUNEA 13
Legislația Rotary și înregistrarea 

cluburilor în conformitate cu legislația 
națională

Material pregătit de PDG Radu Popescu 
District Membership Chair



•Se reuneste odata la 3 ani, in luna aprilie, la Chicago
•Fiecare district are un representant care voteaza in numele
districtului
•Se voteaza propunerile cluburilor, districtelor sau ale RI
Board privind modificarea documentelor constitutionale:
a) RI Constitution (Constitutia RI)
b) RI Bylaws (Statutul RI)
c) Rotary Club Standard Constitution (Constitutia standard

a unui Club Rotary)
- Modificarile adoptate intra in vigoare la 1 iulie si cele trei

documente se publica in Manualul de Procedura din 
octombrie

Consiliul Legislativ Rotary (COL)



In Manualul de Procedura se gasesc:

Documente constitutionale ale Rotary International si Rotary 
Club:
- RI Constitution (Constitutia RI)
- RI Bylaws (Statutul RI)
- Standard Rotary Club Constitution (Constitutia standard a 
Clubului Rotary)

Manualul de Procedura 2019
( Manual of procedure 2019 – www.rotary.org – my rotary) 



Manualul de Procedura 2019
( Manual of procedure 2019 – www.rotary.org – my rotary) 

In Manualul de Procedura se gasesc:

Documente operationale pentru Cluburile Rotary si
Fundatia Rotary International (TRF)
- Recommended Rotary Club Bylaws (Statutul recomandat
al unui club Rotary)
- Bylaws of The Rotary Foundation of Rotary International



Pentru a fi recunoscut ca un Club Rotary de catre Rotary 
International, un club trebuie sa functioneze in conformitate cu 
cele doua documente Rotary International (legislatia Rotary 
este primordiala), care se completeaza cu cerinte ale legislatiei
nationale prin care cluburile devin persoane juridice in tara
unde activeaza. 

Documente de inregistrare a cluburilor Rotary 
in Romania pe baza legislatiei Rotary



In Romania OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile:

1. Standard Rotary Club Constitution (Constitutia standard
a unui club Rotary) = ACT CONSTITUTIV AL ASOCIATIEI 
ROTARY CLUB……… (obligatotiu acelasi nume ca pe carta
primita de la Rotary International) 

2.Recommended Rotary Club Bylaws (Statutul recomandat
al unui club Rotary) = STATUTUL ASOCIATIEI ROTARY 
CLUB…….. 

Documente de inregistrare a cluburilor Rotary 
in Romania pe baza legislatiei Rotary



2.010. Membership of Clubs in RI 
RI is an association of member Rotary clubs, each of which 
has a direct relationship and common responsibility to the 
association with no national or other grouping of clubs 
intervening in the administration and functioning of the 
clubs as members of RI. Every member club of RI is 
expected to comply with the provisions of the constitutional 
documents which provide for the organizational structure 
and functioning of the club. 

Rotary Code of Policies (January 2020)



2.010. Calitatea de membru al cluburilor din RI
RI este o asociaţie de cluburi Rotary membre, fiecare
club având o relaţie directă și responsabilitate comună 
faţă de asociatie, fara grupari de cluburi pe criterii
nationale sau de alt tip care sa intervina in 
administrarea si functionarea cluburilor ca membre ale 
RI. Fiecare club membru al RI trebuie să respecte 
prevederile documentelor constituţionale care prevăd 
structura organizatorică și funcţionarea clubului.

Codul de Politici Rotary  (Ianuarie 2020)



2.060. Incorporation of Clubs

A club may incorporate so long as the club includes within the articles of 
incorporation a phrase reciting the allegiance to and submission of the club to the 
constitutional documents of RI as now existent and as may hereafter be amended. 
Clubs should obtain the advice of legal counsel and liability insurance counsel with 
respect to the need for protection against liability resulting from club projects and 
activities through the incorporation of the club or its activities. 
For purposes of this section the following words shall have the following meanings: 
1) “Corporation” shall mean a corporation, association, limited-liability company, or
other similar entity recognized by a local jurisdiction. 
2) “Incorporate” shall mean the process of establishing a corporation.
3) “Corporate Documents” shall mean the documents formally adopted by a
corporation establishing its processes for governance and operation, including its 
articles of incorporation or association, bylaws and similar documents. 

Rotary Code of Policies (January 2020)



2.060. Inregistrarea Cluburilor

Un club poate deveni persoana juridica in momentul in care clubul include în actul
constitutiv o frază care subliniaza respectarea și aderarea clubului la documentele
constituţionale ale RI, care există in prezent și se vor modifica ulterior (in cadrul
COL).
Cluburile ar trebui să obţină avizul consilierului juridic și al celui responsabil de 
asigurarea de răspundere civilă cu privire la necesitatea protecţiei împotriva
răspunderii care rezultă din proiectele și activităţile clubului prin inregistrarea ca
persoana juridica a clubului sau a activităţilor acestuia.
În sensul acestei secţiuni, următoarele cuvinte au următoarele semnificaţii:
1) „persoana juridica” înseamnă o fundatie, asociaţie, societate cu răspundere
limitată sau orice altă entitate similară recunoscută de o jurisdicţie locală.
2) „înregistrare” înseamnă procesul de constituire a unei personae juridice.
3) „Documentele persoanei juridice” înseamnă documentele adoptate în mod oficial
de o persoana juridica care își stabilește procesele de guvernare și funcţionare, 
inclusiv actul constitutiv sau de asociere, statutul și documentele similare.

Codul de Politici Rotary  (Ianuarie 2020)



2.060.2. Harmony of Club Corporate Bylaws 
In order that the new corporation shall be brought into harmony with RI, it shall 
adopt as its corporate bylaws all relevant provisions of the Standard Rotary Club 
Constitution and Recommended Rotary Club Bylaws provided by RI for its member 
clubs. The articles of incorporation must contain such additional statements and 
declarations as may be required by the laws where the corporation is incorporated. 
These provisions may be modified in any way not inconsistent with the expressed 
purpose of the incorporated club to be in all respects a member club of RI. If any 
existing club be incorporated pursuant to these conditions, it shall be recognized as 
a mere continuance of the former club without any change in its relationship to RI. 

Rotary Code of Policies (January 2020)



2.060.2. Armonizarea statutului de persoana juridica al cluburilor

Pentru ca noua persoana juridica să fie în armonie cu RI, aceasta se obliga ca
documentele sale constitutive sa includa toate dispoziţiile relevante din 
Constituţia Standard a Clubului Rotary și din Statutul recomandat al Clubului
Rotary furnizate de RI pentru cluburile sale membre. Actul constitutiv trebuie
să conţină declaraţii și dispozitii suplimentare care pot fi cerute de legile
nationale în care este inregistrata persoana juridica. Aceste dispoziţii pot fi 
modificate în orice mod care nu este incompatibil cu scopul exprimat al 
clubului înregistrat de a fi în toate privinţele un club membru al RI. Dacă
orice club existent este înregistrat în conformitate cu aceste condiţii, acesta va
fi recunoscut ca un continuator al fostului club, fără modificări în relaţia cu 
RI.

Codul de Politici Rotary  (Ianuarie 2020)



NUMELE CLUBULUI ROTARY

In conformitate cu cerintele Rotary International (Standard Rotary Club 
Constitution), numele unui Club Rotary, membru al Rotary International, este:

Rotary Club (localitatea) + (nume de identificare in cazul in care sunt mai
multe cluburi in aceeasi localitate) 
Exemplu: Rotary Club Bucuresti Continental (obligatoriu in aceasta ordine
pentru a fi recunoscute de Rotary International)

Pentru inregistrarea ca persoana juridica in Romania, se adauga inaintea
numelui termenul de “Asociatia”
Exemplu: Asociatia Rotary Club Bucuresti Continental

Pentru a evita probleme de inregistrare la Rotary International, in district sau
in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, cluburile TREBUIE sa indeplineasca
cerintele de mai sus.



DOCUMENTE ANEXATE

1. Actul Constitutiv al Asociatiei RC.... Color PETS.
In care culorile reprezinta:
Cu rosu: prevederi ale OG nr 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
Cu negru: traducerea „Standard Rotary Club Constitution”- 2019, document 
obligatoriu pentru toate cluburile Rotary din lume
Cu albastru: informatii referitoare la Adunarea Generala a clubului 
(asociatiei). Cerinte suplimentare pot fi completate de catre club.
2. Statutul Asociatiei RC XXX.color PETS
In care culorile reprezinta:
Cu rosu: comentarii ale RI incluse in „Recommended Rotary Club Bylaws” 
Cu negru: traducerea „Recommended Rotary Club Bylaws” – 2019 -
obligatoriu 
Cu albastru: recomandari pe baza de bune practici. Nu sunt obligatorii pentru 
cluburi, sunt doar idei pe baza carora cluburile sa-si faca propriul statut
Documentele sunt in format WORD pentru o utilizare mai usoara de cluburi



Va multumesc!



SESIUNEA 14
YOUTH EXCHANGE PROGRAM

Material pregătit de Cristina Voina
District YEP Chair
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Youth Exchange Program
este unul dintre cele mai complexe moduri de a 
servi comunitatea. Este felul nostru de  a încerca 
să construim un viitor prin modelarea unor suflete 
tinere. Le oferim acestor tineri oportunitatea de a 
cunoaște alte lumi , ÎN DEPLINĂ SIGURANȚĂ 
sub umbrela a ceea ce înseamnă prietenie și 
responsabilitate Rotariană. 
Ceea ce trebuie să facem noi este : SĂ IEȘIM DIN 
ZONA NOASTRĂ DE CONFORT și să acceptam 
o schimbare in clubul nostru , în familia noastră în
viața noastră.  
Adică “  a  servi mai presus de sine “ 

A. Termen	scurt		
 Tabere
 Family	to	family
B. Termen	lung		
 Program	pe	bază	de	reciprocitate
 Se	desfasoară	pe	parcursul	unui	an

școlar
 Tineri	între	15,5	–	18,5	ani
 Tinerii	trăiesc	in	2‐3	familii	agreate	de

Rotary,	merg	la	școala	în	țara
respectivă	la	nivelul	celui	de	acasă

 Au	parte	de	minim	3	întâlniri	cu	ceilalți
studenți	de	schimb	aflați	în	districtul
respectiv

 Se	organizează	o	excursie	de	durată
mai	lungă	pentru	cunoașterea	țării
respective

Ce presupune participarea la 
YEP 

În primul rând : 

DORINȚA, atât din partea unui tânar cât și 
susținerea din parte Clubului Rotary 

Pentru Cluburi; 
1. Certificarea	clubului	,	adică

parcurgerea	unor	etape	ca	:
 numirea	unui	coordonator	care	să	se

ocupe	de	completarea	dosarului	de
certificare

 găsirea	famillior	gazdă
 integrarea	tânărului	în	activitatea

clubului

2. Detalii despre ce trebuie sa facă un club
găsiti pe site   
http://www.rotary2241.org/Page/certificare/ 

Programul care schimbă vieți, care deschide 
orizonturi și construiește legături 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOUTH EXCHANGE PROGRAM 

Material pregătit de Cristina Voina 
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Participanții la YEP 

A. Termen	scurt	;	cel	mai	des	
tabere	organizate	de	Rotary	:	

 Completarea	aplicației	:

http://www.rotary2241.org/Page/tabere 
 Susținerea	unui	Club	Rotary
 Condițiile	de	participare	sunt	prevăzute

de	fiecare	organizator
 Verificarea	 disponibilității	 locului	 in

tabară	:

http://www.rotary2241.org/Page/index-tabere-
internationale-rotary/ 
B. Termen	 lung	 	 ;schimb	 pentru	 o	

perioadă	de	un	an	școlar	;	
 presupune	reciprocitate
 implicarea	 sustinută	 a	 membrilor

Clubului	Rotary

http://www.rotary2241.org/Page/termen-lung/ 

 
 

        „ Dupa atat de multe luni  petrecute departe
de familie, incepi sa constientizezi treptat iubirea 
pentru "ai tai"  si pentru  oamenii care  defineau lumea 
ta odata , si cel mai important realizezi ceea ce ai de 
fapt. Locuind la  trei familii total diferite cu statuturi 
sociale diferite, cu principii religioase stricte, familii 
rigide , altele realiste si poate putin mai libertine, am 
inceput sa ma descopar treptat fiind pusa in atatea 
situatii  contradictorii. Fara indoiala ca a fost greu si 
inca este si o sa mai fie, dar acum in final incep sa ma 
simt mai acasa mai aproape de oameni mai 
intelegatoare mai deschisa la noi idei si mentalitai 
care candva nu le-as fi  acceptat. 

Gândul la Romania este prezent mereu in mine. Acum 
am incetat sa fac  comparatii, iar mintea mea nu mai 
arata cu degetul spre una sau spre alta ci  le 
imbratiseza pe toate asa cum sunt. 

Sentimentul meu patriotic creste pe zi ce trece si cel 
mai important il resimt atunci cand ne intalnim cu toti 
studentii de schimb. Atâtea nationalitati, atâtea 
obicieiuri si culturi, atâtea trecuturi, o multitudine de 
limbi vorbite , copii cu tot atâtea personalitati si totusi 
suntem cu toti la fel.  Pe toti ne leaga decisia pe care 
am luat-o de a  ne avânta in  necunoscut , intr-o mare 
provocare  si aventura  care ne-a  transformat  viata 
intr-un timp asa de scurt .Am adunat  amintiri cât 
pentru o viata . Azi nimic nu mi se mai pare departe, 
distantele nu mai exista ,iar timpul alearga ingrozitor 
de repede .  
        Acum sunt aici , contempland la persoana care a 
plecat in acest schimb si la persoana care am devenit, 
imi place ce vad, ce simt, ce realizez, ce devin, iar 
acestea nu vor putea fi luate niciodata de la mine. 
Dar pentru asta trebuie sa multumesc atator oameni 
care mi-au indrumat calea si m-au sprijint , atât cât s-
a putut,  de aici cat si din Romania. 

  Totusi, cel mai important trebuie sa spun 

"Multumesc Rotary!".

Alexia Ioana  Stanciu, exchange student 
SUA    2016  2017



Obligațiile Președintelui Clubului 
în programul YEP

1. „CLUB YOUTH EXCHANGE OFFICER” - un ofiţer al schimbului pentru
tineri care va asigura legătura necesară între club şi comisia districtului de
schimb pentru tineri;

2. „ CLUB COUNSELOR”- câte un consilier Rotary pentru fiecare elev care
vine și câte unul pentru fiecare elev care pleacă pentru a avea grijă de interesele
personale ale elevului;

3. „CLUB YOUTH COMPLIANCE OFFICER” - un ofițer responsabil cu
respectarea procedurilor în cazurile de abuz și hărțuire sexuală – această
poziție este comună pentru tot ce înseamnă programe cu tinerii: INTERACT,
ROTARACT și ROTAKIDS (unde există aceste forme de organizare);

4. „NON ROTARIAN RESOURCE” - doi nonrotarieni (bărbat și femeie),
pentru consilierea copiilor în cazurile speciale, să se asigure de colaborarea
pentru acest program a unui medic generalist, a unui medic dentist, a unui
psiholog și a unui avocat.

Aceștia și toate celelalte persoane implicate în Programul YEP trebuie să 
completeze „JURĂMANTUL VOLUNTARULUI” în engleză și romană și să pună 
la dispoziția Comitetului Districtual YEP „Certificatul de cazier judiciar”.

De asemenea, pe parcursul anului rotarian se implică activ în monitorizarea și 
implicarea în activitățile clubului a elevului de schimb venit în club – inbound.

Preşedintele clubului numește la începutul fiecărui an rotarian Comitetul 
YEP la nivelul clubului care va fi format din:



ROTARACT

Material pregătit de Alexandru Calcan 
District Rotaract Chair



Ce este Rotaract ?

Destinat tinerilor intre 18 si 30 de ani
Recunoscut de catre Rotary International
Tineri activi si vizibili in comunitatiile lor
Proiecte transfrontaliere
Redefinesc notiunile si ideile clasice Rotariene



Ce face Rotaract in D2241?

• 64 Cluburi cu 1.070 membri activi

• Cursa de Ratuste – Increcere de ratuste de cauciuc
• Editia 5
• Organizat in 3 orase
• 15 Cluburi implicate

• Bookurie fara eticheta – Vanzare de carti fara coperta
vizibila
• Organizat in 8 orase
• 17 Cluburi implicate



De ce ne intereseaza pe noi? (Rotary)

• Sunt oameni activi si cool care isi dorest sa faca bine!
• Pentru ca iti activeaza si motiveaza membri actuali

• Proiectele Rotaract sunt in general foarte vizibile si
active

• Proiectele Rotaract au un impact imediat, cu 
resurse in general limitate

• Oportunitati de dezvoltare personala prin
impartasirea experientelor profesionale si personale

• Pot ajuta la imbunatatirea imaginii publice a 
cluburilor lor Rotary



Ce s-a intamplat in ultimul timp?

• Varsta limita superioara de 30 de ani a devnit
optionala
• Rotaract este vazut ca un club cu drepturi egale cu
Rotary
• S-a eliminat taxa de infiintare club Rotaract de 50$
• S-a introdus taxa anuala de 8 $ per membru catre
Rotary International
• Pentru inființarea unui nou club Rotaract poate fi sponsor un 

Club Rotary sau un alt Club Rotaract
• Se incurajeaza includerea membrilor Rotaract in
Comitetul Districtual



Si ce facem acum?



Exista Club Rotaract si este foarte activ

• Pastrarea si imbunatatirea colaborari intre cluburi 
prin
• Desemnarea unui membru Rotary ca punct de 

legatura
• Invitarea membrilor la intalniri Rotary si 

participare la intalniri Rotaract
• Participare la proiecte comune
• Identificarea oportunitatilor comune



Exista Club Rotaract dar are nevoie de 
ajutor
• Sustinerea activa a clubului Rotaract existent prin

• Experienta: Proiecte / Recrutare / Vizibilitate / 
Sustenabilitate

• Relatii: Contacte / Locatie Intalnire / Alte ajutoare
utile

• Financiar: Granturi / Fund raising / Sponsorizare
Conferinte / Contributie Proiecte



Nu exista club Rotaract

• Identificati oportunitatea deschiderii unui club nou
• Sunt potentiali membri in zona
• Nu exista riscul ‘spargerii’ unui club existent

• Sprijinirea unui alt club din zona impreuna cu un alt 
club Rotary
• Nu sunt destui membri potentiali in zona



Cine este District Rotaract Chair?

• In familia Rotary din 2011 la clubul Rotaract Westminster 
(Londra)
• Membru Comitet Districtual Rotaract

• 2014 DRR Dragos Predoiu
• 2015 DRR Laura Gaita
• 2017 DRR Medeea Petrovan
• 2018 DRR Andrei Lucaci
• 2019 DRR Mihai Pop
• 2020 DRR Daiana Ianki

• Organizator EUCO 2015
• Conferinta Europeana Rotaract – 1.500 participant din 

toata lumea
• Membru Fondator Rotaract Club Bucuresti Levant
• Presedinte Fondator Rotary Club Bucuresti Nord



Cine este District Rotaract 
Representative?
• In familia Rotary din 2009 ca membru fondator
Interact Oradea
• Membru Rotaract din 2011
• Presedinte Rotaract Club Cluj-Napoca 2017-2018
• Membru Comitet Districtual Rotaract

• 2016-2017 Coordonator Proiecte Districtuale
• 2019-2020 Incoming DRR
• 2020-2021 District Rotaract Representative
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