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CE ESTE 
ROTARY? 

Rotary este o rețea internațională de 
membri care împărtășesc aceeași 
pasiune și același angajament față de 
consolidarea comunităților și 
îmbunătățirea vieții oamenilor din 
întreaga lume. Cluburile Rotary există în 
aproape fiecare țară. Membrii noștri 
schimbă viețile pe plan local și intră în 
legătură cu alte cluburi pentru a lucra la 
proiecte internaționale îndreptate spre 
cele mai presante provocări cu care ne 
confruntăm astăzi. Calitatea de membru 
este o oportunitate de a acționa și de a ne 
aduce contribuția, iar în cadrul acestui 
proces, apar satisfacții personale și 
prietenii pe termen lung. 

ȘTIAȚI CĂ? 
Numele Rotary 
a fost ales de 

către primii 
membri 

datorită rotației 
locurilor în care 

se întâlneau, 
respectiv 
birourile 

fiecăruia. 
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CUM ESTE STRUCTURAT 
ROTARY? 

 

MEMBRII CLUBULUI ROTARY 
În întreaga lume, sunt peste 1,2 milioane 
de membri ai clubului Rotary sau rotarieni. 
Potențialul de a face bine în comunitatea 
dvs. ca rotarian este mai mare acum decât 
înainte de a deveni membri. Veți avea 
privilegiul de a lucra cu alți profesioniști și 
oportunitatea de a avea un impact asupra 
vieților oamenilor reunind experiența, 
abilitățile și resursele fiecăruia dintre dvs. 

CLUBURILE ROTARY 
Clubul este cea mai importantă 
componentă a structurii organizaționale a 
Rotary. Există peste 35.000 de cluburi 
Rotary în peste 220 de țări și zone 
geografice. Cluburile Rotary sunt 
autonome, astfel încât experiența pentru 
membri variază de la club la club. Însă, 
toate funcționează oarecum similar. De 
exemplu, toate cluburile au președinți, 
secretari, trezorieri și comisii care le ajută 
să funcționeze optim. Fiecare club Rotary 
este considerat un membru al Rotary 
International. Cluburile puternice, bine 
conduse, îmbunătățesc experiența pe care 
o au membrii și oferă servicii valoroase 
comunităților noastre. 

 
ȘTIAȚI CĂ? 
Dacă știți o 
persoană care ar fi 

un bun membru 
Rotary, dar nu 
poate să participe 

la întâlnirile 
clubului, puteți să o 

recomandați altui 
club Rotary prin 

intermediul 
Member Center. 

https://my.rotary.org/en/member-center
https://my.rotary.org/en/member-center
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ÎNTÂLNIRILE CLUBULUI 
Cluburile Rotary au întâlniri periodice în 
cadrul cărora membrii se strâng pentru a 
socializa și a discuta despre proiectele 
curente, alte aspecte legate de Rotary și 
subiecte profesionale. Deși cele mai multe 
cluburi desfășoară întâlniri în persoană, 
altele au întâlniri online sau o combinație 
între întâlnirile în persoană și cele online. 
Rotary este atât apolitic, cât și nereligios, 
iar cluburile Rotary sunt încurajate să 
creeze un mediu 
inclusiv pentru toți membrii clubului la întâlnirile acestora. 
Întâlnirile pot să fie formale sau informale și să ofere mâncare și 
băuturi, există vorbitori și reprezintă un forum liber pentru 
discuții sau activități de grup. Cu cât participați mai mult la 
aceste întâlniri și activități ale clubului, cu atât mai bună va fi 
experiența pe care o veți avea în calitate de membru. 

DISTRICTELE ȘI ZONELE 
Cluburile Rotary sunt grupate în districte. Guvernatorii districtuali 
joacă un rol important în cadrul Rotary. Aceștia sunt nominalizați 
de către cluburile din districtele lor pentru abilitățile de leadership, 
experiența în cadrul Rotary și implicarea în folosul comunității. 
Sunt instruiți la un nivel superior, atât în regiunile lor, cât și, 
împreună, în adunarea internațională. Guvernatorii districtuali au 
un mandat de un an și conduc o echipă formată din asistenți ai 
guvernatorului și comisii districtuale pentru a sprijini și consolida 
cluburile și a le motiva să desfășoare proiecte pentru comunitate. 
Guvernatorii vizitează fiecare club din district în timpul anului, 
supraveghează dezvoltarea noilor cluburi și fac planuri pentru 
conferința districtuală și alte evenimente speciale. Districtele sunt 
organizate în zone regionale, fiecare condusă de o echipă de lideri 
regionali. În final, clubul dvs. Rotary aparține asociației globale, 
Rotary International (RI), condusă de președintele RI și consiliul de 
administrație RI. 

 
ȘTIAȚI CĂ? 
Primul club 
Rotary s-a 

reunit în 
Chicago, în data 
de 23 februarie 

1905. 
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Sunt peste 35.000 de 

cluburi Rotary grupate în 

aproximativ 530 de 

districte. Districtele sunt 

organizate în 34 de zone 

regionale. 
 

 

LIDERII PRINCIPALI 
Președintele RI este ales pentru un mandat de un an, în 
timpul căruia prezidează consiliul de administrație. Consiliul 
de administrație RI și administratorii Fundației Rotary 
guvernează organizația noastră și fundația sa. Consiliul 
stabilește politicile și ajută cluburile să prospere. Cluburile 
aleg membrii consiliului, sau administratorii, în fiecare an, la 
convenția internațională Rotary. Fiecare director are un 
mandat de doi ani și reprezintă una dintre zonele Rotary. 
Consiliul director gestionează activitatea Fundației Rotary. 
Președintele ales al Rotary International numește 
administratorii pentru o perioadă de patru ani. 
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CUM AM 
AJUNS AICI? 

 

 

De peste 100 de ani, scriem istorie și facem ca oamenii din 
întreaga lume să fie mai uniți. Primul club Rotary a fost creat 
de un avocat pe nume Paul Harris în Chicago, Illinois, SUA, 
în 1905. Harris a dorit să reunească un grup de profesioniști 
proveniți din diferite medii și cu abilități variate, ca mijloc de 
a schimba păreri și a cunoaște oameni interesanți. În august 
1910, cele 16 cluburi Rotary care existau atunci în Statele 
Unite au format Asociația națională a cluburilor Rotary, în 
prezent Rotary International. În 1912, Rotary s-a extins în 
alte țări, iar în iulie 1925, cluburile Rotary existau pe șase 
continente. Astăzi, sunt peste 35.000 de cluburi în aproape 
fiecare țară din lume. Pentru mai multe informații despre 
istoria Rotary, mergeți la rotary.org/history. 

 
 
 
 

Primii patru rotarieni: 

Gustavus Loehr, Silvester 

Schiele, Hiram Shorey și 

Paul P. Harris, 

circa 1905-1912. 

http://rotary.org/history
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CE APRECIEM 
 

Principiile care au stat la baza Rotary la înființarea sa rămân și 
astăzi în centrul organizației. Aceste principii reflectă valorile 
noastre fundamentale — integritate, diversitate, servicii pentru 
comunitate, leadership, camaraderie (fellowship) sau prietenie. 
Valorile noastre fundamentale se regăsesc ca teme în 
principiile noastre directoare. 

CĂILE DE A SERVI 
Ne canalizăm angajamentul față de serviciile pentru 
comunitate prin cele cinci căi de a servi, care reprezintă 
fundația activității clubului. 

• Serviciile clubului sunt îndreptate spre a face cluburile 
mai puternice. Un club prosper se bazează pe relații 
solide și un plan activ de dezvoltare a numărului de 
membri. 

• Serviciile vocaționale impun tuturor rotarienilor să 
acționeze cu integritate și să contribuie prin experiența 
lor la soluționarea problemelor și nevoilor societății. 

• Serviciile pentru comunitate încurajează fiecare rotarian 
să găsească metode de a îmbunătăți calitatea vieții 
oamenilor din comunitatea acestora și a servi interesului 
public. 

• Serviciile internaționale exemplifică implicarea la nivel 
global în promovarea păcii și a bunei înțelegeri. 
Sprijinim această cale prin sponsorizarea sau 
voluntariatul pentru proiectele internaționale, folosind 
experiența membrilor locali pe baza căreia construim 
parteneriate pe termen lung pentru proiecte durabile, 
căutând parteneri în străinătate pentru serviciile 
comunitare și multe altele. 
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• Serviciile pentru tânăra generație 
recunosc importanța 
autonomizării tinerilor și a 
profesioniștilor tineri dezvoltând 
programe precum Rotaract, 
Interact, Rotary Youth 
Leadership Awards și Rotary 
Youth Exchange. 

DOMENIILE PRIORITARE DE ACȚIUNE 
Cauzele în legătură cu care țintim să 
maximizăm impactul nostru sunt 
denumite domenii prioritare de acțiune. 
Cele mai de succes și durabile proiecte 
și activități ale noastre sunt incluse în aceste domenii. Prin 
granturi globale și alte resurse, ajutăm cluburile să își 
concentreze eforturile în următoarele domenii: 

• Promovarea păcii 
• Lupta împotriva bolilor 
• Furnizarea apei curate 
• Salvarea mamelor și a copiilor 
• Sprijinirea educației 
• Dezvoltarea economiilor locale 

 
Proiectele care se axează pe aceste cauze sunt eligibile 
pentru finanțarea prin granturi globale de la Fundația 
Rotary. 

 
 
 
 

Pictogramele domeniilor prioritare de 
acțiune 

 

 
ȘTIAȚI CĂ? 
Mottoul Rotary, 

„Service Above Self” 
(A servi mai presus d  

sine), reflectă 
credința noastră 

privind serviciul de 
voluntariat altruist. 

https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/club-connections/rotaract-clubs
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/club-connections/interact-clubs
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/organize-ryla-event
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/organize-ryla-event
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/organize-ryla-event
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/start-exchange
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/start-exchange
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TESTUL CELOR PATRU CĂI 
Primii membri Rotary au subliniat importanța de a acționa 
responsabil și etic și de a ne folosi profesiile ca o oportunitate 
de a servi. Respectarea angajamentelor, indiferent cât de 
curajoase sunt acestea, este o caracteristică ideală a unui 
rotarian. În 1932, testul celor patru căi a fost elaborat de 
Herbert Taylor, un membru al clubului Rotary din Chicago și 
președinte RI în perioada 1954-1955, pentru a-l ghida în 
încercarea de a salva o companie producătoare de aluminiu 
aflată în dificultate. Ulterior, Rotary l-a adoptat și subliniază 
valoarea pe care Rotary o acordă integrității. Testul celor patru 
căi servește de multă vreme 
drept ghid etic în baza cărora membrii își desfășoară 
relațiile personale și profesionale. 

 

 
DINTRE LUCRURILE PE CARE LE GÂNDIM, LE SPUNEM 
SAU LE FACEM: 

 
1. Este acesta ADEVĂRUL? 

 
2. Este CORECT pentru toți cei interesați? 

 
3. Va duce la CREȘTEREA BUNĂVOINȚEI și LA O MAI BUNĂ 

PRIETENIE? 
 

4. Este BENEFIC pentru toți cei interesați? 
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OBIECTUL ROTARY 
În prima decadă a Rotary, membrii au stabilit principiile 
noastre directoare care au evoluat în ceea ce cunoaștem azi ca 
„Obiectul Rotary”. S-a adăugat promovarea păcii în 1921, iar 
adresarea a devenit mai neutră din punct de vedere al genului 
în 1989 și în 1995. 

 
 

Obiectul Rotary este să încurajeze și să promoveze idealul de 
a servi ca bază a unei construcții solide și în particular să 
încurajeze și să promoveze: 

 
ÎN PRIMUL RÂND: dezvoltarea cercului de cunoscuți, ca o 
oportunitate pentru a servi; 

 
ÎN AL DOILEA RÂND: standarde ridicate etice și de 
afaceri; recunoașterea tuturor ocupațiilor utile ca fiind 
respectabile și a profesiei fiecărui rotarian ca fiind o resursă 
pentru a face bine societății; 

 
ÎN AL TREILEA RÂND: aplicarea standardelor înalte din 
Rotary în viața personală, în afaceri și în interacțiunea socială de 
către fiecare rotarian; 

 
ÎN AL PATRULEA RÂND: înțelegerea internațională, 
bunăvoința și pacea prin intermediul solidarității și 
împărtășirii valorilor comune de către oameni de afaceri și 
profesioniști uniți de idealul servirii. 

 
 

Deși este posibil ca clubul din care faceți parte să nu pună accent 
pe toate aceste principii, înțelegerea lor oferă perspectivă 
experienței pe care o aveți în cadrul clubului și semnificație 
faptului de a aparține acestei organizații. 
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DIVERSITATEA 
Ca organizație internațională, Rotary apreciază diversitatea sa, 
la nivel global și în fiecare club. Fiecare club depune eforturi să 
reflecte diversitatea din comunitatea sa, incluzând membri 
dintr-un mix de profesii, sexe, vârste și etnii. Membrii 
proveniți din diferite medii și cu puncte de vedere variate oferă 
clubului o mai bună înțelege a comunității, a problemelor sale 
și astfel acesta este mai bine pregătit să găsească soluții. La fel 
de importantă este și promovarea unei culturi a incluziunii, 
unde aceste diferențe sunt respectate, susținute și apreciate. 
Rotary este apolitic și nereligios și nu face discriminări în baza 
sexului, rasei, culorii, credinței, originii naționale sau orientării 
sexuale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cluburile au mai mult 

succes atunci când 

reflectă comunitatea pe 

care o servesc. 
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BIROURILE ROTARY 
INTERNATIONAL 

 

 

 

Rotary International este condus de un secretariat compus din 
secretarul general și aproape 800 de angajați care lucrează 
pentru a sprijini cluburile și districtele din întreaga lume. 
Sediul central al Rotary se află în Evanston, Illinois, SUA, într-
o clădire denumită One Rotary Center. Include un amfiteatru 
cu 190 de locuri, arhiva Rotary și un spațiu destinat conducerii, 
cu săli de conferință, pentru consiliul de administrație RI și 
administratorii Fundației Rotary, și birourile 

One Rotary Center din 

Evanston, Illinois, SUA 
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președintelui RI și altor înalți 
funcționari. De asemenea, include o 
reproducere a camerei 711, locul primei 
întâlniri a clubului Rotary. Personalul 
din cele șapte birouri internaționale 
face parte din secretariat și sprijină 
rotarienii din acele regiuni. Personalul 
Rotary sprijină membrii Rotary și 
activitatea acestora face ca Rotary 
International și Fundația Rotary să 
funcționeze optim și eficient. 

 
Reprezentanții centrelor de suport 
pentru cluburi și districte (Club and 
District Support - CDS) oferă îndrumare 
și răspund la întrebările pe care dvs. și 
liderii cluburilor ați putea să le aveți. 
Aceștia participă, de asemenea, la unele 
întâlniri ale clubului și districtuale 
pentru a se întâlni cu rotarienii și a 
instrui liderii. Găsiți reprezentantul CDS 
al clubului dvs. la rotary.org/cds. De 
asemenea, puteți să contactați centrul de 
asistență Rotary la +1-847-866-3000 
sau supportcenter@rotary.org 
pentru a pune întrebări despre Rotary. 

 

 
 
 
 
 
 

Din biroul președintelui 

Rotary, aflat la etajul 18 

din One Rotary Center se 

vede Lacul Michigan. 

 
ȘTIAȚI CĂ? 
One Rotary Center 
găzduiește peste 

2.000 de rotarieni 
și invitați în fiecare 
an. Sunt oferite 

vizite gratuite cu 
ghid în mai multe 

limbi, de luni până 
vineri. Trimiteți un 
e-mail la visitors@ 

rotary.org pentru a 
solicita o vizită. 

https://my.rotary.org/en/contact/representatives
mailto:supportcenter@rotary.org
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Sediul central global al Rotary International și sediile din întreaga lume: 
• One Rotary Center, Evanston, Illinois, SUA 
• Biroul pentru Europa și Africa, Zurich, Elveția 
• Biroul pentru Asia de Sud, New Delhi, India 
• Biroul pentru Brazilia, São Paulo 
• Biroul pentru Japonia, Tokyo 
• Biroul pentru Coreea, Seoul 
• Biroul pentru Pacificul de Sud și Filipine, Parramatta 

(Sydney), New South Wales, Australia 
• Biroul pentru America de Sud, Buenos Aires, Argentina 

 
• Rotary International din Marea Britanie și Irlanda 

(RIBI), Alcester, Anglia, un birou independent, dar 
totuși afiliat la Rotary 
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FUNDAȚIA ROTARY 
 

În anul 1917, președintele Rotary, Arch Klumph, și-a prezentat ideea privind o sursă de 
finanțare prin care „să facem bine în întreaga lume”. Cu această scurtă afirmație, 
Klumph a inspirat înființarea Fundației Rotary. Astăzi, Fundația Rotary ajută cluburile 
și districtele să conlucreze pentru a furniza un serviciu semnificativ, durabil pentru 
comunitate. Fundația noastră câștigătoare a numeroase premii, situată pe primele 
locuri, a cheltuit peste 3,7 miliarde de $ pentru proiecte durabile, care schimbă vieți și 
ajută oamenii din întreaga lume să aibă acces la apă proaspătă, îngrijiri medicale, 
cursuri de alfabetizare și alte aspecte esențiale. 

 
Contribuțiile la fundație ale membrilor noștri și ale altor persoane ne permit să 
schimbăm în mod sustenabil comunitățile aflate în nevoie. Întrebați președintele 
comitetului pentru Fundația Rotary sau vizitați rotary.org/donate pentru a afla cum 
puteți să sprijiniți fundația noastră. Pentru a afla mai multe, descărcați The Rotary 
Foundation Reference Guide (Ghidul de referință privind Fundația Rotary) sau 
parcurgeți cursul Rotary Foundation Basics (Informații esențiale despre Fundația 
Rotary) pe pagina Learning Center (Centrul de învățare) a Rotary. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rotarian administrând un 

vaccinul antipolio în 

Nigeria, Africa 

https://www.rotary.org/donate
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/rotary-foundation-reference-guide
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/rotary-foundation-reference-guide
http://learn.rotary.org/Pages/Catalog/CourseCatalog.aspx
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ERADICAREA POLIOMIELITEI PE 
GLOB 
Unul dintre beneficiile de a fi rotarian este 
că poți să te mândrești că faci parte dintr-o 
organizație care are cu adevărat un impact 
asupra lumii. Din 1985, rotarienii au servit 
drept mobilizatori comunitari pentru 
eradicarea poliomielitei, impulsionând 
grupuri internaționale, guverne, organizații 
private, comunități și persoane să se alăture 
efortului global de a scăpa lumea de 
poliomielită. Rotary lucrează cu parteneri 
din Inițiativa mondială pentru eradicarea 
poliomielitei 

(Global Polio Eradication Initiative - GPEI), care include 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS), centrele pentru prevenirea 
și controlul bolilor din SUA (Center for Disease Control and 
Prevention - CDC), Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), 
Fundația Bill și Melinda Gates și guvernele din întreaga lume pentru 
a îndeplini acest obiectiv istoric privind sănătatea publică. 

 
Ca parte a acestor eforturi, rotarienii contribuie cu timp și bani la 
cauză, strâng fonduri, solicită sprijinul guvernelor, servesc drept 
voluntari pentru a ajuta la imunizarea copiilor și a crește nivelul 
de conștientizare din comunitățile acestora. Contribuțiile Rotary la 
efortul global pentru eradicarea poliomielitei depășesc acum 1,6 
miliarde $, inclusiv finanțarea echivalentă de la Fundația Gates. 
Sute de mii de voluntari au sprijinit zilele naționale ale imunizării. 
Din 1988, peste 2 miliarde de copii au primit vaccinul oral 
antipolio și am atins o reducere cu 99,9 procente a cazurilor de 
poliomielită. Poate să fie considerat cel mai important serviciu 
umanitar din lume și fiecare rotarian poate să se mândrească cu 
această realizare. 

 
Pentru a afla cum puteți să sprijiniți eforturile Rotary de a 
eradica poliomielita, vizitați endpolio.org. 

 
ȘTIAȚI CĂ? 
Prima bătălie a 
Rotary International 

împotriva 
poliomielitei a avut 
loc în 1979, cu un 

proiect de 
imunizare 

multianuală în 
Filipine. 

http://www.endpolio.org/
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CENTRELE ROTARY PENTRU PACE 
Centrele Rotary pentru pace din șapte universități de prestigiu 
din întreaga lume oferă oportunități educaționale avansate 
pentru (bursierii) Rotary Peace Fellows, specialiști care doresc 
să aibă o carieră sau să își perfecționeze cariera în domenii 
precum consolidarea păcii sau soluționarea conflictelor. În 
fiecare an, până la 100 de bursieri sunt selectați din întreaga 
lume pentru a se înscrie fie într-un program de master, fie 
într-unul de specializare în soluționarea conflictelor, 
consolidarea păcii sau relații internaționale. Districtele Rotary 
pot să nominalizeze atât de mulți candidați câți doresc pentru 
procesul de selecție din fiecare an. (Bursierii) Rotary Peace 
Fellows servesc drept lideri în administrația publică, 
organizații neguvernamentale, armată, instituții de asigurare a 
respectării legii, educație, acțiuni umanitare, justiție 
reparatorie și agenții internaționale, precum Națiunile Unite. 

GRANTURILE ROTARY 
Fundația Rotary oferă granturi care sprijină proiectele 
umanitare, bursele și echipele de formare profesională. 
Granturile globale sprijină proiectele internaționale mari, cu 
rezultate durabile, pe termen lung, într-unul sau mai multe 
domenii prioritare de acțiune ale Rotary. De obicei variază 
între 30.000 $ și 200.000 $. Granturile districtuale 
finanțează proiecte mai mici, pe termen scurt care gestionează 
nevoile imediate din comunitatea dvs. sau din străinătate. 
Cluburile pot să echilibreze granturile Fundației Rotary cu 
DDF (District Designated Fund - fonduri alocate districtului) 
și fondurile SHARE pentru a maximiza impactul proiectelor. 
Pentru a afla mai multe, vorbiți cu președintele comitetului 
pentru Fundația Rotary al clubului sau districtului dvs. sau 
vizitați rotary.org/grants. 

https://www.rotary.org/en/our-programs/grants
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IMAGINEA ROTARY 

O imagine pozitivă a Rotary pentru public îmbunătățește 
capacitatea noastră de a face bine în lume. Ca rotarian, cuvintele 
și acțiunile dvs. reprezintă Rotary și intrarea în clubul Rotary 
înseamnă angajamentul de a trăi respectând valorile Rotary. 
Fiecare dintre noi are capacitatea de a îmbunătăți impresia 
publicului despre Rotary spunând povestea Rotary și de ce 
suntem mândri să facem parte din acest club. Spunând poveștile 
noastre, ne asigurăm că Rotary este recunoscut pentru treaba 
bună pe care o face. Ca membru, puteți să propuneți noi membri 
ai clubului dvs. Discutați cu liderii clubului pentru a afla cum. 

Imaginea caracteristică de 

marcă a Rotary este principala 

siglă disponibilă pentru a fi 

folosită de toate cluburile 

Rotary din întreaga lume. 

ROTARY.ORG 
Site-ul oficial al Rotary, Rotary.org, oferă informații despre calitatea 
de membru, bursele, evenimentele Rotary, oportunitățile oferite 
online, ultimele noutăți Rotary și povești despre serviciile pentru 
comunitate și alte activități Rotary din întreaga lume. Atunci când 
vă înregistrați pentru un cont, obțineți acces la diferite resurse: 

• Brand Center (centrul de marcă)— găsiți orientări pentru
mesaje și elementele vizuale, împreună cu materiale ce pot
să fie particularizate și pe care puteți să le folosiți pentru a
promova clubul, proiectele și programele dvs.
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• Grupurile de discuții — faceți schimb de păreri cu
membrii familiei Rotary din întreaga lume în legătură cu
sute de subiecte

• Grant Center (centrul pentru granturi) — solicitați un grant și
administrați granturile clubului dvs.

• Learning Center (centrul de învățare) — găsiți
cursuri online despre Rotary și subiecte de dezvoltare
profesională

• Rotary Club Central — vedeți profilul și obiectivele clubului dvs.
• Rotary Global Rewards — explorați programul

nostru de beneficii pentru membri pentru a obține
reduceri pentru deplasări, hoteluri, restaurante și
divertisment

• Rotary Ideas (ideile Rotary) — găsiți fonduri,
parteneri, materiale și voluntari pentru proiectele
de servicii pentru comunitate

• Rotary Showcase (caseta de prezentare Rotary) —
postați proiectele terminate și răsfoiți alte proiecte
pentru a găsi idei noi pentru viitorul dvs. proiect

Cu un cont pe Rotary.org, puteți, de asemenea, să vă 
înregistrați pentru evenimente internaționale și să creați 
o rețea împreună cu alți profesioniști. Pentru a învăța
cum să creați un cont, descărcați How to Create a My 
Rotary Account (Cum să creați un cont My Rotary). 

Rotarienii demonstrează 

prin serviciile lor 

umanitare că sunt oameni 

de acțiune. 

https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups
https://my.rotary.org/en/secure/application/236
http://learn.rotary.org/
https://my.rotary.org/en/secure/13301
https://my.rotary.org/en/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://my.rotary.org/en/secure/15486
https://my.rotary.org/en/secure/showcase
https://my.rotary.org/en/document/how-create-my-rotary-account
https://my.rotary.org/en/document/how-create-my-rotary-account
https://my.rotary.org/en/document/how-create-my-rotary-account


20 Informații esențiale despre Rotary 

O EXPERIENȚĂ 
INTERNAȚIONALĂ 

Un alt beneficiu al calității de membru Rotary este oportunitatea de a 
avea experiențe și conexiuni la nivel internațional. Indiferent dacă 
găzduiți un program de schimb pentru tineri, participați la o întâlnire 
Rotary sau, în cadrul unui proiect, faceți un parteneriat cu un club din 
o altă țară, Rotary oferă multe moduri de intra în legătură cu oameni
din întreaga lume. 

CONVENȚIA INTERNAȚIONALĂ 
ROTARY 
Convenția internațională Rotary are loc în 
luna mai sau iunie a fiecărui an și la 
aceasta sunt bineveniți toți membrii 
împreună cu familiile. În general, se 
desfășoară într-un oraș diferit din lume în 
fiecare an și la ea participă între 20.000 și 
40.000 de oameni.  Convenția reprezintă 
o oportunitate de a celebra Rotary, de a
crea o rețea și a face legătura cu rotarieni 
din întreaga lume. 

Rotary este o rețea de 

membri din întreaga 

lume care lucrează 

împreună pentru a face 

schimb de idei și a lua 

măsuri. 

ȘTIAȚI CĂ? 
Prima convenție 
Rotary s-a 

desfășurat 

în Chicago, Illinois, 
SUA, în luna august 

1910. 
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ROTARY FELLOWSHIPS ȘI 
GRUPURILE DE ACȚIUNE ROTARY 
Interesele și hobbyurile rotarienilor sunt la fel de diverse ca și noi. Două 
tipuri de grupuri internaționale oferă rotarienilor moduri de a-și urmări 
interesele pe care le au în comun cu alți membri din întreaga lume: Rotary 
Fellowships, care sunt create în jurul intereselor recreaționale sau 
vocaționale și grupurile de acțiune rotariene, care se axează pe diferite zone 
de servicii specifice pentru comunitate. 

Rotary Fellowships reprezintă o abundență de interese recreaționale, 
inclusiv tenis, muzică și canoe și interese profesionale, precum 
medicina, asigurarea respectării legii și fotografie. Activitățile 
acestora sunt la fel de variate ca și interesele. Aflați mai multe la 
rotary.org/fellowships. 

Grupurile de acțiune rotariene ajută cluburile și districtele Rotary să 
planifice și să implementeze proiecte pe scară largă în domeniul lor 
de expertiză. De exemplu, grupul de acțiune rotarian pentru apă și 
salubritate funcționează ca o entitate de consultanță specializată care 
oferă recomandări cluburilor și districtelor cu privire la modul în care 
să desfășoare proiectele legate de apă și salubrizare pentru a avea un 
impact real. Grupul de acțiune rotarian denumit „Rotarienii pentru 
sănătatea familiei și prevenirea SIDA” mobilizează rotarieni pentru a 
ajuta zeci de mii de oameni din comunitățile cu resurse insuficiente 
să obțină servicii și depistări medicale complexe, cu costuri scăzute. 
Aflați mai multe la rotary.org/actiongroups. 

Participanți la convenția 

internațională Rotary 

2016, Coreea 

http://www.rotary.org/fellowships
http://www.rotary.org/actiongroups
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ROTARY FRIENDSHIP 
EXCHANGE 
Rotary Friendship Exchange oferă 
participanților oportunități de a explora 
noi culturi și de a descoperi perspective 
diverse. Participarea la un schimb este 
un mod extraordinar de a vă face noi 
prieteni, de a stabili parteneriate pentru 
servicii internaționale pentru 
comunitate și a consolida înțelegerea 
internațională. Din data de 1 iulie 2017, 
cei care nu sunt membri sunt bineveniți 
să participe la program, precum și 
membrii. 

CORPURILE COMUNITARE ROTARY 
Corpurile comunitare Rotary 
(Rotary Community Corps - RCC) 
reprezintă un grup de nonrotarieni 
sponsorizat de clubul Rotary care 
doresc să ajute comunitatea prin 
proiecte de servicii. 
Rotarienii furnizează experiență 
profesională, îndrumări, încurajări, 
structura organizațională și o oarecare 
asistență materială pentru RCC ale căror 
membri oferă munca prestată și 
cunoștințele pentru nevoile 
comunității. Acest program de servicii bazat pe comunitate a 
fost inițiat în 1986 pentru a îmbunătăți calitatea vieții din sate, 
zone învecinate și alte comunități. 

ȘTIAȚI CĂ? 
Fiecare continent 
are cluburi Rotary. 

Puteți să 
experimentați noi 
culturi Rotary 

vizitând alte cluburi. 

Folosiți 

instrumentul de 

căutare a cluburilor 
de pe Rotary.org, 
descărcați aplicația 

Club Locator sau 
uitați-vă pe site-

urile web ale 
cluburilor pentru a 

găsi detalii despre 
întâlniri și informați  
de contact. 
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ÎNTĂRIREA 
TINERILOR 

Credem în investirea în viitorul nostru prin autonomizarea 
tinerilor lideri, ajutându-i să deprindă abilități de leadership și 
oferindu-le oportunitatea de a avea experiențe multiculturale. 

ROTARY YOUTH EXCHANGE 
Rotary Youth Exchange promovează înțelegerea internațională și 
prieteniile de o viață, permițând tinerilor să vadă o altă parte a 
lumii. Schimburile pot să fie de lungă sau de scurtă durată. 
Schimburile pe termen scurt durează de la câteva zile la mai 
multe luni și de multe ori au loc în timpul vacanțelor. De obicei, 
studenții stau la o familie locală din țara gazdă, dar ar putea și să 
participe la o tabără pentru tineri sau să călătorească prin țara 
respectivă cu alți studenți străini. În timpul unui schimb pe 
termen lung, studenții petrec un an în altă țară, mergând la o 
unitate de învățământ și trăind cu familiile gazdă. Schimburile 
diferă mult de la un district la altul, deci contactați președintele 
pentru Youth Exchange din districtul dvs. pentru a vedea ce este 
disponibil în zona dvs. 

Membrii Rotaract se 

întâlnesc anual 

înaintea convenției. 
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INTERACT ȘI ROTARACT 
Cluburile Interact oferă tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani 
șansa de a colabora și a se distra în timp ce învață despre serviciul 
pentru comunitate și promovează înțelegerea internațională. Fiecare 
club trebuie să finalizeze cel puțin două proiecte majore pe an, unul 
care să aducă servicii comunității și celălalt care să promoveze 
înțelegerea internațională. 

Cluburile Rotaract sunt cluburi de servicii pentru tinerii cu vârste 
cuprinse între 18 și 30 de ani care subliniază importanța 
leadershipului și a implicării comunității. Rotaractorii pot să se 
alăture cluburilor Rotaract și să se bucure de o dublă calitate de 
membru până când părăsesc Rotaract. 

Cluburile Interact și Rotaract sunt sponsorizate de cluburile Rotary 
din apropiere. Întrebați liderii clubului cum puteți să vă implicați 
dacă doriți să lucrați cu cluburile Interact și Rotaract locale. 

ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS (RYLA) 
În fiecare an, mii de tineri sunt selectați să participe la taberele sau 
seminariile de leadership sponsorizate de Rotary prin Rotary Youth 
Leadership Awards (RYLA). Într-o atmosferă informală, grupuri de 
persoane remarcabile cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani petrec mai 
multe zile într-un program interesant de pregătire în leadership, 
discuții moderate, discursuri inspiraționale și activități sociale 
concepute să îmbunătățească dezvoltarea personală, abilitățile de 
leadership și bun cetățean. 

Evenimentele RYLA insuflă 

valorile serviciului pentru 

comunitate și leadershipului 

de la vârste timpurii. 
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FORMAREA ȘI 
CREAREA 
ABILITĂȚILOR 

Clubul dvs. poate să ofere noilor membri o 
orientare formală pentru a se familiariza cu 
Rotary și clubul. Și membrii pot să parcurgă 
cursuri în domenii care îi interesează, pe pagina 
Learning Center (learn.rotary.org) sau să se 
alăture grupurilor de discuții Rotary pentru a 
afla mai multe. Clubul dvs. este posibil să ofere 
și pregătire de leadership. Discutați cu mentorul 
sau liderii clubului pentru a afla cum puteți să 
vă implicați. 

Districtul dvs. desfășoară și seminarii privind subiecte Rotary, precum 
calitatea de membru, imaginea publică, Fundația Rotary, managementul 
granturilor, pentru toți membrii interesați. Toate districtele desfășoară 
conferințe districtuale anuale pentru a sărbători realizările anului. Membrii 
Rotary și familiile acestora sunt invitați să participe și să se bucure de 
discursurile inspiraționale, de divertismentul oferit și de cunoștințele pe 
care și le fac. Aceste întâlniri de pregătire în persoană și evenimentele 
reprezintă bune metode de a cunoaște oameni care sunt la fel de interesați 
de a servi și de comunitate. 

Districtele desfășoară, de asemenea, evenimente de pregătire pe bază de 
roluri pentru președinții cluburilor, secretari, trezorieri și președinții 
comitetelor și pentru membrii care servesc drept asistenți ai guvernatorului 
și președinți ai comitetelor districtuale. Atunci când sunteți implicați ca 
vorbitori sau formatori, veți deprinde abilități, precum managementul de 
proiect, vorbitul în public și planificarea evenimentelor, ceea ce poate să vă 
ajute și în viața personală sau profesională. 

ȘTIAȚI CĂ? 
Puteți să aflați mai 

multe despre 

Rotary urmând 

cursurile de pe 

pagina Learning 

Center al Rotary. 

http://learn.rotary.org/
http://learn.rotary.org/
http://learn.rotary.org/
http://learn.rotary.org/
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CE URMEAZĂ? 

Esențial pentru a profita cât mai mult 
din calitatea de membru este să vă 
implicați în moduri care sunt potrivite 
intereselor dvs. Timpul și energia pe care 
le investiți în Rotary vor da roade. Puteți 
să modelați experiența trăită în cadrul 
clubului discutând cu liderii clubului 
despre ideile dvs. și, ca membru, și dvs. 
sunteți eligibili a fi lider al clubului. În 
timp, membrii activi descoperă că 
legăturile pe care și le fac prin Rotary 
devin prietenii pe viață. 

Pentru a vedea cum puteți să vă 
implicați, mergeți la Anexa A: Optimizați 
experiența dvs. ca membru. De 
asemenea, puteți să consultați publicația 
Connect for Good cu o prezentare a 
oportunităților de a fi un membru 
implicat al Rotary. 

ȘTIAȚI CĂ? 
Membrii sunt 

eligibili la reduceri 
pentru diferite 

servicii în întreaga 

lume prin Rotary 
Global Rewards. 

Vizitați Member 
Center pe pagina 
Rotary.org pentru a 
afla mai multe. 

https://my.rotary.org/en/document/connect-good
https://my.rotary.org/en/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://my.rotary.org/en/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://my.rotary.org/en/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://my.rotary.org/en/member-center
https://my.rotary.org/en/member-center
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ANEXA A: 
OPTIMIZAȚI 
EXPERIENȚA DVS. 
CA MEMBRU 

 Participați la cât mai multe întâlniri și evenimente ale clubului. 
Creați legături cu oameni diferiți. 

 Folosiți ca voluntar abilitățile dvs. și asumați-vă un rol 
precum membru al unui comitet, persoană care 
întâmpină noii membri sau webmaster. 

 Identificați o nevoie a comunității dvs. și sugerați un 
proiect care să o gestioneze. 

 Participați la sau folosiți-vă expertiza într-un program 
de dezvoltare a leadershipului al clubului. 

  Spuneți prietenilor și colegilor ce oferă clubul dvs. 
comunității și subliniați oportunitatea unică pe care 
Rotary o oferă pentru networkingul (relaționarea) cu 
liderii din multe profesiuni. 

 Implicați-vă în proiectele internaționale pentru comunitate ale 
clubului. 
 Răsfoiți proiectele internaționale Rotary din caseta de 

prezentare rotary.org/. 
 Alăturați-vă unui grup de discuții Rotary pentru a 

lua legătura cu alte persoane care au aceleași 
interese ca și dvs. 

 Descoperiți vocile Rotary din întreaga lume la 
blog.rotary.org. 

https://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx
https://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx
http://blog.rotary.org/
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 Rămâneți informați abonându-vă la buletinele informative ale 
Rotary International la rotary.org/newsletters, citind 
buletinele informative ale clubului și districtului dvs. și vizitând 
site-urile web ale clubului și districtului dvs. și Rotary.org. 

 Ajutați clubul sau districtul să strângă fonduri pentru eradicarea 
poliomielitei. 
  Stabiliți un obiectiv personal legat de contribuții în sprijinul 

obiectivului privind fondul anual al clubului dvs. sau donați prin 
programul recurent al Fundației Rotary, respectiv Rotary Direct. 

 Propuneți un prieten sau un coleg ca membru al clubului. 
 Întrebați liderii clubului cum puteți să vă implicați în Rotary 

Youth Exchange, Interact sau Rotaract. 
  Discutați cu liderii clubului despre domeniul în care expertiza dvs. 

este cel mai bine folosită. 
 Vizitați Rotary Ideas pentru a găsi idei pentru proiectele clubului 

sau a contribui la proiectul unui alt club. 
 Postați un proiect pentru comunitate finalizat în caseta de 

prezentare Rotary pentru a partaja succesul dvs. și a-i inspira pe 
ceilalți. 

  Participați la următoarea adunare a clubului și ajutați la 
planificarea activităților clubului. 

 Oferiți-vă ca voluntar pentru a ajuta la proiectul emblemă al 
clubului dvs. — unul pentru care clubul dvs. este cunoscut în 
comunitate. 

 Consultați Member Center și alte resurse pe 
Rotary.org. 

 Alăturați-vă unui Rotary Fellowship și întâlniți-vă cu rotarieni din 
alte țări care au aceleași interese ca și dvs. 

 Participați la conferința districtului dvs. și la convenția Rotary 
International. 

 Participați la întâlnirea unui alt club Rotary. Contactați mai întâi 
liderii acestuia pentru a face pregătirile necesare. 

 Parcurgeți un curs online pe pagina Learning Center. 

http://www.rotary.org/newsletters
https://www.rotary.org/en
http://www.rotary.org/en
http://learn.rotary.org/
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ANEXA B: 
GLOSARUL ROTARY 

membru 
activ 

domeniu 
prioritar de 

acțiune 

suport pentru 
cluburi și 

districte 
(CDS) 

acte 
constitutive 

Un membru activ este o persoană care 
a fost aleasă ca membru în baza unei 
clasificări comerciale sau profesionale 
și se bucură de toate obligațiile, 
responsabilitățile și privilegiile unui 
membru, conform Constituției și 
Statutului RI. 

Cauzele pe care Rotary se concentrează includ 
pacea și prevenirea/soluționarea conflictelor, 
prevenirea și tratarea bolilor, apă și 
salubritate, sănătatea mamei și a copilului, 
educație de bază și alfabetizare și dezvoltare 
economică și a comunității. 

Personalul Rotary care cunoaște 
regiunile specifice și se specializează în 
sprijinirea, formarea membrilor, 
politicile și procedurile Rotary. 

Actele constitutive ale RI sunt 
Constituția RI, Statutul RI și 
Constituția clubului Rotary standard. 
Aceste documente pot să fie modificate 
numai prin consiliul legislativ. 
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consiliul 
legislativ (Council 

on Legislation - 
COL) 

consiliul 
privind 

rezoluțiile 

conferința 
districtuală 

fond 
alocat districtului 

(District Designated Fund - 
DDF) 

guvernator districtual 
(district governor - DG) 

guvernator districtual 
ales (district governer-

elect) 

O întâlnire la care reprezentanții din cel 
puțin 530 de districte Rotary votează în 
legătura cu politica ce afectează cluburile 
din întreaga lume. Are loc din trei în trei 
ani. 

O întâlnire desfășurată online în 
fiecare an pentru a vota rezoluțiile 
propuse care exprimă opinii și fac 
recomandări pentru consiliul RI. 

O sărbătorire anuală a realizărilor 
districtului și o întâlnire la care se 
iau decizii privitoare la district. 
Deschisă tuturor membrilor din 
district. 

Banii pe care districtele îi folosesc pentru a 
finanța proiectele: 50 de procente din 
contribuțiile sale la fondul anual-SHARE din 
trei ani anteriori, plus 50 de procente din 
orice câștiguri nete disponibile din 
contribuțiile sale la Endowment Fund-
SHARE. 

Un funcționar al RI care lucrează cu o 
echipă districtuală pentru a conduce 
districtul, motivând și formând cluburile 
și conectându-le la resurse. 

Persoana aleasă să servească drept 
guvernator districtual pentru anul 
următor. 
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guvernator 
districtual-desemnat 

(district governor- 
nominee - DGN) 

comisia districtuală 
de membership 

președintele comisiei 
districtuale pentru 

Fundația Rotary 
(district Rotary Foundation 

committee chair - DRFC) 

adunarea 
districtuală (DISTAS) 

coordonatori de zonă 
End Polio Now 

consilier pentru fondul de 
investiții/contribuții 

majore (endowment/major 
gifts adviser - E/MGA) 

familia Rotary 

Persoana care va servi drept guvernator 
în următorii doi ani. Districtele trebuie 
să numească guvernatorii cu 24 de luni 
înainte. Aceștia devin atunci guvernatori 
districtuali-nominalizați. În anul 
dinainte de a prelua mandatul, devin 
guvernatori districtuali-aleși. 

Comisia care identifică strategiile pentru 
consolidarea numărului de membri și 
promovarea cluburilor în district. 

Președintele comisiei care învață 
cluburile despre Fundație și inspiră la 
sprijinirea programelor și activităților 
acesteia. 

Un eveniment de instruire în care viitorii 
lideri ai clubului sunt pregătiți pentru 
funcțiile acestora. 

Liderii regionali care servesc drept 
resursă pentru eforturile locale de 
eradicare a poliomielitei. 

Un lider regional care servește drept 
sursă de expertiză privind subiectele 
legate de contribuții majore și fondul 
de investiții. 

Familia Rotary include toți nonrotarienii 
care sunt afectați de eforturile Rotary, 
inclusiv alumni ai programelor Rotary și cei 
care beneficiază de programele Rotary. 
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secretar general 

seminar de pregătire a 
guvernatorilor-aleși 

(governors-elect training 
seminar - GETS) 

membru onorific 

Interact 

Adunarea 
internațională 

Manualul de 
procedură 

Șeful secretariatului, secretarul general, 
gestionează personalul din sediul mondial 
Rotary International și birourile 
internaționale Rotary. 

Un eveniment anual de pregătire în care 
viitorii guvernatori districtuali sunt instruiți 
pentru rolurile acestora de către liderii 
regionali. 

Denumiți și rotarieni onorifici, acești membri 
au dreptul de a vizita orice club Rotary, dar nu 
pot să voteze sau să servească drept oficiali ai 
clubului. Cluburile pot să aleagă ca membrii 
onorifici persoane care s-au evidențiat prin 
eforturile umanitare sau care exemplifică în 
alt mod valorile Rotary. 

Cluburile pentru tineri cu vârste între 12 și 18 
ani care doresc să intre în legătură cu alți 
tineri din comunitate sau școală. Membrii se 
distrează în timp ce desfășoară proiecte 
pentru comunitate sau învață despre lume. 
Cluburile Interact sunt sponsorizate de 
cluburile Rotary. 

Un eveniment anual internațional de pregătire 
în cadrul căruia viitorii guvernatori districtuali, 
cunoscuți despre guvernatori-aleși, din toate 
districtele Rotary, sunt instruiți împreună. 

O versiune concisă a politicilor și procedurilor 
Rotary, actualizată din trei în trei ani după 
consiliul legislativ. 
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Anuarul oficial 

Paul Harris 
Fellow 

Paul Harris 
Society 

PolioPlus 

seminar de pregătire a 
președinților-aleși 

(presidents-elect 
training seminar- 

PETS) 

O publicație cu informații despre 
consiliul, administratorii și comitetele 
Rotary, precum și o listă a zonelor, 
asociațiilor de alumni, Rotary 
Fellowships și grupurilor rotariene de 
acțiune. O ediție online include 
informații de contact pentru peste 
35.000 de cluburi Rotary. 

O persoană care a contribuit cu 1.000 $ 
la fondul anual al Fundației Rotary, 
PolioPlus sau granturile aprobate ale 
Fundației. Fundația premiază un 
„fellow” cu un medalion, o insignă și un 
certificat Paul Harris Fellow. 

Membrii Paul Harris Society se 
angajează să doneze în fiecare an cel 
puțin 1.000 $ fiecare pentru fondul 
anual, PolioPlus sau granturile 
aprobate ale Fundației. 

Programul lansat de Rotary 
International în 1985 pentru a gestiona 
eradicarea globală a poliomielitei prin 
vaccinarea în masă a copiilor. 

Un seminar la nivel de district care 
pregătește viitorii președinți ai 
cluburilor pentru rolurile și 
responsabilitățile acestora. 
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cvorum 

lideri 
regionali 

coordonatorul regional 
al Fundației Rotary 

(regional Rotary 
Foundation 

coordinator- RRFC) 

director RI 

președinte RI 

președinte-ales RI 

Numărul minim de participanți care 
trebuie să fie prezenți atunci când se 
votează. Statutul recomandat al Rotary 
îl stabilește ca fiind de o treime din 
membrii clubului pentru deciziile 
clubului și majoritatea directorilor 
pentru deciziile consiliului clubului. 

Coordonatorii regionali ai Fundației 
Rotary, coordonatorii Rotary, 
coordonatorii imaginii publice a Rotary și 
consilierii privind dotarea/cadourile 
majore. 

Un lider regional care sprijină și 
promovează granturile Fundației și 
programele sale de strângere a fondurilor, 
precum PolioPlus și Centrele Rotary 
pentru Pace. 

Un rotarian care servește în consiliul RI 
pentru un mandat de doi ani. Fiecare 
director este nominalizat de un club din 
zona sa, dar este ales la convenție de 
către toate cluburile, ceea ce înseamnă 
că fiecare director reprezintă toate 
cluburile în administrarea Rotary. 

Membrul care servește drept lider al 
organizației pentru un an. 

Membrul care servește drept lider al 
organizației pentru anul viitor. 
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Rotaract 

Rotarian 

Grupul rotarian de 
acțiune (Rotarian 

Action Group - RAG) 

Alumni Rotary 

Rotary Citation 

Corpurile comunitare 
Rotary (Rotary Community 

Corps - RCC) 

Cluburi pentru tineri cu vârste între 18 și 30 
de ani din universități și comunități din 
întreaga lume care organizează activități de 
servicii, dezvoltă abilități de leadership și 
profesionale și se distrează. Cluburile Rotaract 
sunt sponsorizate de cluburile Rotary, dar își 
gestionează și finanțează independent 
cluburile. 

Un membru activ al unui club Rotary. 

Un grup autonom de rotarieni, membrii de 
familie, participanți la programe și alumni 
care sunt experți într-un anumit domeniu, 
precum microcredite sau apă și salubritate 
și consiliază cluburile și districtele în 
legătură cu proiectele pentru comunitate. 

Persoane care au participat la următoarele 
programe: Interact, Rotaract, Rotary Youth 
Exchange, New Generations Service 
Exchange, Rotary Youth Leadership Awards 
(RYLA), Rotary Peace Fellowships, Rotary 
Scholarships (finanțate prin granturi globale 
sau districtuale), echipe de formare 
profesională și alte programe. 

O distincție câștigată de cluburile care au 
îndeplinit un număr de obiective stabilite 
de președintele RI. 

Un grup de nonrotarieni care au în 
comun același angajament față de a servi, 
planifică și desfășoară proiecte în 
comunitățile acestora și sprijină 
proiectele clubului Rotary local. 
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Coordonator Rotary 
(Rotary coordinator- RC) 

Rotary 
Fellowships 

Rotary Friendship 
Exchange 

Recompense 
globale Rotary 

Rotary 
International (RI) 

Rotary International 
în Marea Britanie 

și Irlanda (RIBI) 

Un lider regional numit de președintele 
RI care oferă sprijin și strategii practice 
pentru mărirea numărului de membri și 
menținerea membrilor angajați. 

Grupuri internaționale care au în comun 
un interes vocațional sau recreațional. Un 
exemplu este International Skiing 
Fellowship of Rotarians. 

O oportunitate de schimburi 
internaționale autofinanțate pentru 
membrii Rotary, partenerii acestora și 
nonrotarieni. 

Un program de beneficii pentru membrii 
care oferă rotarienilor și rotaractorilor 
oferte speciale pentru bunuri și servicii, 
inclusiv servicii de divertisment, 
deplasare, comerciale, asigurări, 
restaurante și retail. Rotarienii pot și să 
posteze oferte în program. 

Se referă la organizație ca un întreg, 
fără să includă Fundația Rotary. 

O unitate independentă a Rotary 
International, care face obiectul anumitor 
aprobări prin Constituția RI. 
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Convenția Rotary 
International 

Coordonatorul imaginii 
publice a Rotary 

(Rotary public image 
coordinator - RPIC) 

Lideri 
principali 

Rotary 

An rotarian 

Rotary Youth 
Leadership 

Awards (RYLA) 

Secretariat 

SHARE 

Adunarea anuală desfășurată într-un alt 
oraș din lume în fiecare an pentru a 
celebra realizările Rotary, a afla noutăți 
și povești care inspiră și a afla mai multe 
despre Rotary. 

Un lider regional numit de către 
președintele RI ca urmare a expertizei 
acestuia în relații publice, jurnalism și 
comunicare, pentru a face cluburilor 
recomandări privind imaginea publică. 

Președinții, directorii RI și 
administratorii Fundației Rotary 
prezenți și viitori. 

1 iulie - 30 iunie. 

Un program de dezvoltare în leadership 
pentru studenți sau tineri adulți care este 
organizat de către un club, un district sau 
mai multe districte. 

Personalul Rotary International și 
Fundației Rotary care lucrează la 
sediul mondial Rotary International 
și birourile internaționale ale Rotary 
și este condus de secretarul general. 

Sistemul care transformă contribuțiile 
pentru Fundația Rotary în granturi și 
programe. 



38 Informații esențiale despre Rotary 

Fundația Rotary 
(The Rotary 

Foundation - TRF) 

administrator 

echipa de 
formare 

profesională 

zonă 

Divizia de caritate a Rotary, creată în 
scopuri umanitare și educaționale, 
conduce schimbarea pentru 
eradicarea poliomielitei și 
promovarea păcii. Rotarienii și 
prietenii Rotary sprijină activitatea 
fundației prin contribuții voluntare. 
Fundația lucrează pentru a eradica 
poliomielita, finanțează proiecte prin 
granturi și are alte inițiative globale. 

Un membru al consiliului director al 
Fundației Rotary, numit de 
președintele-ales al RI. 

O echipă de profesioniști care se 
deplasează în străinătate pentru a-și 
consolida propria capacitate sau 
capacitatea comunității pe care o 
vizitează. 

 
O grupare de cluburi, înființată prin 
Statutul RI și definită de consiliul RI în 
scopul alegerii membrilor comitetului de 
desemnare a președintelui Rotary 
International și pentru nominalizarea 
directorilor. 
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