
  

 
Acum mai bine de 100 de ani, în seara zilei de 23 

februarie 1905, avocatul Paul P. Harris, decis să atragă 
într-un club profesionist spiritele înfrăţite şi animate de 

aceleaşi idealuri, invita trei dintre cei mai buni prieteni ai 
săi, la o cină festivă în Unity Building, Chicago. Această 

întâlnire s-a dovedit a fi prima şedintă Rotary patronată 
de întrebarea: de ce anume ar fi nevoie pentru a 

schimba lumea?  
 

Răspunsul a fost firesc: reunirea celor mai 

buni oameni din toate domeniile şi 
organizarea unor întâlniri periodice în care 

fiecare să se poată bucura de camaraderia 
celorlalţi şi  de lărgirea cercului de cunoştinţe 

care să-i ajute în viaţă şi în evoluţia 
profesională. Ideea lui Harris a prins şi clubul 

a început să se reunească săptămânal, 
calitatea de membru putând fi acordată unui 

singur reprezentant din fiecare profesie. 
Întâlnirile au continuat iar obişnuinţa rotirii locului unde acestea se 

desfăşurau, între diferitele birouri ale membrilor, a dus în cele din urmă la 
adoptarea pentru club a numelui de Rotary. Astăzi, Rotary este o organizaţie 

de prieteni, oameni de afaceri şi specialişti, reuniţi pe plan mondial, care au 
un rol activ în comunităţile în care trăiesc. Rotary este cea mai mare 

organizaţie internatională din lume, cu peste 1,2 milioane de membri în 33000 

cluburi din peste 200 de ţări. Rotarienii sunt voluntari care lucrează atât la 
nivel local, regional, cât și pe plan internațional pentru combaterea foametei, 

ameliorarea sănătății și salubrității, promovarea educației, a păcii și 
eradicarea poliomielitei sub motto-ul: ”Service Above Self” 

 

 
 

Primele întruniri ale membrilor viitorului club, 
având astăzi denumirea oficială de ASOCIAŢIA 

CLUB ROTARY CLUJ-NAPOCA „SAMVS”  au 
avut loc începând cu anul 2002 la Casa Matei din 

Cluj-Napoca. De atunci, clubul nostru s-a ocupat 
de proiecte legate de educație, sănătate și 

întărirea spiritului comunitar, având acțiuni în 
școli, licee, spitale și în comunități sărace. 

 

 

 

 

 

 
”A servi mai presus de sine însuşi!” 

 

 



 
 

Rotary a schimbat de fiecare dată realitatea acolo unde s-a implicat. Acum 
suntem chemați în susținerea unei campanii de strângere de fonduri pentru 

acordarea burselor de excelență și a finanțării proiectului „Prevenirea și 
stoparea consumului de etnobotanice prin artă - teatrul care reintegrează”.  

 
Burse de excelență 
 

Scopul acestor burse este acela de a 
susține excelența în rândul tinerei 
generații oferind șansa punerii în valoare 
a talentului lor, crearea premiselor pentru 
lansarea spre studii superioare, masterate 
și participarea la concursuri naționale și 
internaționale. 

 

Prevenirea și stoparea consumului de etnobotanice prin artă 

- teatrul care reintegrează 
 

Teatrul are un potențial excelent de a acționa asupra oamenilor, de a 
interveni în modus vivendi al societății, pentru a face lucrurile mai 
bine și mai bune, pentru a "repara suflete". Profesioniștii în arta 
teatrală sunt cei care pot ghida prin modalități de teatralitate cazurile 
și scenariile celor care ajung să depindă de droguri. 

Proiectul vizează utilizarea unui altfel de teatru care nu rămâne o operă de artă abstractă, 
ci devine un produs integrat de oamenii care lucrează cu el și în el, un produs care 
contribuie la prevenirea și stoparea consumului de droguri în rândul tinerilor și, în final, la 
reintegrarea lor în familie și societate. 

 

În perioada 20-22 februarie 2015 va avea loc al V-lea Turneu de tenis 

„ITFR Rotary SAMVS Winter Cup”, perioadă în care sponsorii 
proiectelor noastre vor fi intens mediatizați. 

 
ASOCIAŢIA CLUB ROTARY CLUJ-NAPOCA „ SAMVS” 
Sediul social: 
Bd.Eroilor 18, Ap.4, 400129, Cluj-Napoca 

Telefon: +40 264 592 238; +40 264 596 736 
Fax:       +40 264 596 721 
Cod Fiscal: 15652037 

Cont: RO41BTRL01301205929308XX, Banca TRANSILVANIA Cluj-Napoca 
Web: http://www.rotarysamvs.ro/ 

 
 
Informații suplimentare pot fi obținute de la secretarul turneului Silviu Roșu: 

E-mail: rosu.silviu@europrofil.ro 
Telefon mobil: 0744.387.774 

http://www.rotarysamvs.ro/
mailto:rosu.silviu@europrofil.ro

