
Scurta istorie a Rotary International



1905

Paul P. Harris, un avocat, a dorit
să creeze un grup profesional cu 
același spirit prietenos pe care l-a 
simțit în orașele mici din tinerețe.



1905
La 23 februarie 1905, Paul Harris, Gustavus Loehr, 

Silvester Schiele și Hiram Shorey s-au intalnit la biroul lui
Loehr din centrul orașului Chicago.

Aceasta a fost prima întâlnire a clubului Rotary.



1905
Au decis să numească noul club „Rotary” pentru practica

lor de rotire a locurilor de întâlnire.

Rotary Club Chicago devine primul club Rotary din lume si
totodata primul club de servicii din lume.

Schiele a fost ales primul președinte al Rotary.



1905
Primii patru rotarieni :
(de la stanga la dreapta) 

Gustavus Loehr (inginer minier)
Silvester Schiele (comerciant carbune)
Hiram Shorey (croitor)
Paul P. Harris (avocat)



1907
Primul proiect de servicii comunitare: o „stație de confort

public” (toaletă publică) în Chicago, lângă Primărie, pentru
bărbați și femei.



1908
Al doilea club format în San Francisco, California, SUA



1910
Prima convenție Rotary 
a avut loc la Chicago, 

15-17 august, cu 
șaisprezece cluburi 

Rotary. 



1910
A fost formată Asociația Națională a Cluburilor Rotary. 

Paul Harris a fost ales președinte al Asociației și a ocupat 
două mandate. 



1910
Chesley R. Perry a început lungul mandat de Secretar 

general al Rotary (1910-1942)

Rotary devine „internațional” in 3 noiembrie 1910 odata cu 
infiintarea Rotary Club Winnipeg, Canada. 



1911
Apare Revista The National Rotarian

Rotarianul Frank Collins a introdus ceea ce urma 
să devină motto-ul principal Rotary „Service above 

Self”

Rotarianul Arthur Sheldon a introdus cel de-al 
doilea motto oficial Rotary: „He Profits Most Who 

Serves Best ”



1912
50 de cluburi se întâlnesc în Duluth cu delegați din 

Winnipeg, Manitoba, Canada, iar organizația devine
„Asociația Internațională a Cluburilor Rotary”. 

5.000 de membri. 

Paul Harris este numit președinte emerit.



1912
La 1 august 1912, Clubul Rotary din Londra, Marea Britanie, 

Anglia, a devenit primul club Rotary din Europa. 

Deși Rotary devenise deja internațional în luna aprilie a 
aceluiași an, clubul din Marea Britanie i-a adus Rotary 

distincția de a fi o organizație intercontinentală.



1917
La convenția din 1917, președintele Arch C. 

Klumph a propus înființarea unui fond „pentru
a face bine în lume”. 

Această inițiativă a devenit Fundația Rotary, 
care a finanțat programe precum PolioPlus și

granturi pentru mii de proiecte din întreaga
lume.



1918
Clubul Rotary din Berkeley, 

California, SUA, se 
întâlnește în parcul John 

Hinkel în timpul pandemiei
de gripă din 1918.



1922
Numele oficial al organizatiei se schimba din „Asociația

Internațională a Cluburilor Rotary” in 
. „Rotary International” 



1925

Rotary cuprinde peste 2000 de cluburi cu un numar estimat
de 108,000 membri pe sase continente



1930

Primul Grant



1935
Paul și Jean Harris călătoresc, în numele Rotary, in tari de 

pe tot globul

Pe parcurs plantează mulți dintre copacii prieteniei
“Friendship Trees”



1935



1943

„Testul celor 4 intrebari” formulat de Herbert J. Taylor a fost
adoptat de Rotary International în ianuarie 1943



1945
ROTARY ȘI NAȚIUNILE UNITE: 

Patruzeci și nouă de rotarieni contribuie la elaborarea
Cartei Națiunilor Unite in San Francisco. 

Mulți dintre delegații din întreaga lume erau și membri ai 
cluburilor Rotary.



1962

Apare primul club Interact initiat de clubul Rotary din 
Melbourne, Florida, SUA.



1965

Fundația Rotary lansează programele Matching Grants si
Group Study Exchange 



1968

Apare primul club Rotaract la Universitatea din Carolina de 
Nord din Charlotte.



1976

Rotary este o organizație de oameni de afaceri și
profesioniști uniți în întreaga lume care oferă servicii

umanitare, încurajează standarde etice ridicate în toate
vocațiile și ajută la construirea bunăvoinței și a păcii în

lume.

Definitia Rotary:



1979
În 1979, Rotary a început un proiect de imunizare a șase

milioane de copii împotriva poliomielitei în Filipine.

Succesul efortului a făcut ca Rotary să facă din eradicarea
poliomielitei principala sa prioritate.



1985

Rotary anunță programul PolioPlus pentru imunizarea
tuturor copiilor lumii împotriva poliomielitei



1989
Consiliul pentru legislație modifică constituția și MOP 

pentru a include femeile ca membri Rotary

Până în iunie 1990, numărul femeilor rotariene a crescut la 
peste 20.000. 

Numărul femeilor membre din întreaga lume a depășit
277.000 în iulie 2020 (23%).



1990
Programul Preserve Planet Earth inspiră aproximativ 2.000 

de proiecte de mediu sponsorizate de Rotary. 

Este o renaștere a călătorilor ale lui Paul și Jean Harris, 
„Copacii prieteniei” din anii 30 și 40, si are ca rezultat

plantarea a sute de mii de copaci



1994

Emisfera vestica este declarata zona libera de Polio



2001

Este chartat clubul Rotary cu numarul 30000.



2002
Europa este declarata zona libera de Polio

Clasa inaugurală a Rotary Peace Fellows și-a început
activitatea.Centrele Rotary pentru Pace, dezvoltă lideri care 

devin catalizatori pentru pace în comunitățile locale și pe 
scena globală.



2004
Rotary International găzduiește cea mai mare convenție de 

pana acum in Osaka, Japonia. 

Participa un număr record de 45.881 de rotarieni din 113 
țări



2020
Africa devina zona libera de polio

Poliomielita rămâne endemică în doar 2 țări (in scadere de 
la 125 in 1988) : 

Afganistan si Pakistan



2020
În octombrie, Jennifer E. Jones devine prima femeie

președinte-nominalizat al Rotary International. 

Mandatul ei de președinte va începe la 1 iulie 2022.



2021
• 1,184,803 membri Rotary organizati in 36,508 cluburi Rotary in 

218 tari si teritorii (24% femei, 76 % barbati) 

• 217,312 membri Rotaract organizati in 11,372 cluburi din 180 
tari (51% femei, 41 % barbati, 8% nedeclarati) 

• 342,953 membri Interact organizati in 14,911 cluburi din 145 tari



La multi ani Rotary International!



Multumesc pentru atentie!
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