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Activitatea personalului medical din grădinițe și școli în 

Municipiul Cluj-Napoca, în luna iunie, 2021 

 

În luna iunie s-au desfășurat în toată țara examenele de Evaluare 

națională și Bacalaureat. 

În perioada 22.06-25.06.2021 s-au desfășurat probele din cadrul 

examenului de Evaluare națională a elevilor din clasa a VIII-a. În 

Municipiul Cluj-Napoca au susținut acest examen 2141 elevi. 

Examenul de Bacalaureat s-a desfășurat între 28.06-1.07.2021, cu 

participarea a 2869 de elevi, absolvenți ai claselor a XII-a. 

Personalul medical din unitățile de învățământ a asigurat asistența 

medicală la toate probele de examen, intervenind pentru rezolvarea 

problemelor acute de sănătate apărute precum: cefalee, spasmofilie, 

hipoglicemie, durere abdominală, hipotensiune arterială, 

hipertensiune arterială, lipotimie. Problemele au fost rezolvate cu 

profesionalism, astfel încât toți elevii și-au putut continua, apoi, în 

siguranță, examenul.  

 

VACCINAREA- DE LA NEGARE LA  ASUMARE! 

 

Dacă lunile anterioare au fost o provocare de început pentru 

personalul medical și nu numai, implicat în activitatea de vaccinare, 

începând cu 1 iunie 2021, când au intrat în vigoare noile măsuri și 

norme  de relaxare în ceea ce privește prevenirea îmbolnăvirii cu 

virusul SARS-COV 2, ne-am confruntat și cu o relaxare în ceea ce 

privește adresabililatea populației la centrele de vaccinare. 

Deși vaccinarea rămâne singura metodă eficientă în oprirea 

răspândirii infecției SARS-COV 2, populația generală nu 

conștientizează pe deplin acest fapt. 

Cu toții ne bucurăm de ridicarea restricțiilor, dar nu toți suntem 

dispuși să ne asumăm să fim vaccinati, să fim responsabili de 

siguaranța celor de lângă noi, a celor vulnerabili, a celor cu factori de 

risc suplimentari. 

Vaccinarea este, dincolo de un act de curaj, și o probă de altruism față 

de cei de lângă noi, este un salut de respect pentru toți cei implicați  

în prevenirea răspândirii acestei infecții.   

Începând cu 2 iunie 2021, a fost o surpriză pentru noi să avem în 

centrele noastre și copii cu vârsta peste 12 ani,  însoțiți de părinți sau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

de tutori legali, care doreau să se vaccineze, copii senini, curajoși, cu 

speranța că vor reveni la normalitatea copilăriei lor, copii care doreau 

să se simtă în siguranță mergând pe stradă, la școală sau în vacanță, 

copii care doreau să-și protejeze în felul acesta bunicii, părinții, 

prietenii vulnerabili, cu afecțiuni cornice. 

Pentru a eficientiza procesul de vaccinare s-a intensificat activitatea 

cu echipele mobile, astfel încât s-a demarat o campanie de vaccinare 

în campusurile studențești ale USAMV și UTCN, acțiune care s-a 

bucurat de sprijinul personalului administrativ al celor două 

Universități, de sprijinul personalului medical din cabinetele 

medicale universitare, de promovarea media a acestei campanii de 

vaccinare a tinerilor studenți, masteranzi și doctoranzi, atât români 

cât și străini. I-am simțit solidari cu noi, dornici de a contribui la 

oprirea pandemiei generației lor. 

A avut loc și un mini-maraton al vaccinării la Festivalul de lavandă 

de la Bonțida, unde am avut spijinul organizatorilor, unde ne-am 

întâlnit cu oameni veseli, încântați de acțiunea noastră, oameni care 

s-au vaccinat cu speranța că gestul lor va duce la un viitor fără teamă, 

fără niciun caz nou diagnosticat cu infecție COVID 19, în speranța 

revenirii la mersul firesc al cotidianului nostru. 

 

 

 
 

Tot cu echipa mobilă s-a realizat și acțiunea de vaccinare de la BT 

ARENA din 20 iunie, eveniment mult așteptat, cu revenirea prezenței 

în Sala BT Arena a 7000 de spectatori. Am apreciat și noi intenția de 

vaccinare a celor proactivi, a celor preocupați de tot ceea ce înseamnă 

sport, competiție, performanță.  Până la urmă trăim o competiție între 

noi și apariția de noi cazuri de infectare și de noi tulpini ale acestui 

coronavirus, competiție pe care, prin vaccinare, sperăm să o câștigăm 

noi. 

Salutăm  efortul tuturor celor implicați în Campania de vaccinare 

începând cu distribuirea de vaccinuri  de către Direcția de Sănătate 

Publică a Județului Cluj, continuând cu Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență Cluj, responsabil de asigurarea transportului și de 

menținerea lanțului frigului, distribuția de vaccin la toate centrele de 

vaccinare de pe raza județului și a celor din municipiul Cluj-Napoca, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare 

Comunitară 

Cluj-Napoca, str. Venus f.n 

e-mail: 

managementproiecte@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrarea și asigurarea bunei funcționări a centrelor de vaccinare 

de către primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de 

Asistență Socială și Medicală, Serviciul Cabinete Medicale. 

Este concluzia medicului Ancuța Pintea, coordonatorul centrului de 

vaccinare din incinta școlii gimnaziale Alexandru Vaida Voevod,  

medic la cabinetele medicale studențești din cadrul Serviciului 

Cabinete Medicale, implicat activ și mereu prezent la orice deplasare 

și solicitare a echipei mobile. 

 

 

Propuneri de proiecte  depuse spre finanțare  în cadrul apelului 

de proiecte ”Prevent and combat gender-based violence and 

violence against children - CERV-2021-DAPHNE”,  finanțat 

prin Programul Comisiei Europene -  Citizens, Equality, Rights 

and Values (CERV). 

  

În cursul lunii iunie 2021, Institut Corse de Formation et Recherche 

en travail social din Franța în calitate de promotor de proiect, a depus 

spre finanțare, împreună cu Direcția de Asistență Socială și Medicală 

Cluj-Napoca, Association For The Prevention and Handling of 

Violence in the Family (Cipru), Latvijas Universitate (Letonia), 

Simeio Evropaikis Gnosis Amke (Grecia) și compania Bubble 

(Spania) propunerea de proiect intitulată “Enhancing parental 

understanding of the impact of harmful behaviours through the use of 

immersive technology”, în cadrul apelului de proiecte ”Prevent and 

combat gender-based violence and violence against children - CERV-

2021-DAPHNE”,  finanțat prin Programul Comisiei Europene -  

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). Obiectivul general al 

proiectului depus spre finanțare se referă la prevenirea și la reducerea 

abuzului și a neglijării asupra copiilor, la schimbarea 

comportamentului părinților în ceea ce privește violența domestică, 

la conștientizarea impactului generat de pandemia COVID-19 asupra 

copiilor și la îmbunătățirea capacității profesioniștilor în prevenirea, 

detectarea și intervenția în cazurile de violență împotriva copilului. 

 

De asemenea, Universitatea din Ljubljana (Slovenia), în calitate de 

promotor de proiect, a depus spre finanțare, împreună cu Direcția de 

Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, The Union of Women 

Associations of Heraklion Prefecture (Grecia), Konsent ZS (Cehia) și 

HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation 

propunerea de proiect intitulată „Active approach to prevent 

cyberviolence in vulnerable groups”, în cadrul apelului de proiecte 

”Prevent and combat gender-based violence and violence against 

children - CERV-2021-DAPHNE”, finanțat prin Programul Comisiei 

Europene -  Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). În cazul 

aprobării spre finanțare, proiectul se va concentra pe prevenirea 

violenței cibernetice împotriva femeilor și fetelor aparținând unor 

grupuri vulnerabile precum migranți, refugiați și romi din țările 

participante în proiect (Slovenia, România, Grecia, Germania, 

Republica Cehă). 

mailto:managementproiecte@dasmclujnapoca.ro


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea 

sărăciei. 

Titlul proiectului: PROTECT(ie) – Prevenirea 

Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp 

Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflaţi în risc de 

separare de familie în municipiul Cluj-Napoca 

Contract de finanțare nr. POCU/476/4/18/ 130413  

Beneficiar:Direcția de Asistenţă Socială şi Medicală 

(DASM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități în cadrul Proiectului “PROTECT(ie) – Prevenirea 

Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, 

Copiilor și Tinerilor, aflați în risc de separare de familie în 

municipiul Cluj-Napoca” 

 

În luna iunie 2021 în cadrul proiectului PROTECT(ie) s-au desfășurat 

384 de întâlniri individuale și ateliere online de grup cu copii/tineri 

din grupul țintă pe domenii și tematici diverse (asistență socială, 

consiliere psihologică, medicală, juridică, nutriție sănătoasă, 

dezvoltare personală-autocunoaștere, igienă, sănătate, jocuri și 

socializare).  

Consilierea psihosocială urmărește dezvoltarea abilităților pentru 

viață independentă, acompanierea individualizată, facilitarea 

accesului la servicii specializate, consiliere și orientare școlară. 

Intervenţiile urmăresc să îi ajute pe copii/tineri să traverseze perioada 

de vulnerabilitate, pentru a preveni și diminua riscul separării 

copilului de familie, regăsirea sentimentului de securitate din relaţia 

copil-familie. Serviciile de dezvoltare personală pentru copii și 

adolescenți s-au desfășurat online, pe platforma Zoom.  

Beneficii acordate copiilor din grupul țintă al proiectului: 384 portii 

de masă caldă, livrate la domiciliul copiilor prezenți la activitățile 

proiectului; 40 pachete cu produse de igienă, 27 pachete cu rechizite 

școlare. 

 

Conferința finală a proiectului „Coordinated Response to Child 

Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to 

practice 'CAN-MDS II'” (CAN MDS II) 

În perioada 29-30 iunie 2021 a avut loc conferința intenațională 

organizată cu ocazia finalizării proiectului „Coordinated Response to 

Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to 

practice 'CAN-MDS II'” (CAN MDS II), finanțat prin Programul 

Uniunii Europene „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 

2014-2020, Subiect: REC-RDAP-GBV-AG-2017, Tipul acțiunii: 

REC-AG.  

Vă reamintim faptul că în cadrul acestui proiect a fost concepută și 

pilotată o bază de date multisectorială pentru copiii abuzați/neglijați 

în șase state ale Uniunii Europene, la nivelul României existând trei 

partenei: Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, 

Universitatea "Babes-Bolyai" și Federația Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru Copii. 

În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele proiectului, 

precum și lecțiile învățate pe parcursul implementării lui. 

 

 



 

Centrul de servicii socio-medicale 

Cluj-Napoca, Str. Av. Badescu, Nr.32.  

Telefon: 0371-328.735; 0735-210.554 

email: cssm@dasmclujnapoca.ro 

 

 

Servicii oferite în cadrul centrului:  

✓ asigură asistenţă medicală curentă şi de 

specialitate, recuperare si întreţinere motorie, 

psihologică, logopedică, asistență socială, fizioterapie, 

masaj terapeutic; 

✓ organizează activităţi de socializare atât în 

interiorul centrului, cât şi în afara acestuia; 

– asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi 

beneficiarilor, privind problematica socială (probleme 

familiale, psihologice); 

✓ elaborează şi utilizează materiale informative 

privind serviciile furnizate, inclusiv în forme accesibile 

persoanelor cu handicap; 

✓ -în prezent de serviciile centrului beneficiază un 

număr de 70 de copii cu dizabilităţi. Toate serviciile 

oferite pentru copii sunt gratuite 

 

 

 

Activități de socializare  pentru copii și  grup de suport pentru 

părinți în cadrul Centrului de Servicii Socio-Medicale 

 

Centrul de Servicii Socio-Medicale oferă servicii de recuperare 

pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani și servicii de suport 

pentru aparținători. 

Activitățile de socializare din cadrul centrului sunt desfășurate prin 

intermediul echipei multidisciplinare, ținând cont de vârsta copiilor 

și de potențialul acestora. Abilitățile sociale sunt esențiale pentru 

copii pentru a permite acestora să aibă și să mențină interacțiuni 

pozitive cu ceilalți. 

În data de 16 iunie 2021, s-a realizat o activitate de socializare cu 

copiii beneficiari ai Centrului de Servicii Socio-Medicale – 

vizionarea unui film de desene animate, dublat în română, în cadrul 

Cinematografului Mărăști. La această activitate au participat  copii 

beneficiari ai centrului, frații și aparținătorii acestora. 

Copiii au fost foarte încântați de vizionarea filmului de desene 

animate Jumbo și s-au bucurat de întâlnirea cu ceilalți copii 

beneficiari ai centrului. 

 

  

 

De asemenea, la începutul lunii iunie 2021, în cadrul Centrului de 

Servicii Socio-Medicale a avut loc un grup de suport pentru 

aparținători cu tema – Violența domestică. Participanții la acest grup 

au fost informați cu privire la aplicația mobilă Bright Sky Ro.  

Această aplicație a fost lansată în anul 2020, la nivel național, cu 

scopul de a oferi asistență și sprijin specializat victimelor violenței 

domestice sau celor îngrijorați de siguranța cuiva cunoscut sau a unui 

membru de familie. S-au discutat informații precum: cum poate fi 

descărcată aplicația, ce informații conține aplicația, la cine pot apela 

mailto:protectiesociala@dasmclujnapoca.ro


 

 

 

 

 

Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii 

Cluj-Napoca, Str. I.C.Brătianu, Nr.45.  

Telefon: 0732 550 980 

email: centrulderesurse@dasmclujnapoca.ro 

 

 

Centrul de Resurse pentru părinți și copii, aflat în 

subordinea Serviciului Protecția Copilului și 

Familiei al DASM Cluj-Napoca, are rolul de a oferi 

suport și sprijin copiilor, adolescenților și familiilor 

acestora care se află într-o situație de risc de pe raza 

municipiul Cluj-Napoca.  

De asemenea, centrul dorește să contribuie la 

îmbunătățirea abilităților parentale ale beneficiarilor 

adulți. Sunați la telefon: 0732 550 980 sau contactați-

ne la Email: centrulderesurse@dasmclujnapoca.ro și 

puteți beneficia de informare, consiliere psihologică 

și cursuri de parenting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în caz de violență și ce măsuri se pot lua în caz de violență. 

Aparținătorii au fost încântați de existența aplicației. Aceștia o 

consideră foarte utilă și au menționat că vor informa și alte persoane 

de existența aplicației și utilitatea acesteia. 

 

Programul Parental pentru o Familie armonioasă pentru copii 

mici la Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii 

 

În perioada 2 iunie-7 iulie 2021, în cadrul Centrului de Resurse pentru 

Părinți și Copii se desfășoară cursul de educație parentală, susținut de 

psihologul Oana Morar.  

Programul Parental pentru o Familie armonioasă pentru Copii mici  

se adresează familiilor care se confruntă cu provocări date de 

comportamentul copiilor lor, scopul programului fiind acela de 

promova practici parentale pozitive.  

 

 

 
 



 

 

 

Foto: Municipiul Cluj-Napoca| Radu Padurean 

 

 

 

 

Centrul de zi ”Țara Minunilor” 

Cluj-Napoca, Str. Strada Înfrățirii 15, 

Telefon: 0264 416 215 

email: taraminunilor@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

Coloana vertebrală a PLH Copii este ”Construirea unei Case de 

Sprijin pentru Tine și pentru Copilul Tău”, sintagma referindu-se la 

necesitatea sprijinirii părinților în a gestiona comportamentele 

copiilor lor, concomitent cu promovarea unor relații sănătoase 

părinte-copil. 

Cursul face parte dintr-un proiect demarat de  Universitatea Babeș-

Bolyai, împreună cu universități de prestigiu precum Oxford, Cape 

Town, Klagenfurt, Bremen, Bangor,  prin care aceste universități 

doresc să ofere cursuri parentale aparținătorilor cu copii care se 

confruntă cu diverse probleme comportamentale. Programul este 

susținut de UNICEF și de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).  

Cursurile se adresează părinților care au copii cu vârste cuprinse între 

2 și 9 ani.  

Deoarece ne-am dorit sã întâmpinãm nevoile părinților cu privire la 

menținerea unei relații pozitive cu copiii în aceastã perioadã dificilã, 

am decis sã demarãm programul în format online.   

Creșterea familiilor fericite este obiectivul nostru principal! 

https://www.facebook.com/RomaniaRISE 
https://rise-plh.eu/about-plh/ 

 

 

 

Sărbătorirea zilei de 1 Iunie la  Centrul de zi ”Țara Minunilor” 

 

 

Un loc plin de bucurie și culoare! Așa a arătat Centrul de zi ”Țara 

Minunilor” din cadrul DASM, cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 Iunie. 

Sub motto-ul ”Tu ești minunea”, copiii au sărbătorit această zi într-o 

atmosferă plină de bucurie și entuziasm la centrul nostru. 

Voioșia și candoarea lor au umplut curtea centrului pe parcursul 

programului desfășurat. 

Aceștia au avut parte de multe activități antrenante, precum: jocuri și 

întreceri sportive, urmărirea traseelor printre jetoane, întreceri cu 

mașinuțele, castele de nisip, cântece și dansuri, iar la finalul zilei 

aceștia și-au reunit mânuțele într-o inimă imensă din care vibra, în 

tonalități strălucitoare și calde, universul mirific al copilăriei. 

Zâmbetul și bucuria au invadat chipurile lor inocente. 

La mulți ani, dragi copii! 

 

 
 

https://www.facebook.com/RomaniaRISE
https://rise-plh.eu/about-plh/


 

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

Str. Ștefan Octavian Iosif nr.1-3, Cluj-Napoca 

Telefon: 0264.431783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de zi pentru vârstnici nr. 1 (CZV 1) în luna iunie 2021 

   
În luna iunie, pe lângă activitățile curente desfășurate online la CZV1 

am avut parte și de activități noi. Astfel, în perioada 17-18 iunie 2021 

am participat la un webinar în cadrul proiectului “THE ELDERLY, 

THE DIGITAL DIVIDE AND CITIZENSHIP” (EUDIGIT), proiect 

în care sunt partenere orașele Marsilia, Cluj-Napoca, Genoa, 

Rotterdam, Hamburg și Varna și prin care se intenționează prin 

diverse politici sociale să se ajungă la eliminarea decalajelor digitale 

a persoanelor vârstnice care locuiesc în orașe sau în zonele rurale. 

 

 

 
 

 

Din partea Clujului, moderator al întâlnirii a fost domnul Bogdan 

Stanciu, manager de comunicare pe Zona Metropolitană, care a 

prezentat în cadrul acestui webinar exemple de digitalizare a 

seniorilor în timpul pandemiei la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.1, 

unde s-a reușit mutarea majorității activităților în mediul online pe 

platforma Zoom, inclusiv a cursurilor de dans latino (care au provocat 

mare interes în cadrul webinarului), pian, limbi străine, cercuril de 

turism și literatură, etc.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoi a prezentat proiectul de formare continuă pentru seniori U3a 

Cluj-Napoca și beneficiile proiectului”Seniorii Digitali”, derulat prin 

compartimentul de Proiecte al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, 

ce a fost continuat la CZV1 în perioada pandemiei, cu ajutorul 

voluntarilor de la Simplon România.  

În cadrul acestui webinar un capitol, respectiv: “Experiențe cotidiene 

ale persoanelor în vârstă într-o Uniune Europeană conectată”, a fost 

dedicat seniorilor, panel în care seniorii au vorbit despre utilizarea 

serviciilor digitale, dificultățile cu care se confruntă și așteptările 

acestora față de factorii de decizie. 

Dacă seniorii din țările partenere au vorbit în limba lor natală 

beneficiind de suportul translatorilor, ne-am bucurat mult că două 

dintre membrele CZV1 care au luat cuvântul, au vorbit liber în limba 

engleză și au reușit să capteze atenția și interesul participanților prin 

experiențele digitale împartășite. Doamna Elena Muste a prezentat 

foarte structurat multe dintre deprinderile digitale dobândite prin 

participarea la activitățile CZV1 și a răspuns întrebărilor din public, 

iar doamna Ina Naghi a relatat aspecte legate de cursul de salsa online 

la care a participat, susținând afirmațiile printr-o prezentare 

powerpoint, deoarece participanții la webinar au dorit detalii despre 

această activitate desfășurată online. 

 

 
 

Ambele prezentări au fost remarcabile și bine apreciate de cei care au 

participat la acest modul, doamnele primind invitația din partea 

organizatorilor de a participa și în viitor la întâlnirile lor. 

Un alt moment important și emoționant în activitatea CZV1 a fost 

Festivitatea de absolvire a Universității vârstei a treia - U3a Cluj-

Napoca - pentru promoția 2020-2021, festivitate ce a avut loc în data 

de 18.06.2021. Este a treia festivitate la care participă seniorii 

Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 1, care au și afirmat cu această 

ocazie că, pentru ei, este o bucurie la puterea a treia.  

Festivitatea a fost marcată de alocuțiunile emoționante ale oamenilor 

care au contribuit la reușita acestui proiect de-a lungul celor 3 ani.  

Cu bucurie au fost audiați de seniorii prezenți la festivitate: ing. 

Ștefan Oltean și designer-ul Cristina Coza Damian - membri 

fondatori ai Asociației EduNation și inițiatorii acestui proiect în Cluj-



 
 

 

 

 

 

Napoca, prof. univ. dr. Dacian Dragoș - președinte al Fundației Alma 

Mater Napocensis a UBB, dr. Monica Coste - manager proiect U3a 

din partea Fundației UBB, prof. univ. dr.Violeta Pușcașu de la 

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați și inițiatoarea Proiectului 

U3a în România și Aurel Mocan – director executiv DASM, Direcție 

de care aparțin Centrele de Zi pentru Vârstnici nr.1 și nr.2. Deosebit 

de interesantă a fost și prezentarea doamnei Geanina Simion - 

specialist PR si de imagine a Filarmonicii Transilvania din Cluj-

Napoca și șefa secției de educație muzeală și relații publice a 

Muzeului Național de Istorie al Transilvaniei.  

Frumoase au fost și gândurile exprimate de seniorii absolvenți, din 

care cităm parte din scrisoarea primită de la doamna Ina Naghi:  

”Iată că sărbătorim absolvirea încă a unui an din viața noastră de 
studenți ai Universității Vârstei a Treia. Iar viața de student este 
un reper important în viața fiecăruia dintre noi. A fi student 
înseamnă să fii tânăr, dornic de cunoaștere, plin de viață și energie 
și consider că Universitatea Vârstei a Treia a scos, din nou, la iveală 
aceste însușiri distinctive ale noastre, ale studenților ei. 
Acest an universitar a fost unul atipic și dificil din multe puncte de 
vedere, singurul desfășurat integral online în cadrul U3A. Dar am 
avut norocul ca provocarea pe care ne-a lansat-o viața prin 
această pandemie să fi fost mai ușor de depășit și datorită 
cursurilor U3A, care, în opinia mea, au îndeplinit cu brio trei funcții 
majore: 

✓ ne-a dat răspuns la unele întrebări, poate chiar nepuse, 
despre pandemie, despre situația sanitară, prevenție, 
conduită, chestiuni legate de sănătatea trupului și a minții,  

✓ ne-a abătut atenția de la pandemie, prezentându-ne 
subiecte de interes, noi și captivante, răspunzând nevoii 
noastre de informare, dar și nevoii de frumos, 

✓ și a fost și platforma cu ajutorul căreia am fost împreună, 
am format o comunitate, ne-am întâlnit online cu multă 
plăcere, lucru extrem de benefic, răspunzând nevoii noastre 
acute de socializare în această perioadă. 

Consider că suntem norocoși că trăim în Cluj-Napoca, orașul în 
care, în beneficiul seniorilor cetății, funcționează Universitatea 
Vârstei a Treia (U3A), realizată printr-un parteneriat între 
Fundația UBB, Asociația EduNation și Direcția de Asistență Socială 
și Medicală.” 
Luna iunie ne-a adus si bucuria de a realiza, în colaborare cu 

AcademicRadio, a unei emisiuni dedicate Sărbătorii de Sânziene, cu 

titlul: IELELE-SÂNZIENELE!  

Momente lirice au fost susținute de recitările actorilor seniori: Amalia 

Barza Lupaș, Ana Borza, Ana Huluban, Cornelia Mureșan, Elena 

Stefănuț, Ina Naghi, Maria Nicoară, Maria Rusu, Rozalia Așteleanu 

și Ovidiu Mureșan. 
 

 

 

 



 

Ia, cămașa tradițională românească și Sărbătoarea Sânzienelor 

la Centrul de zi pentru vârstnici nr. 2 

 

În calendarul activităților Centrului de Zi nr. 2 din Cluj-Napoca, un 

loc special este dedicat obiceiurilor și tradițiilor, marcat prin 

numeroase și diverse conferințe, întâlniri cu specialiști etnografi, 

etnologi, interpreți de folclor, spectacole artistice, momente în care 

beneficiarii centrului s- au implicat în mod activ. 

 

 

Celebrată la 24 iunie, sărbătoarea solstițială Sânzienele, denumită în 

arealul extracarpatic Drăgaica, a devenit, de-a lungul anilor, prilej de 

rememorare a obiceiurilor și trăitului românesc. Luna iunie este, 

astfel, dedicată portului tradițional și cununii din flori de sânziene. 

 

 

 

Anul acesta Ziua Iei și 

Sărbătoarea Sânzienelor a fost 

celebrată răspunzând invitației de 

a participa la manifestările 

organizate în cadrul Muzeului 

Etnografic al Transilvaniei – 

Secția în aer liber – Hoia, prin 

prezența și prestația artistică, de 

excepție, a doamnei Ioana Roman, 

solist vocal al Grupului Vocal 

Instrumental Speranța din cadrul 

Centrului de Zi pentru Vârstnici 

nr. 2.  

 

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 2 

 

Str. Decebal nr.21, Cluj-Napoca 

Telefon: 0264.434667 

 

 


