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DECLARAȚIE 

 

Societatea Femeilor Ortodoxe din  Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului1, 

declarǎ, prin prezenta, că scopul activitații sale este non-profit şi are ca segment țintǎ persoanele 

vȃrstnice singure sau persoanele cu venituri modeste, indiferent de religie, rasǎ, etnie, 

apartenență politicǎ, sex sau alte particularități individuale. 

Societatea a fost reînființată ȋn anul 19942, sub patronajul ÎPS Bartolomeu Anania3, 

arhiepiscopul Clujului ȋn aceea vreme, mai târziu devenit mitropolit. Cu binecuvântarea acestui 

om deosebit al Bisericii Ortodoxe, am ȋnceput din nou să desfășurăm activitatea caritabilă 

întreruptă brusc de regimul politic comunist. Reînființarea acestei societăți a fost necesarǎ, 

deoarece societatea a fost înființată ȋn 1921 si a funcționat cu o activitate caritabila intensǎ4 pȃnǎ 

ȋn anul 1948, când a fost desființată de către puterea comunistă. Fiind din nou ȋn libertate, firul 

istoriei este reînnodat, astfel că Societatea Femeilor Ortodoxe, ocrotită de Maica Domnului, 

dorește sǎ continue activitatea pe care o desfăşoară şi să o dezvolte.  

Noi, ca entitate juridică, suntem o asociaţie non-profit şi funcţionăm în baza Ordonanței 

de Guvern nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii si fundaţii5, find ȋnregistrați la statul 

 
1 Numită în continuare „asociaţia”, după statutul ei juridic sau „societatea”, dupa originile ei istorice şi după 
consacrarea în nomenclatorul statal. Denumire de „societate”  îşi are originile în istoricul aceste entităţi, legat de 
perioada interbelică, timp în care legislaţia reglementa societăţile caritabile sub această denumire. 
2 Dosarul de ȋnregistrare al asociatiei a fost depus ȋn anul 1994 și aprobat ȋn anul 1995 de catre Tribunalul Cluj 
Napoca. A se vedea Anexa 1, carte constituie extras din registrul special al asociatiilor si fundatiilor al Tribunalului 
Cluj-Napoca.. Numarul de ȋnscriere ȋn acest registru este de 15/1995, obținut ȋn data de 14.12.1995; 
3 Despre personalitatea și sfințenia acestui om, poate fi consultat materialul¸disponibil la 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Anania, accesat ȋn data de 12.10.2021; 
4 Societatea Femilor Ortodoxe a avut o contribuție esențiala la ȋnfiintarea primei biserici ortodoxe din Cluj Napoca, 
cu binecuvantarea primului episcop ortodox al Clujului, Nicolae Ivan, a cărui venire la Cluj a sprijinit-o. Despre 
personalitatea acestuia, pe scurt, există o referinţă scurtă în limba enegleză, disponibilă la: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ivan_(bishop), accesat la data de 10.12.2021. Pe lângă susţinerea Bisericii 
Ortodoxe, societatea a înfiinţat si spitale destinate femeilor lauze şi prima organizare tip creşă pentru copiii ai 
căror mame care munceau în fabrici; 
5 Lege publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000, disonibilă online doar în limba română aici: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20740, accesat în data de 12.10.2021; 

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului; 
Cod fiscal 8963987; Sediu: Cluj-Napoca; Strada Tipografiei, nr. 23. 

Telefon: 0772037155/0772037076 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Anania
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ivan_(bishop)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20740


 

 

2 
 

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului; 
Cod fiscal 8963987; Sediu: Cluj-Napoca; Strada Tipografiei, nr. 23. 

Telefon: 0772037155/0772037076 

Romȃn6, prin instantele judecǎtorești7, mai specific la Tribunalul Cluj din 1995, cu ultima 

actualizare a conducerii ȋn 20.09.20218. 

Suntem de asemenea autorizaţi de Agenția Naționalǎ de Administrare Fiscalǎ9 și suntem 

licențiați de Ministerul Muncii pentru servicii de asistență socială ȋn comunitate10.  

Ȋn ceea ce privește relația noastră cu Biserica Ortodoxǎ Română, ȋn mod permanent 

colaborǎm cu Mitropolia Vadului, Feleacului si Clujului, de care aparţinem, precum și cu 

bisericile din jurisdicția acesteia, referitor la numeroase aspecte, precum: ȋnscrierea unor 

persoane cu venituri mici ȋn programele noastre caritabile, suport logistic, sprijin financiar, 

legături cu alte structuri ȋnființate de mitropolie pentru o mai bună ajutorare a beneficiarilor (de 

exemplu: centrul de ȋngrijiri paleative „Sfȃntul  Nectarie”). De asemenea, toate Adunările 

Generale ale membrilor  sunt prezidate de ÎPS Andrei al Clujului, mitropolitul nostru, iar 

deciziile privind activitatea asociației noastre necesitǎ binecuvântarea Preasfinției Sale. Mai 

mult, toate ȋntȃlnirile noastre sǎptǎmȃnale au ȋn mijlocul lor pe pǎrintele ortodox Cătălin Ghiţ, 

cel care a primit de la IPS Andrei responsabilitatea duhovniceascȃ a acestei asociații, atât ȋn ce 

priveşte membrii săi, cât şi beneficiarii.  

Periodic solicitǎm Mitropolitului nostru oficierea unor slujbe religioase şi de fiecare datǎ, 

nu doar cǎ Înaltpresfintia Sa participǎ la acestea, dar ne şi pune la dispoziție spațiul necesar 

slujbelor si ȋntȃlnirilor noastre. 

Ȋn ceea ce privește activitatea noastră caritabilǎ, fiind o asociație licențiată prin Ministerul 

Muncii şi Solidaritaţii Sociale pe domeniul Asistențǎ socialǎ, pentru servicii de asistențǎ ȋn 

comunitate11, din anul 2006 avem ȋn desfǎșurare Programul „Sfȃntul Vasile cel Mare”. Acest 

program caritabil a fost dezvoltat pentru a veni în sprijinul persoanelor vârstnice singure şi al 

personelor cu venituri modeste, atât prin susţinerea nevoilor alimentare, cat şi prin asistenţă 

specializată12 privind nevoile sociale si de comunicare. În acest program avem înscriși momentan 

45 de beneficiari si mai mulți ȋn așteptare, deoarece fondurile noastre sunt insuficiente pentru a-i 

 
6 Practic, lucrăm în colaborare cu de Biserica Ortodoxă, ea însăşi fiind o entitate non-profit sub patronajul căreia funcţionăm;  
7 Anexa 1, constituind registrul special al asociatiilor si fundatiilor al Tribunalului Cluj-Napoca; 
8 A se vedea tot Anexa 1, registrul special al asociatiilor si fundatiilor al Tribunalului Cluj-Napoca; 
9 Anexa 2, Certificatul de ȋnregistrate fiscalǎ seria A, nr 0891554; 
10 Anexa 3, Licențǎ de funcționare seria LF, nr 0009714; 
11 Anexa 3: Licența de funcționare seria LF, nr 0009714; 
12 Este vorba de serviciile de asistenţă socială în comunitate, pentru care suntem licenţiaţi; 
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susține. Beneficiariii noștri aparțin diferitelor categorii de vârstă, de la 27 de ani până la 91 ani, 

au nevoi diferite, sunt de religii şi de etnii diferite. Toții acești beneficiari sunt evaluați de un 

asistent social acreditat13 şi nevoile lor sunt individualizate printr-un plan de intervenție.  

Pe viitor, principalele noastre obiective cuprind: continuarea si dezvoltarea Programului 

„Sfântul Vasile cel Mare” si dezvoltarea unui nou program pentru familiile sărace şi pentru 

oamenii străzii.  

Ȋn acest scop, dorim să dezvoltăm o pagina web în care să oferim transparenţă online cu privire 

la activitatea noastră, dar și sǎ recrutǎm membrii tineri care sǎ ducǎ mai departe activitatea 

asociației.  

 Ȋncheiem prin a vă transmite mulțumiri ȋncǎ o datǎ pentru deschiderea care o aveți fațǎ de 

asociația noastra ortodoxǎ și asteptǎm sǎ ne ȋntalnim online. 

 

Zile cu bucurie! 

 

Președinte 

Mariana Lupea 

 

 

Secretar executiv 

Paula Maria Dobocan 

 

 

 
13Acreditare obţinută prin verificarea documentelor de  către Ministerul Muncii şi al Solidarităţii Sociale şi ulterior 
prin înscrierea în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România-CNASR-. 
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