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Asociaţia Clujul pentru Viaţă îşi propune
să devină o organizaţie de interes public,
transparentă şi de referinţă în domeniul
pro-viaţă. 

Implicarea în comunitate prin
educaţie pentru viaţă, sănătate
şi familie;

Participarea la procesul
îmbunătăţirii cadrului legislativ
care vizează activităţile propuse;

Susţinerea bunăstării fizice,
psihice şi spirituale a fiinţei
umane încă din momentul
concepţiei şi până la încetarea ei
naturală;

Dezvoltarea şi întreţinerea
relaţiilor de dialog şi parteneriat
cu organizaţii publice şi private,
precum şi cu alte comunităţi din
ţară şi străinătate.
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OBIECTIVE

Promovarea culturii vieţii şi educarea
societăţii cu privire la valoarea vieţii
umane.

MISIUNE

VIZIUNE
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Data înscrierii în Registrul Special al organizaţiilor non-profit:

05.09.2017, cu numărul: 154

ISTORIC



Din dorinţa de a le oferi adolescenţilor o raportare sănătoasă la sexualitatea umană,
un grup de studenţi voluntari au început în anul 2012 să organizeze colaborări cu
licee din Cluj-Napoca pentru derularea unor campanii de prevenţie şi educaţie
pentru sănătate sexual reproductivă şi viaţă de familie. Odată implementat acest
proiect au început să apară tot mai multe solicitări iar nevoia de dezvoltare şi
profesionalizare era evidentă, acest lucru presupunând un nivel mai mare de
organizare. 

În acelaşi timp voluntarii implicaţi au devenit conştienţi că pe lângă prevenţie,
adolescenţii care deja se confruntă cu o sarcină au nevoie de suport şi consiliere. Prin
urmare, echipa existentă a constituit Asociaţia Clujul pentru Viaţă (în septembrie
2017), lărgindu-şi publicul de beneficiari şi la persoanele care au depăşit etapa
adolescenţei.
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CONSILIUL
DIRECTOR
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Iustina
Moldovan

preşedinte

Paul
Moldovan

vicepreşedinte

Alexandra
Teletin

secretar

Asociaţia Clujul pentru Viaţă este condusă de o echipă de oameni
tânări, din domenii diferite: managementul serviciilor sociale,
teologie şi IT, pe care i-a unit dorinţa de a proteja viaţa umană
indiferent de stadiul dezvoltării.   



Mesajul directorului
executiv

Adesea mă întreb ce înseamnă să fii „pentru viaţă” şi de ce mă aflu în postura de a
le vorbi oamenilor despre viaţa dinaintea momentului naşterii. De la începutul
implicării mele în acest proiect, mi-au venit, pe rând, în minte aceste întrebări. Încă
nu pot spune că am găsit un răspuns absolut şi atotcuprinzător, însă încet, încet,
am început să zăresc în spatele acestor frământări un fir de lumină. 
La fel cum pe Hristos nu îl putem vedea în viaţa aceasta cu ochii trupului nostru şi Îl
putem cunoaşte doar prin credinţă, tot aşa, pe fiecare dintre cei mai mici fraţi ai
noştri îi putem cunoaşte doar prin credinţa că după ce se vor naşte, vor avea un loc
în viaţa noastră şi noi vom avea un loc în viaţa lor; acesta este doar unul din
motivele pentru care această lucrare merită o şansă. 
Activitatea socială bazată pe o astfel de încredinţare este, de multe ori, greu de
purtat. Cu toate că adesea puterile scad, mereu revine convingerea că în Hristos,
viaţa este la fel de preţioasă indiferent de stadiile la care se găseşte. Acest lucru nu
va putea fi niciodată desfiinţat. 

„...Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri,
va trăi” (In. 11: 25) 

Moldovan Iustina Veronica
Preşedinte & director executiv - Clujul pentru Viaţă
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I. Dotarea
spaţiului 
serviciului
social

o cameră pentru consiliere;
o sală de cursuri;
o sală de şedinţe;
o încăpere pentru birouri.

Sediul organizaţiei Clujul
pentru Viaţă a fost amenajat şi
dotat cu mobilierul necesar,
astfel că în prezent dispune de
următoarele spaţii pentru a
satisface condiţiile de licenţiere
a centrului de consiliere şi
informare pentru prevenirea
crizei de sarcină şi a
avorturilor:

2021:
REALIZĂRI
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II. Obţinerea certificatului
de acreditare ca furnizor
de servicii sociale

Prima etapă din procesul de furnizare a serviciilor sociale a fost acreditarea asociaţiei ca
furnizor. Acest pas a depins în mare măsură de îndeplinirea condiţiilor spaţiului în care
se află sediul social al Asociaţiei Clujul pentru Viaţă. Următoarea etapă este obţinerea
licenţei de funcţionare a centrului de zi de consiliere şi informare pentru prevenirea
crizei de sarcină şi a avorturilor. 
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an şcolar/
indicator

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2019
2020

Total
 

licee

clase

elevi

total voluntari/an

voluntari noi

9 8 11 9 5 42

63 69 62 53 37 284

1575 1725 1550 1325 925 7100

10 11 7 7 6 13

3 1 3- -

Pentru a descrie anvergura la care s-a derulat programul între anii 2015-2020 am
inventariat numărul participanţilor, numărul liceelor cu care s-au încheiat protocoale de
parteneriat şi numărul voluntarilor implicaţi în fiecare an. Acest lucru se poate observa
din tabelul următor:

Clik aici pentru a vedea întregul raport de evaluare

III. Evaluarea programului de
prevenţie şi educaţie pentru
integritate sexuală
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https://www.canva.com/design/DAEvxVNqYlo/edit
https://clujulpentruviata.ro/centrul-de-consiliere/programul-de-preventie-si-educatie/


Scop: obţinerea informaţiilor de actualitate
referitoare la dezvoltarea adolescenţilor şi la felul în
care ei se raportează la sexualitate;
Organizat în colaborare cu o echipă de cercetare
de la Departamentul de Asistenţă Socială din cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai;
Derulat între anii: 2019 şi 2021;
Participanţii la studiu: 1.148 de elevi (cls. 9-12,
50,9% băieţi şi 49,1% fete) de la următoarele licee
din municipiul Cluj-Napoca: Liceul Teoretic Eugen
Pora, Liceul Tehnologic Nr. 1, Colegiul Naţional
George Coşbuc, Liceul Greco-Catolic Inochentie
Micu, Seminarul Teologic Ortodox, Colegiul Naţional
Emil Racoviţă, Colegiul de Servicii în Turism Napoca,
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Raluca
Ripan, Liceul cu Program Sportiv. 

Rezultate principale
44,8% din elevi şi-au început viaţa sexuală;
vârsta medie la care a avut loc primul raport sexual
în rândul elevilor studiaţi este de 15,33 ani;
22,4% dintre elevii care nu s-au protejat la ultimul
raport sexual au răspuns că au preferat să îşi asume
riscul, iar 20,9% nu ştiau că poate rezulta o sarcină
şi că pot dobândi boli venerice în urma contactului
sexual;
38% dintre adolescenţi nu au discutat deloc cu
părinţii despre orice problemă sexuală; 33,6% dintre
ei nu au discutat deloc cu părinţii despre prevenirea
sarcinii, iar 52,7% nu au discutat deloc despre avort;
41,2% dintre elevii chestionaţi nu au avut nicio
discuţie cu părinţii lor despre infecţiile cu
transmitere sexuală; 
cu toate acestea, 72,7% au recunoscut că în cazul
unei sarcini ar cere ajutorul părinţilor. 

IV. Finalizarea studiului
despre percepţia liceenilor
clujeni asupra sexualităţii
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Despre proiect

vezi raportul de cercetare pe: www.clujulpentruviata.ro



a. Seminariile on-line: „Părinţi pentru copii”

Subiecte cuprinse

Ce ar trebui să însemne educaţia sexuală;
Rolul încrederii între părinte şi copil în educaţia sexuală;
Cât şi cum îi explic copilului despre sexualitate;
Rolul lui Dumnezeu în educaţia sexuală a copiilor.

V. Activităţi socio-educative
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Feedback-ul participanţilor:

b. „Rolul asistentului social în munca cu femeile în
criză de sarcină”

Seminarii organizate on-line în colaborare cu cadre didactice de la Secţia de Asistenţă
Socială din cadrul Universităţii „Ştefan Cel Mare” din Suceava.

Structura seminariilor:
Aspecte medicale privitoare la: începutul vieţii, avort, contracepţie;
Criza de sarcină ca problemă socială;
Aspecte privitoare la consilierea în criza de sarcină şi activităţi de prevenţie;

1.
2.
3.
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Susţinerea workshop-ului pe tema: „În ce măsură reprezintă sănătatea sexual-
reproductivă o problemă în rândul liceenilor clujeni?”, având în centru prezentarea
evaluării programului „Despre Noi”, în cadrul Congresului Internaţional „Gazi Health
Sciences” organizat de Facultatea de Ştiinţe ale Sănătăţii, din cadrul Universităţii din
Gazi.

C o m m i t m e n t
&  

I n t e g r i t y

R e a s e r c h  
&  

E d u c a t i o n

IS SEXUAL-REPRODUCTIVE
HEALTH AN ISSUE 

AMONG HIGH
SCHOOL STUDENTS
FROM CLUJ-NAPOCA?

c.Participare la conferinţe internaţionale pe tema
educaţiei pentru sănătate: Gazi Health Sciences
Congress
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Subiecte incluse:

The socio-cultural context of reproductive health in Romania - Faludi Cristina;
Results of a study on the sexuality of adolescents in Cluj-Napoca - Răscolean Elena;
Evaluation of „About Us”, an educational program for sexual-reproductive health
among teenagers provided by Cluj for Life NGO - Moldovan Iustina.

1.
2.
3.



Donaţii
64.8%

Sponsorizări
30.2%

Cotizaţii
4.2%

diferenţe curs valutar
0.8%

2021: SINTEZA
FINANCIARĂ

VENITURI
68.935 RON
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2021: SINTEZA
FINANCIARĂ

CHELTUIELI
49.609 RON

Salarii
55.6%

Întreţinere
21.2%

Servicii diverse
9.8%

Dotări sediu social
9.7%

Donaţii acordate
3.7%
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Când ne-au contactat, cei doi locuiau la sora ei care îi
întreţinea, fără ca aceştia să aibă vreun venit. Miki căuta de
ceva timp o slujbă, iar Daria făcea naveta zilnic, 40 de km
până în Cluj-Napoca şi înapoi, pentru a merge la şcoală, iar
stresul crease tensiune în relaţia lor. Totuşi, am fost
surprinşi să vedem la aceşti tineri o dorinţă mare de a
forma o familie, în ciuda condiţiilor neprielnice în care se
aflau şi a faptului că ambii fuseseră la rândul lor
abandonaţi de părinţii biologici la naştere. La început,
Daria s-a gândit la avort, însă Miki a fost neclintit în dorinţa
lui de a fi tată.

Cei doi au urmat un program de psihoterapie de cuplu, în
urma cărora Daria a reluat legătura cu familia ei adoptivă,
şi-au consolidat planul pentru căsătorie care a şi avut loc în
vara ce a urmat. Din fericire Miki a reuşit să îşi găsească un
loc de muncă. În timpul pandemiei cei doi au ţinut regulat
legătura cu un reprezentant al Asociaţiei, asigurându-li-se
nevoile de bază. Între timp, Daria a promovat examenul de
Bacalaureat şi a născut o fetiţă sănătoasă. Deoarece Daria
este o mamă tânără fără experienţă, înainte de naştere a
fost pusă în legătură cu un consilier în alăptare.

Daria îşi doreşte să urmeze cursurile unei şcoli de asistenţă
medicală. Între cei doi tineri şi membrii Asociaţiei Clujul
pentru Viaţă s-a legat o prietenie care reprezintă o resursă
pentru momentele dificile prin care aceştia trec, ei
cerându-ne sfatul pentru situaţiile dificile care apar, iar noi
bucurându-ne că am câştigat prieteni care preţuiesc viaţa.

Urmăreşte mărturia lor aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=NL475m02qxE

EXPERIENŢE
MOTIVANTE
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Pe Daria am cunoscut-o când era în clasa a 9-a în timpul derulării proiectului de educaţie pentru
integritate sexuală „Despre Noi” în liceul la care a studiat. După aproximativ trei ani, ne-a contactat pentru
că aflase că este însărcinată. Concomitent cu vestea sarcinii, iubitul ei Miki, îşi pierduse locul de muncă din
cauza unor probleme de sănătate, şi prin urmare, locuinţa în care stăteau cu chirie. Daria a recunoscut că
se mutase împreună cu iubitul ei din încăpăţânarea de a le arăta părinţilor ei adoptivi că se poate
descurca şi singură.

https://www.youtube.com/watch?v=NL475m02qxE


După un control ginecologic făcut la apelul nostru, Ioana
ne-a povestit mai multe detalii despre situaţia în care se
află, despre fapul că doar mamei ei îi spusese că este
însărcinată. Ne-a povestit detalii despre tatăl copilului, care
este căsătorit, mai în vârstă, tatăl a şapte copii şi căruia nu
dorea să îi spună că este însărcinată pentru că ştie că el nu
s-ar responsabiliza pentru ea şi pentru copil. Când am
întrebat-o ce a determinat-o să aibă o relaţie cu un astfel
de bărbat ne-a răspuns că motivul era faptul că el s-a
purtat frumos cu ea şi s-a simţit apreciată... Deşi provine
dintr-o familie întemeiată prin căsătorie, cu bunici cărora
se teme să le spună că va naşte un copil conceput în afara
căsătoriei, pentru că: "ştiţi cum sunt bunicii, nu sunt de
acord cu anumite lucruri", cu toate acestea ne-a frapat
uşurinţa cu care ne-a relatat lucrurile despre relaţia în care
fusese implicată, uşurinţă care nu aducea cu nepăsarea, ci
mai mult cu naivitatea. Sesizând lipsa de îndrumare din
educaţia ei, i-am explicat că prin purtarea aceasta se
expune nu doar la boli ci şi la batjocura multora. S-a arătat
foarte atentă la fiecare observaţie a noastră. I-am explicat
că de acum înainte va fi nevoie să se păzească nu doar
pentru ea ci şi pentru copil. A urmat o perioadă scurtă, în
care ne-a promis că îi va spune şi tatălui ei că este
însărcinată şi că îi va pregăti pe părinţi pentru o
întrevedere cu noi în vederea unei anchete sociale pentru a
identifica nevoile reale ale tinerei mame
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Ioana, 17 ani, a ajuns în atenţia noastră după ce aflase deja că este "prea târziu", adică termenul pentru
avortul legal la cerere trecuse de câteva zile. Bănuiam din atitudinea ei că încă speră să găsească o
modalitate pentru a scăpa de copil... După ce i s-a explicat că în condiţiile date este chiar periculos să mai
facă avort, Ioana s-a hotărât să ţină copilul până la naştere şi apoi să îl dea spre adopţie. 

EXPERIENŢE
MOTIVANTE



Obţinerea licenţei de funcţionare a serviciului
social pentru prevenirea avorturilor.

VA URMA
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SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

PREVENIREA AVORTURILOR, A CRIZEI DE SARCINĂ PRECUM ŞI
PROMOVAREA BUNĂSTĂRII FAMILIEI PRIN INFORMARE ŞI
CONSILIERE BIO-PSIHO-SOCIO-SPIRITUALĂ. 
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01
Informarea beneficiarilor cu
privire la conştientizarea şi
exercitarea drepturilor lor 06 Informare / consiliere

psihosocială

02 Informare cu privire la sănătatea
sexual-reproductivă 07 Consiliere spirituală

03 Consiliere în criză de sarcnină 08 Consiliere familială

04 Consiliere post-avort 09 Consiliere relaţională

05 Oferă sprijin pentru formarea şi
dezvoltarea abilităţilor parentale 10

Îndrumare către alte servicii
de specialitate: consiliere
juridică, expertiză psihiatrică,
medicală, psihoterapie etc

SERVICII

femei în criză de sarcină;
partenerii femeilor însărcinate;
femei care au trăit experienţa
unui avort sau partenerii unor
femei care au avortat;
tineri care şi-au început sau nu
viaţa intimă;
părinţi care aşteaptă să li se
nască copiii;
membrii familiilor/reprezentanţii
legali ai categoriilor de mai sus.

BENEFICIARI
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ETAPELE PROIECTULUI

Angajare personal
Asistent social, consilier
spiritual, psiholog

Parteneriate cu
spitalele 

Obţinerea licenţei
de funcţionare
Procedură realizată prin
Ministerul Muncii

Parteneriat cu
medicii ginecologi

Promovare şi
acordare servicii

Colaborări cu alte
instituţii publice sau
private
Licee, primării, DGASPC 
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REZULTATE
AŞTEPTATE
PENTRU FEMEILE
ÎNSĂRCINATE 

reducerea numărului de femei
care apelează la avort; 
creşterea capacităţii femeilor în
criză de sarcină de a-şi asuma
rolul de mamă;
consilierea cuplurilor care trăiesc
în concubinaj pentru a forma
relaţii de căsătorie stabile; 
educarea femeilor (şi a
partenerilor lor acolo unde este
cazul) care au depăşit criza de
sarcină înspre un stil de viaţă
bazat pe integritate sexuală; 
prevenirea transmiterii infecţiilor
sexuale la femeile care au trecut
printr-o criză de sarcină. 

Dezvoltarea programului şi a
strategiei de consiliere şi suport;
activităţi de grup pentru femeile care
au renunţat la avort şi pentru cele
care au trecut prin avort cu scopul
reabilitării:
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creşterea numărului de tineri care au luat parte la programul de informare
despre relaţiile intime şi prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală şi a
sarcinilor în perioada adolescenţei; 
pregătirea tinerilor pentru căsătorie şi viaţă de familie. 
reducerea numărului de tinerilor care se confruntă cu sarcină nedorită, cu infecţii
cu transmitere sexuală şi cu eşecuri în viaţa sentimentală; 
reducerea comportamentelor riscant al adolescenţilor activi sexual; 
reducerea dependenţelor de anumite comportamente sexuale deviante la tineri; 
creşterea capacităţii tinerilor de a comunica între ei; 
creşterea capacităţii de a interacţiona cu ceilalţi tineri şi cu familia. 

Continuarea programului „Despre Noi” (Facebook: @desprenoi) de educaţie pentru
sănătate sexual-reproductivă şi viaţă de familie în licee şi şcoli; activităţi de grup,
educative şi de socializare pentru adolescenţi; tabere de tineret;

REZULTATE AŞTEPTATE PENTRU
ADOLESCENŢI, TINERI ADULŢI,
VIITORI PĂRINŢI: 
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JUSTIFICARE

În ceea ce privește raportul dintre numărul
de avorturi și mărimea populației unei țări
între anii 1921-2015 România înregistrează
după Rusia (care este în fruntea
clasamentului) al doilea scor de aproape
120% (120% avorturi la totalul populației).
Date mai exacte ale numărului de avorturi la
cerere efectuate în mod legal doar în
spitalele de stat din România avem între anii
1958 și 2016, perioadă în care numărul total
de avorturi a ajuns la 22.832.650, mai exact: 

7.500.158 avorturi în perioada
de liberalizare 1958-1966; 
7.409.042 avorturi în perioada
de restricționare a regimului
comunist: 1967-1989; 
7.889.700 avorturi în perioada
de liberalizare: 1990-iunie 2016. 
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CRIZA DE SARCINĂ

Este situaţia în care pe parcursul vieţii unei femei apare o sarcină neprevăzută, care îi
schimbă felul în care ea se raporta până atunci la propria existenţă şi o bulversează,
se numeşte criză de sarcină. Criza de sarcină se datorează problemelor exterioare
care fie sunt generate, cu ocazia sarcinii, de mediul în care femeia trăieşte, fie sunt
simple amplificări ale problemelor deja existente care în contextul unui copil iau
proporţii mai mari, iar femeia nu reuşeşte să le facă faţă. De asemenea criza de
sarcină este caracterizată în multe cazuri de impresia femeii aflate în dificultate că
trebuie să facă faţă singură la toate aceste variabile care au apărut într-un timp
foarte scurt în viaţa ei. Apogeul crizei de sarcină este momentul în care femeia începe
să se gândească la întreruperea sarcinii (mai precis când ia în considerare avortul,
punând în discuţie naşterea copilului). Câteva cauze ale crizei de sarcină sunt: 

tatăl copilului nu îşi asumă
responsabilitatea/ nu îşi doreşte
copilul/ o părăseşte pe mamă/ îi
cere să avorteze; 
familia femeii/ fetei face
presiune pentru ca ea să facă
avort (mai ales în cazul tinerelor
minore, a elevelor); 
femeia este într-o relaţie
violentă din care nu se poate
desprinde; 
femeia este necăsătorită şi se
teme de ostracizarea din
mediului în care îşi desfăşoară
activitatea dacă va naşte copilul; 
situaţia financiară/ planurile de
viitor/ cariera. 
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SITUAŢIA FEMEILOR CARE
RECURG LA AVORT:

64% Au luat decizia de a avorta sub presiuni exterioare;

67% Nu primiseră niciun fel de consiliere;

80%  Nu au fost consiliate adecvat în prealabil; 

79% Au fost induse în eroare sau li s-au ascuns sursele de
informare disponibile.

Sursa datelor: Rue VM, Coleman PK, Rue JJ, Reardon DC. Induced abortion and traumatic
stress: A preliminary comparison of American and Russian women. Medical Science
Monitor, 2004 10(10): SR5-16.
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14,6% nu au folosit nicio
măsură contraceptivă la
primul raport sexual;

11,4% şi-au început viaţa
sexuală cu o persoană pe
care abia o cunoscuseră;

20,9% nu ştiau că pot avea
copii şi că pot dobândi boli
venerice în urma contactului
sexual;

20,4% au întreţinut relaţii
sexuale cu alte persoane
deşi aveau deja un partener
stabil;

27,6 % au fost implicaţi în
relaţii sexuale cu persoane
la care nu erau ataşaţi
emoţional.

SITUAŢIA ADOLESCENŢILOR:

În urma unui studiu realizat pe
1148 de elevi din mai multe
licee din municipiul Cluj-
Napoca de către Asociaţia
Clujul pentru Viaţă în
colaborare cu Facultatea de
Asistenţă Socială a Universităţii
Babeş-Bolyai în perioada 2019-
2021, au rezultat că 44,9%
dintre elevii de liceu sunt
sexual activi. Dintre elevii activi
sexual: 
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PARTENERI,  
SPONSORI ŞI
COLABORATORI



ADRESA:
Cluj-Napoca, str. Universităţii, nr.1, 
ap. 30, jud. Cluj 

CONTACT:
e-mail: contact@clujulpentruviata.ro; 
tel.: 0755 045 040;
website: www.clujulpentruviata.ro;
Facebook: @clujulpentruviata;
Instagram: clujulpentruviata;

CONTURI DESCHISE LA
BANCA TRANSILVANIA:
RON: RO84BTRLRONCRT0409672601

EURO: RO34BTRLEURCRT0409672601

USD: RO38BTRLUSDCRT0409672601

https://clujulpentruviata.ro/
https://www.instagram.com/clujulpentruviata/

