
 

Fundația Alma Mater Napocensis  

Raport de activitate 2020-2021 

Fundația „Alma Mater Napocensis” este o organizație apolitică, independentă, 

neguvernamentală, non-profit, cu profil cultural, social, științific, de servicii comunitare și 

transfer tehnologic, având ca fondator unic Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB). 

Fundația UBB a fost înființată în 1993 și a servit până în prezent ca instrument de finanțare a 

unor manifestări științifice, prin intermediul sponsorizărilor. În cei 25 de ani de activitate, 

împreună cu UBB, a susținut publicarea volumelor rezultate în urma manifestărilor științifice, 

organizarea unor evenimente cu scop caritabil și a sprijinit participarea studenților la diverse 

conferințe internaționale.  

Scopul principal al Fundației „Alma Mater Napocensis” este sprijinirea procesului de 

învățământ, a cercetării și a administrației, cât și a unor obiective sociale sau umanitare și de 

interes general comunitar. Instrumentele prin care Fundația urmărește realizarea scopului 

propus sunt: organizarea de cursuri, conferințe, alte manifestări științifice și educaționale, 

evenimente de dezvoltare personală și profesională; promovarea imaginii Universității Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) prin organizarea de evenimente omagiale, de acordare a titlurilor, 

premiilor, diseminarea rezultatelor cercetării; dezvoltarea infrastructurii proprii și punerea ei la 

dispoziția UBB pentru activități de învățământ sau cercetare; derularea unor activități de 

transfer tehnologic și înființarea de start-up-uri; acordarea de burse sociale; cooperarea cu 

autoritățile locale, regionale sau centrale pentru obiective de interes general; 

înfrățirea/încheierea de acorduri de parteneriat cu alte orașe prin folosirea contactelor 

universității cu alte universități din străinătate în vederea contribuirii la internaționalizarea 

comunității locale; organizarea de festivaluri, târguri educaționale, etc.; implementarea unor 

acțiuni de activism social de interes public – implicare comunitară – acțiuni umanitare, sociale, 

de democratizare, de conștientizare a unor aspecte de interes public, de promovare a 

participării publice; organizarea unor evenimente de relaționare socială pentru comunitatea 

academică și profesională; desfășurarea unor campanii de activism civic; organizarea de 

dezbateri publice privind subiecte de interes general precum dezvoltare urbană, democrație și 

participare publică, lobby cetățenesc, etc. 

Printre activitățile realizate în cadrul Fundației UBB până în 2019 se numără facilitarea 

sponsorizării unor activități de cercetare ori proiecte de cercetare propuse de studenți, 

participări la conferințe ( ex. participarea unor echipe de studenți la competiția internațională 

Youth International Competition on Global Governance – YICGG organizată sub egida UNESCO 

în anii 2013-2016, amenajarea unei camere de joacă în incinta Liceului de nevăzători din Cluj-

Napoca, etc.), facilitarea sponsorizării unor conferințe internaționale (ex. conferința 

”Sustainable Development: Utopia and Reality?”, ”Current problems of Legal Theory and 

Comparative Law”, etc.), facilitarea publicării unor volume ale conferințelor internaționale 



 
 

                                                      
www 

 

(volumele conferințelor ”Sustainable Development: Utopia or Reality?”, Current problems of 

Legal Theory and Comparative Law”).  

În anul 2019 noua structură de conducere a fundației și-a asumat misiunea de a asigura 

continuitatea și dezvoltarea activităților propuse pentru îndeplinirea scopurilor fundamentale 

ale organizației. În anul 2020 Consiliul director al Fundației a fost completat cu Alumni UBB de 

prestigiu: Dr. Daniel Metz - NTT DATA Romania, Dr. Leontin Toderici  - Banca Transilvania, și 

Geanina Simion  - Filarmonica de Stat Transilvania și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. 

Începând cu anul 2019 au fost organizate o serie de evenimente caritabile, precum Concertul 

caritabil ”La Vida Loca”, organizat în parteneriat cu asociația Niște Oameni și CERT Transilvania, 

având ca scop asigurarea unui dispensar mobil în Munții Apuseni și oferirea de consultații și 

tratamente gratuite pentru aproximativ 20.000 de moți care locuiesc în zone greu accesibile, 

spectacolul caritabil ”Ah, Cântec Finlandez!”, în colaborare cu Psihoart Cluj-Napoca și OSUBB 

Cluj-Napoca, cu scopul de a colecta cărți pentru biblioteca Școlii generale ”Ștefan Pascu” din 

Apahida, în urma căruia am dotat biblioteca de acolo cu peste 250 de cărți.  

Fundația UBB a sprijinit atât cu voluntari cât și cu donații proiectul O Masă Calda, un proiect 

social și umanitar fanion al comunității clujene.  

Împreună cu o echipă de studenți și cadre didactice de la UBB, Fundația UBB participă intr-un 

proiect de informare, educare și conștientizare a publicului asupra importanței arborilor 

remarcabili din parcurile administrate de UBB la nivelul municipiului Cluj-Napoca.  

Au fost organizate workshop-uri și conferințe cu invitați de prestigiu, precum Conferința 

Profesorului Jean-Michel De Waele, fost pro-rector al Universității Libere din Bruxelles, ”La crise 

du projet européen”, workshop-ul ”Voce, Dicție și Improvizație cu Andrei Țigănaș”, adresat 

întregii comunități UBB. În colaborare cu ”Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj și 

Asociația ”Pro Democrația” a fost inițiat proiectul de dialoguri pentru tineri și adolescenți - 

BJCSocialLab, având ca temă socializarea politică la copii și adolescenți. Un alt program cu o 

componență majoră adresată tinerilor organizat a fost ”The Rațiu Dialogues on Democracy - 

Empowering Youth”, în parteneriat cu Centrul Raţiu pentru Democraţie. De asemenea, Fundația 

a co-organizat singura dezbatere academică despre așteptările societății de la funcția de 

Președinte al României.  

Pentru a crea o punte de legătură între mediul universitar si comunitățile locale, Fundația UBB a 

lansat o serie de dialoguri, debutând cu o dezbatere între fostul Rector UBB, Acad. Prof. Ioan-

Aurel Pop și actualul Rector, Prof. dr. Daniel David (atunci Prorector responsabil cu cercetarea), 

intitulată ”Universitarii ca model social și comunitar”, despre implicarea universității in 

comunitate și rolul universitarilor ca model social.   

In plan cultural și umanitar, împreună cu Prof. dr. Daniel David și formația Compact, Fundația 

UBB a organizat un alt eveniment adresat comunității UBB, un concert-dezbatere intitulat 

”Psihologie și Rock. O seară despre prietenie și iubire”. Sumele donate în cadrul concertului au 

fost folosite pentru a facilita tratamentul post operator al unui tânăr bolnav de insuficiență 

renala cronică din Cluj și la dotarea Clinicii de Pediatrie 1.  

https://fundatia.ubbcluj.ro/event/eveniment-caritabil-la-vida-loca/
https://fundatia.ubbcluj.ro/event/eveniment-caritabil-la-vida-loca/
https://www.facebook.com/events/1391472097687264/
https://www.facebook.com/fundatiaubb/posts/2143217349306346
https://www.facebook.com/fundatiaubb/posts/2123639687930779
https://fundatia.ubbcluj.ro/valorizarea-arborilor-batrani-din-parcurile-ubb-din-municipiul-cluj-napoca-informare-educare-si-constientizare-a-publicului/
https://fundatia.ubbcluj.ro/valorizarea-arborilor-batrani-din-parcurile-ubb-din-municipiul-cluj-napoca-informare-educare-si-constientizare-a-publicului/
https://fundatia.ubbcluj.ro/event/syhfbvd/
https://fundatia.ubbcluj.ro/event/syhfbvd/
https://www.facebook.com/events/2287724874843733/
https://www.facebook.com/events/2414921492069711/
https://www.facebook.com/events/298747537692951/
https://www.facebook.com/events/298747537692951/
https://www.facebook.com/events/1161104484087483/?post_id=1164973070367291&view=permalink
https://www.facebook.com/events/692423327838678/
https://www.facebook.com/events/706588446468297/
https://www.facebook.com/events/706588446468297/?post_id=768358320291309&view=permalink
https://www.facebook.com/lifeeducationforall/posts/2701675756565245
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Universitatea vârstei a treia este un proiect de suflet al Fundației UBB adresat seniorilor cetății 

și realizat în parteneriat cu Asociația EduNation. Are ca scop oferirea unor programe de 

educație non-formală prin care să închidă decalajul creat între perioada în care persoanele sunt 

active pe piața muncii și perioada de retragere din activitate și promovarea conceptului de 

educație pe tot parcursul vieții (Lifelong Learning). De asemenea, urmărește reintegrarea 

persoanelor vârstnice în societate prin crearea unor oportunități de actualizare și îmbogățire a 

cunoștințelor prin oferirea unor lectorate de popularizare a științei, din diverse domenii de 

interes pentru persoanele de vârsta a treia (sănătate, nutriție, educație financiară, arte, etc.). În 

anul universitar 2019-2020 au participat un număr de 120 de seniori la cursurile oferite, acestea 

s-au desfășurat cu o frecvență de 2 ori/săptămână pe parcursul a 28 săptămâni și au fost oferite 

cu sprijinul comunității cadrelor didactice al UBB și ale altor universități din Cluj pe bază de 

voluntariat, fiind implicați 46 de voluntari. 

În anul universitar, 2020-2021, proiectul și-a continuat activitatea online și a fost realizat un 

website al proiectului, (http://www.u3a.ro) pe care s-au inscris 189 seniori, atât din Cluj cât și 

din alte localități (Galați, Aiud, Dej, etc.). Frecvența întâlnirilor a rămas de 2 ori/ săptămână și 

comunitatea UBB a dat dovadă de multă deschidere privind susținerea lectoratelor, abordând o 

tematică diversificată și adaptată contextului. Seniorii au posibilitatea de alege cursurile dorite 

din oferta publicată pe site, dar pot și să revadă cursurile favorite, înregistrate, logându-se cu o 

parolă pe platformă. 

Implicarea puternică a comunității academice în acest proiect și dorința seniorilor de a afla tot 

mai multe informații noi, ne face să avem în vedere extinderea Programului Universitatea 

Vârstei a 3-a la seniori din întreaga zonă a Transilvaniei, printr-o combinație de cursuri face-to-

face și on-line și oferirea unor cursuri de interes și seniorilor vorbitori de limba maghiară. 

În contextul crizei globale generate de infecția cu noul coronavirus, prin intermediul fundației s-

au distribuit în prima linie de luptă contra COVID-19 100 de combinezoane certificate, care au 

ajuns la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de 

Recuperare Cluj, Institutul de Medicină Legală Cluj, Clinica Chirurgie și Medicală 3. Fundația UBB 

a contribuit financiar la confecționarea a peste 2000 de viziere din material plastic transparent, 

realizate de domnul Munteanu Dumitru si famila dânsului. Acestea au ajuns la spitalele din Cluj, 

Turda, Mediaș, Gherla, Dej, dar și la Serviciile de Ambulanță din Cluj, Mureș si la Detașamentul 

de Pompieri din Dej. Fundația a finanțat prepararea de către Centrul de Producție Feromoni din 

cadrul UBB a 80 litri de dezinfectant, după rețeta aprobată de OMS, care au fost donați 

Spitalului Județean Cluj, Spitalului Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca , 

Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” Cluj-Napoca, Institutului Regional de 

Gastroenterologie-Hepatologie ”Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca”. De asemenea, prin 

Fundație s-a derulat acțiunea caritabilă 10 lei în 10 zile pentru cadrele medicale din linia întâi, 

iniţiată de către Facultatea de Știinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (UBB FSEGA). Pentru a 

contracara efectele distanţării sociale, fundația noastră împreună cu FSEGA şi-au propus o 

apropiere sufletească a propriei comunităţi, printr-o campanie colectivă în care să atragă nu 

doar cadrele didactice, studenții şi personalul administrativ al facultăţii, ci toții membrii întregii 

https://fundatia.ubbcluj.ro/universitatea-varstei-a-treia-u3a-2/
http://www.u3a.ro/
https://fundatia.ubbcluj.ro/fundatia-ubb-in-sprijinul-celor-din-linia-intai-in-lupta-contra-covid-19/
https://www.facebook.com/fundatiaubb/photos/pb.2001990433429039.-2207520000../2279594262335320/?type=3&theater
https://fundatia.ubbcluj.ro/10-lei-in-10-zile-pentru-cei-din-linia-intai/
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sale comunității academice. Prin intermediul inițiativei s-au colectat din donații 16 000 de lei, 

care au ajuns la sprijinirea Serviciului de Ambulanță al Județului Cluj.  

Fundația UBB a deschis din anul universitar 2020-2021 Biblioteca Fundației UBB, care cuprinde 

rubrica Popularizarea Științei și un nou Club de lectură , care să ofere sugestii de lectură bazate 

pe prezentări ale unor cărți aduse în Club de către membrii comunității UBB (cadre didactice, 

studenți, cadre didactice auxiliare si personalul UBB).  

Împreună cu NTT Data, a fost organizată o strângere de fonduri în preajma Crăciunului, (Cartea 

de Crăciun) pentru oferirea de cărți pentru copiii din mediul rural, seria donațiilor începând cu 

volumul „Harry Potter si Piatra Filosofală”, cea mai îndrăgită carte de copiii de pretutindeni si 

continuând cu alte cărți din programa școlară (peste 500 de cărți) care au fost distribuite 

bibliotecilor școlare din mediul rural.  

Tot în anul 2020 a fost lansat și proiectul social de tutorat BACcUBBine, care prevede realizarea 

unui program anual de pregătire pentru examenul de bacalaureat, la disciplinele de examen: 

limba și literatura română, matematică, istorie, geografie, logică, (și la alte discipline de 

examen, în funcție de implicarea altor colegi),  susținut, în regim de voluntariat, de cadre 

didactice ale UBB/doctoranzi și adresat elevilor din clasele terminale, care prov in din medii 

defavorizate, precum cel rural, sau din familii vulnerabile, cu venituri reduse, beneficiari de 

busre sociale. Un astfel de program răspunde nevoii de implicare în comunitate a mediului 

academic, contribuind nu doar la îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor selectați în 

grupul-țintă, ci și la promovarea programelor de studii ale universității în rândul viitorilor 

absolvenți ai ciclului liceal, încurajându-se, astfel, un posibil parcurs academic al acestora. În 

acest moment sunt înscriși în proiect 35 de elevi coordonați și îndrumați de un număr de 23 de 

voluntari, cu o frecvență a întâlnirilor on-line de 1-2 ori/săptămână. 

Prin proiectul ”Șanse egale la educația online pentru copiii și tinerii din mediul rural”, Fundația 

s-a alăturat luptei pentru prevenirea riscului de abandon școlar, prin donarea a peste 100 de 

tablete pentru copii proveniți din familii defavorizate, din zonele rurale din județul Cluj, dar si 

din alte zone ale Transilvaniei, în urma unor finanțări de la Banca Transilvania, Rotary Park si 

Terasteel. De asemenea, Evalueserve Romania a asigurat fonduri pentru achiziționarea unor 

echipamente electronice (laptopuri) adaptate nevoilor studenților cu dizabilități, si care au fost 

distribuite prin Biroul pentru Studenți cu Dizabilități.  

Împreună cu Teatralia Cluj-Napoca și Psihoart, Fundația Universității Babeș-Bolyai a lansat 

proiectul Academic Radio, avându-l drept coordonator si realizator pe bază de voluntariat, pe 

regizorul Virgil Muresan. Postul de radio emite nonstop și poate fi ascultat în întreaga lume 

(SUA, UK, Germania, Franța, Suedia, Canada, etc.) facând auzite vocile comunității academice, a 

studenților și a seniorilor din programul Universitatea vârstei a 3-a.  

In fine, UBB a înființat in 2020 primul spin-off – Radoncontrol, prin intermediul Fundației UBB, 

care este acționar in cadrul companiei noi create.  

Activitatea Fundației in perioada 2020-2021 poate fi sumarizată astfel: 

https://www.facebook.com/fundatiaubb/posts/2406504699644275
https://fundatia.ubbcluj.ro/event/cartea-de-craciun/
https://fundatia.ubbcluj.ro/universitarii-se-implica-in-comunitate-baccubbine/
https://www.facebook.com/fundatiaubb/videos/425060352221695/
https://www.facebook.com/fundatiaubb/videos/425060352221695/
https://www.facebook.com/fundatiaubb/posts/2463381533956591
https://academicradio.airtime.pro/?fbclid=IwAR2-5-FbZ_fkcYyRPT5w08CA66R3T0ngXDQRrIkBX248F02WntbnZLF8SUA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fradoncontrol.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Lq5SRNu7o6G2u91TimdvTRQEa3lZDUFr5Of8tzV1YqdAllGbrKx3s0AE&h=AT1m98iF003i5wBupXXjCXgwnHdF1rbOpze6tlBAb_vo3XEgYjOJeAa3L4o7plxG5q9Lcx9IGq1LJOviO6J8Cz-PEyjSpaEombe1STl9nmdbMyogMt1sBYvgmqLCfnvTSc6o4tbtNPxmMU4RCQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3JAv9QCZlbpkR5NLqQwCA-KmJSK1gGZb-LVOe_bB0pskafVFzxmRnOeyJmRfHmP7R90xbZMloCfdOYEFl1SAc7DrkFnQ5c0ppKaGYhz-rjFwnTdugGA2tZ1QZuA7nyt4WD4L_5lgTE8fQrfvRbjciBJ-bCTqK0zRwGyiOxxHDiOy4qRVdwv07F70eCII4Q9G1L7ctO
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1. Conferințe, dezbateri academice, workshop-uri 

2. Implicare comunitară socială si umanitară:  

a. digitalizarea educației (donații de laptopuri și tablete) 

b. susținerea sistemului medical 

c. creșterea interesului pentru lectură (donații de cărți) 

3. Sprijin pentru studenții UBB cu nevoi speciale 

4. Pregătire Bac pentru elevii de liceu cu situații materiale dificile - BAccUBBine 

5. Învățare continuă pentru seniorii cetății – Programul U3a 

6. Cursuri de implicare social -politică a elevilor de liceu – BJ-Social Lab 

7. Primul spin-off - Radoncontrol 

8. Clubul de lectură UBB 

9. Academic Radio 

 

 

Echipa Fundației:  

Președinte executiv Dacian Dragos,  

Director executiv Octavian Rusu 

Monica Coste, manager proiect U3a  

Corina Croitoru, coordonator proiect BAccUBBine 

Ioana Both, coordonator Clubul de lectura  

Bianca Irimie consilier administrativ 

 


