
ASOCIAȚIA 

CETATEA VOLUNTARILOR

Ziua Internațională a Bolilor Rare - 28 Februarie 2016
„Inima Umană”



Echipa Asociației „Cetatea Voluntarilor” Arad



Asocia ia „Cetatea Voluntarilor” organiza ie non-profit cu sediul în Arad, înfiin ată la începutul anului 2014, ţ  este o ţ ţ
cu scopul de a sprijini persoanele aflate în dificultate și de a contribui la creșterea calită ii vie ii în comunitatea ţ ţ
arădeană, prin mobilizarea resurselor private într-un mod responsabil, etic și transparent. Echipa actuală s-a 
consolidat în decursul ultimilor doi-trei ani, însă membrii socia iei noastre se cunosc și lucrează împreună de A ţ
mult timp, perioadă în care au activat ca voluntari și coordonatori de voluntariat în cadrul diferitelor socia ii A ţ
non-guvernamentale sau institu ii de stat. Implicarea noastră în comunitatea arădeană se concentrează, în ţ  
principal, pe proiecte din domeniul social și educa ional. Organizăm campanii umanitare, terapie ocupa ională ţ ţ
cu copii afla i în risc social, tineri și adul i cu dizabilită i fizice sau mentale, activită i de educa ie non-formală ţ ţ ţ ţ ţ
pentru copiii și tinerii proveni i din medii defavorizate, campanii de informare despre emergen e sociale precum ţ ţ
violen a domestică, bolile rare, consumul de droguri, discriminare și multe altele.ţ

În prezent, Asocia ia „Cetatea Voluntarilor” lucrează pe următoarele șantiere: Cabinet Medical Săvârșin, ţ
Grădini a Nadăș, Creșa P.P. 14 Arad și Compartimentul Clinic de Radiologie Copii Arad. În toate proiectele pe care ţ   
le derulăm  promovăm ca valori responsabilitatea socială, voluntariatul în comunitate, solidaritatea umană și ,
ajutorarea persoanelor aflate în dificultate și a copiilor din medii defavorizate. Asocia ia se bucură de implicarea ţ
în proiecte a 165 voluntari activi, de sus inerea autorită ilor locale, a unor personalită i marcante din diverse ţ ţ ţ
domenii, precum și a unui număr mare de cetă eni ai Aradului.ţ

CUVÂNT ÎNAINTE

Dorim să ducem mai departe munca noastră, avem multe idei de noi proiecte care să valorizeze educația, 

sănătatea și implicarea socială pentru dezvoltarea comunității și spr�inirea copiilor din grupuri defavorizate.

Anamaria Popa

Președinte Asociația 

„Cetatea Voluntarilor” Arad



COMPARTIMENTUL CLINIC DE 

BOLI INFECȚIOASE COPII - ETAJ
Spitalul Clinic Judeţean Arad

Perioadă Proiect: August - Decembrie 2017

ÎNAINTE





Perioadă Proiect: August - Decembrie 2017

COMPARTIMENTUL CLINIC DE 

BOLI INFECȚIOASE COPII - ETAJ
Spitalul Clinic Judeţean Arad

DUPĂ





Perioadă Proiect: Ianuarie - August 2018

COMPARTIMENTUL CLINIC DE 

BOLI INFECȚIOASE COPII - PARTER
Spitalul Clinic Judeţean Arad

ÎNAINTE





Perioadă Proiect: Ianuarie - August 2018

COMPARTIMENTUL CLINIC DE 

BOLI INFECȚIOASE COPII - PARTER
Spitalul Clinic Judeţean Arad

DUPĂ





AMBULATOR DE SPECIALITATE ȘI 

SPITALIZARE DE ZI - DEMISOL B.I.C.

Perioadă Proiect: Decembrie 2019 - Ianuarie 2020

Spitalul Clinic Judeţean Arad

ÎNAINTE





AMBULATOR DE SPECIALITATE ȘI 

SPITALIZARE DE ZI - DEMISOL B.I.C.

Perioadă Proiect: Decembrie 2019 - Ianuarie 2020

Spitalul Clinic Judeţean Arad

DUPĂ





SECȚIA CLINICĂ DE PEDIATRIE II

Perioadă Proiect: Ianuarie 2020 - Martie 2021

Spitalul Clinic Judeţean Arad

ÎNAINTE





SECȚIA CLINICĂ DE PEDIATRIE II

Perioadă Proiect: Ianuarie 2020 - Martie 2021

Spitalul Clinic Judeţean Arad

DUPĂ





SECȚIA CLINICĂ DE NEONATOLOGIE

Perioadă Proiect: Iulie 2019 - Noiembrie 2019

Spitalul Clinic Judeţean Arad

ÎNAINTE





SECȚIA CLINICĂ DE NEONATOLOGIE

Perioadă Proiect: Iulie 2019 - Noiembrie 2019

Spitalul Clinic Judeţean Arad

DUPĂ





CREȘA SOCIALĂ SÂNNICOLAU

Perioadă Proiect: Decembrie 2020 - Februarie 2021

Sânnicolau, Județul Arad

ÎNAINTE





CREȘA SOCIALĂ SÂNNICOLAU

Perioadă Proiect: Decembrie 2020 - Februarie 2021

Sânnicolau, Județul Arad

DUPĂ





GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SĂVÂRȘIN

Proiect realizat în parteneriat cu Primăria Comunei Săvârșin - Arad, construcţia și reabilitarea fiind făcute de 
Primărie; iar decorul, mobilierul și dotarea au fost făcute de Asociaţia Cetatea Voluntarilor.

Perioadă Proiect: finalizat în 2021

Săvârșin, Județul Arad

ÎNAINTE





Perioadă Proiect: finalizat în 2021

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SĂVÂRȘIN

Proiect realizat în parteneriat cu Primăria Comunei Săvârșin - Arad, construcţia și reabilitarea fiind făcute de 
Primărie; iar decorul, mobilierul și dotarea au fost făcute de Asociaţia Cetatea Voluntarilor.

Săvârșin, Județul Arad

DUPĂ





GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8

Perioadă Proiect: 2019 - Ianuarie 2020

Municipiul Arad

ÎNAINTE





GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8

Perioadă Proiect: 2019 - Ianuarie 2020

Municipiul Arad

DUPĂ





GRĂDINIȚA COVĂSÂNȚ

Perioadă Proiect: Ianuarie 2021 - Septembrie 2021

Proiect realizat în parteneriat cu Primăria Comunei Covăsânţ - Arad, construcţia și reabilitarea fiind făcute de 
Primărie; iar decorul, mobilierul și dotarea au fost făcute de Asociaţia Cetatea Voluntarilor.

Covăsânț, Județul Arad

ÎNAINTE





GRĂDINIȚA COVĂSÂNȚ

Proiect realizat în parteneriat cu Primăria Comunei Covăsânţ - Arad, construcţia și reabilitarea fiind făcute de 
Primărie; iar decorul, mobilierul și dotarea au fost făcute de Asociaţia Cetatea Voluntarilor.

Perioadă Proiect: Ianuarie 2021 - Septembrie 2021

Covăsânț, Județul Arad

DUPĂ





Perioadă Proiect: Februarie 2018 - Iunie 2018

ÎNAINTE

CREȘA 6 VÂNĂTORI
Municipiul Arad





CREȘA 6 VÂNĂTORI

Perioadă Proiect: Februarie 2018 - Iunie 2018

Municipiul Arad

DUPĂ





STUDIO DIGITAL APATEU

Perioadă Proiect: August 2020 - Septembrie 2020

Am ales să amenajăm un Studio Digital la Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu, deoarece am dorit să sprijinim 
dezvoltarea competenţelor digitale în rândul elevilor și cadrelor didactice din această școală, având în vedere că școala a 
reușit să câștige participarea la proiectul naţional ”Școala din valiză”. Am dorit ca activităţile proiectului să se desfășoare 
într-un spaţiu cât mai modern posibil.

Apateu, Județul Arad

ÎNAINTE





DUPĂ

STUDIO DIGITAL APATEU

Perioadă Proiect: August 2020 - Septembrie 2020

Am realizat o reabilitare totală a sălii de clasă: retencuirea și zugrăvirea pereţilor și a tavanului, vopsirea brâurilor, 
înlocuirea caloriferelor, corpurilor de iluminat, crearea unui spaţiu de relaxare, redecorarea sălii de clasă cu obiecte de 
mobilier și alte accesorii, acoperirea geamurilor cu folie decorativă cu denumirea „Studio digital” și „Școala din valiză”. Am 
dotat sala de clasă cu echipament digital modern: smartboard, televizor LED cu diagonală de 170 cm, videoproiector.

Apateu, Județul Arad





CABINET MEDICAL SĂVÂRȘIN
Săvârșin, Județul Arad

ÎNAINTE

Perioadă Proiect: Aprilie 2021 - Noiembrie 2021

Proiect realizat în parteneriat cu Primăria Comunei Săvârșin - Arad.





DUPĂ

CABINET MEDICAL SĂVÂRȘIN

Perioadă Proiect: Aprilie 2021 - Noiembrie 2021

Săvârșin, Județul Arad

Proiect realizat în parteneriat cu Primăria Comunei Săvârșin - Arad.





GRĂDINIȚA NADĂȘ
Nadăș, Județul Arad

ÎNAINTE

Perioadă Proiect: August 2021 - Noiembrie 2021

Proiect realizat în parteneriat cu Primăria Comunei Tau onstruc ia i reabilitarea f cut  de ţ- Arad, c ţ ș fiind ă e
P ă ; iar ș u ă e Asociaţia Cetatea Voluntarilor.rim rie decorul, mobilierul i dotarea a  fost f cut  de 





DUPĂ

GRĂDINIȚA NADĂȘ

Perioadă Proiect: August 2021 - Noiembrie 2021

Nadăș, Județul Arad

Proiect realizat în parteneriat cu Primăria Comunei Tau onstruc ia i reabilitarea f cut  de ţ- Arad, c ţ ș fiind ă e
P ă ; iar ș u ă e Asociaţia Cetatea Voluntarilor.rim rie decorul, mobilierul i dotarea a  fost f cut  de 





GRĂDINIȚA PP „ELEFĂNȚELUL” ALFA - ARAD

Perioadă Proiect: Octombrie 2021 - Noiembrie 2021

ÎNAINTE

Sala de mese

Proiect realizat în parteneriat cu sponsorii.





GRĂDINIȚA PP „ELEFĂNȚELUL” ALFA - ARAD

DUPĂ

Perioadă Proiect: Octombrie 2021 - Noiembrie 2021

Sala de mese

Proiect realizat în parteneriat cu sponsorii.





PARC SECȚIA DE BOLI INFECȚIOASE COPII

ÎNAINTE

DUPĂ

Parc realizat cu ajutorul Landisa Plant.

Spitalul Clinic Judeţean Arad



PARC SECȚIA DE PEDIATRIE II

DUPĂ

DUPĂ

Parc realizat cu ajutorul Asociaţiei Gai Cartierul Nostru și Landisa Plant.

Spitalul Clinic Judeţean Arad



CLUBUL COPIILOR

Clubul Copiilor din Cetate a împlinit 7 ani de activitate, timp în care a organizat o serie de acţiuni pentru copii. Acesta este un 
proiect care dispune de un program special creat, astfel încât copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani să se distreze în timp ce 
îşi continuă dezvoltarea psihologică, fizică şi socială. Fie că a fost vorba de o „ieşire” la Poliţie, la Jandarmerie, de o vizită la 
Primărie sau de o tabără la Dorgoş, la Salina de la Turda, fiecare minut petrecut cu micuţii a avut rolul de a-i forma şi de a-i 
ajuta să-şi dezvolte abilităţile. Asociaţia „Cetatea Voluntarilor“ mulţumeşte tuturor voluntarilor pentru timpul, 
disponibilitatea şi numărul de ore prestate în folosul Clubului, precum şi tuturor colaboratorilor pentru suport şi sprijin. 
Pentru perioada următoare, Asociaţia promite noi proiecte şi noi tabere pentru copii.

Înfiin at în 2015ţ

Arad





Proiectul denumit de către noi CO-HELP s-a născut odată cu venirea Pandemiei. La începutul lunii Martie 2020 ne-am dat 
seama că implicarea societăţii civile este foarte importantă, neștiind ce va urma. Împreună cu membrii asociaţiei am hotărât să 
ne implicăm activ în combaterea acestui virus și să ajutăm ţLinia I cu tot ceea ce ine de noi.

La început am canalizat toate donaţiile care voiau către Asociaţie, de la diverși sponsori, companii, achiziţionând materiale de 
protecţie, dezinfectant, mănuși, combinezoane de cea mai înaltă calitate, împărţind la toate secţiile destinate Covid-19 pozitiv.

Mai apoi, când stocurile și magaziile spitalului Judeţean Arad au fost pline am simţit că trebuie și că putem face ceva mai mult 
decât atât, atunci a fost momentul în care ne-am gândit să achiziţionăm aparatura medicală cu care medicii să poată să ţină în 
viaţă și să trateze un copil infectat cu acest virus. În strânsă colaborare cu medicii șefi din secţiile de pediatrie am făcut liste  cu 
aparatura medicală absolut necesară în acea perioadă și nu numai.

Am convocat companiile mari spre achiziţionarea acestor aparaturi. Alături de noi au venit Joyson România cu suma de 46.000 
de euro, bani cu care am cumpărat aparatura medicală pe secţia de neonatologie, Sif Banat Crișana donaţie cu care am dotat 
toate secţiile de pediatrie din Spitalul Judeţean Arad. Tot în această perioadă am devenit parteneri regionali cu Banca pentru 
Alimente Oradea, atrăgând înspre judeţul nostru multe tone de mâncare cu care am hrănit persoanele aflate în carantină, 
persoanele aflate în izolare la dominciliu, cât și persoanele singure și bătrânii.

CO-HELP





Vizită pentru dezvoltare

Vizita noastră la Spitalul „Marie Curie” din București, la Secția de Terapie Intensivă Nou-Născuți, 

întâlnindu-l pe domnul doctorul Cătălin Cîrstoveanu.



Vizită pentru dezvoltare

Vizita domnului doctorului Cătălin Cîrstoveanu la Secția Clinică de Neonatologie Arad,

vizitând totodată și restul proiectelor Cetății Voluntarilor.



1000 km pentru noi

„Doi fotografi pentru viitor, doi prieteni aventurieri pentru viaţă, doi pelerini autohtoni pentru o cauză nobilă. Strângerea de 
fonduri pentru reabilitarea Compartimentului clinic de Boli Infecţioase Copii din Arad - proiectul #cudragpentruviitor - 
tocmai s-a încheiat. Nu știu câţi bani s-au acumulat din donaţii și cât de mult a contat efortul extraordinar depus de Florin 
Ștefan și Claudiu Negrea în sprijinul acestei cauze nobile. Dar ceea ce știu este că prin pelerinajul #2pentruviitor, prin cei 
aproximativ 1000 km parcurși pe jos pe celebrul Camino de Santiago, cei doi tineri fotografi au dus acest proiect realmente 
până la capătul lumii.”

„Ne place să ne înconjurăm de lucruri frumoase şi de 
oameni de calitate și aşa am ajuns să ne apropiem de 
Anamaria Popa, de proiectul ei #cudragpentruviitor, și am 
alăturat un proiect propriu, #2pentruviitor, și un drum care 
merită făcut pentru orice cauză posibilă, drumul până la 
capătul lumii. 
Ideea în sine e ca noi să popularizăm cât mai mult această 
cauză nobilă. Şi să atingem oamenii. Să îi convingem să 
trimită sms-uri pentru a dona #cudragpentruviitor. Și de 
aceea ne-am decis să mergem până la capătul lumii — 
până la capătul lumii pentru acest proiect. Suntem ferici i ţ
și mândri că putem dona efortul nostru pentru ajutorarea 
copiilor ” declarau Florin și Claudiu pentru revista .  
Cosmopolitan  edi ia 2 Mai 2018 înainte de începerea  în ţ din , 
marii aventuri .

Text preluat din revista , ţ din Cosmopolitan edi ia 2 Mai 2018



Ne  susțin de departe

Simona Amânar
Multiplu Medaliată Olimpică 

Mondială și Europeană la Gimnastică 

Simona Halep
Dublă Campioană de Grand Slam 

la tenis de câmp

Mirela Vaida
Prezentatoare TV

Mihai Neșu
Fost Jucător Internaţional de Fotbal și 
Președinte al Fundaţiei „Mihai Neșu”



„Am văzut în interior un miracol. 
Este exemplar, un model pentru 
România, pentru Secţia de Pediatrie 
și cred că toată ţara va veni aici 
pentru internare, deoarece este 
extraordinar.” (Aprilie 2021)

Majestatea Sa Margareta
Custodele Coroanei

„Cu drag pentru viitor! - La invitaţia personalului cu inimi mari 
de acolo am vizitat astăzi, înaintea meciului Farul – UTA, Secţia 
de Pediatrie a Spitalului Judeţean Arad. Am împărţit micuţilor 
mingi și eșarfe. Fiindcă modernizarea secţiei s-a făcut numai 
din donaţii, voi dona și eu o parte din aparatura de care mai e 
nevoie atunci când noua secţie va fi gata.” (Iulie 2021)

Gheorghe Popescu
Fost Jucător Profesionist de Fotbal

Ne-au vizitat



„Mi se pare un tonus bun pentru tot ceea ce înseamnă tineret 
care vrea să se implice și pentru toţi aceea care, într-un fel 
sau altul, prin colaborare cu Consiliul Judeţean, prin 
colaborare cu Spitalul pot să aducă mângâiere copiilor. Până 
la urmă aici sunt copii noștri, ai tuturor; chiar dacă sunt 
numai ai arădenilor.

Mi s-a părut foarte important cum se dezvoltă proiectul, 
adică am văzut faza finală și mai că aș veni și eu la un control 
radiologic ceva mai încolo. E o bucurie de a te pune la 
dispoziţia copiilor. Am fost și în secţia nou deschisă, i-am 
cunoscut pe cei de acolo, pe medici și pe asistente, pe 
oamenii implicaţi acolo, i-am văzut pe copii.

Totuși, îţi revi altfel într-o încăpere în care lumina e lumină și 
zâmbetul oamenilor e zâmbet. În rest trebuie să tragem mai 
tare. Asta e clar!” (August 2021)

Părintele Constantin Necula
Preot Ortodox și Profesor Universitar

„Cred că este îmbucurător și un lucru foarte bine venit pentru toţi 
copii care au probleme. Ceea ce au făcut aici oamenii, cred eu, că 
ar trebui să inspire și alţi oameni din România. Este un lucru 
pozitiv, un lucru care ar trebui să-l copieze și alte companii de 
binefacere. Trebuie susţinuţi asemenea oameni și încurajaţi pentru 
ceea ce fac, pentru că fac pentru copiii noștri.” (August 2021)

Laurenţiu Reghecampf
Antrenor și Fost Jucător Profesionist de fotbal

Ne-au vizitat



„Trist ce se întâmplă aici. Am văzut copilași și abandonaţi, 
și cu probleme de sănătate. Păcat că statul nu ajută mult 
mai mult acești copilași pentru că au și ei o viaţă și merită 
să trăiască. Sunt și eu tată și știu cum e să ai un copil și 
cred că și ei merită să aibă o familie și să fie sănătoși.” 
(August 2021)

Florin Cernat și Gabriel Tamaș
Jucători de Fotbal Profesioniști

Maya Morgenstern, celebra actriţă de teatru și film a vizitat 
Secţia Clinică de Pediatrie II și Compartimentul Clinic de Boli 
Infecţioase Copii - Arad. În urma vizitei pe 2 dintre secţiile 
noastre, „Doamna teatrului și a filmului” a fost surprinsă de 
cât de frumos poate fi un spital din Arad ce își tratează cei 
mai mici dintre pacienţi.

Ne-au vizitat

Iulie,
2021



Ilie Năstase a vizitat Compartimentul 
Clinic de Boli Infecţioase Copii Arad și 
Secţia Clinică de Neonatologie Arad.

Ne-au vizitat

Andreea Răducan, Gimnastă 
Multiplu Medaliată Olimpic 
Mondial și European, a vizitat 
Compartimentul Clinic de Boli 
Infecţioase Copii Arad și Secţia 
Clinică de Neonatologie Arad.

2019 2019



Ne-au vizitat

Cristian Panin, team-managerul echipei CFR-Cluj, ne-a 
vizitat sec ia Clinic  de Pediatrie 2 i a adus daruri pentru ţ ă ș
copiii interna i. Suntem recunosc tori pentru c  se al tur  ţ ă ă ă ă
proiectului de reabilitare i modernizare a Compartimentului ș
Clinic de Radiologie i Pediatrie 2 (aripa dreapt ) i pentru ș  ă ș
suportul oferit pentru aceast  nou  etap  ă ă ă.

Cătălin Moroșanu, celebrul 
luptător profesionist, a 
vizitat Compartimentul 
Clinic de Boli Infecţioase 
Copii Arad și Secţia Clinică 
de Neonatologie Arad.

Februarie,
2020

Septembrie,
2021



Cătălin Botezatu a vizitat Secţia de 
Pediatrie II Arad.  Apreciază și sprijină 
continuarea reabilitării Secţiei de 
Pediatrie II Arad.

Ne-au vizitat

Maestrul Tudor Gheorghe, a vizitat 
Secţia de Pediatrie II Arad.

Noiembrie,
2021

Decembrie,
2021



„

Ioan Vodicean - Primar Comuna Săvârșin

„

„De la cuvântul ziditor la fapta bună” 
Viaţa înseamnă cel mai mare dar de la Dumnezeu, de aceea toate faptele bune pentru salvarea vieţii sunt apreciate, iar opera 

social-filantropică s-a organizat de către Biserică în sprijinul vieţii umane pe pământ. Dintotdeauna au existat oameni săraci, 
bolnavi, neajutoraţi care au avut nevoie de mila şi ajutorul semenilor.  Mântuitorul Iisus Hristos ne-a îndemnat la fapte de 
milostenie: „Fiţi milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv” (Luca 6, 36). El Însuşi a ajutat o mulţime de oameni bolnavi, săraci 
şi suferinzi. De aceea, Biserica întemeiată de El a continuat săvârşirea faptelor caritative. Femeile mironosiţe au avut un rol 
social deosebit în jurul Mântuitorului Iisus Hristos și al ucenicilor Săi, ele preocupându-se de acţiunile social-filantropice şi 
asigurarea hranei. În timpul persecuţiilor împotriva Bisericii Creștine, o mulţime de femei creştine, mărturisitoare ale credinţei în 
Domnul Iisus Hristos au primit cununa muceniciei. Voinţa, credinţa şi faptele lor au demonstrat puterea harului lui Dumnezeu 
lucrător prin oameni.

Privind la societatea românească de astăzi, observăm că ea are nevoie de sănătate sufletească și trupească, de cultivarea 
virtuţilor creștine în familie și parohie, de educarea omului modern în spiritul Evangheliei și de cultivarea vieţii morale-creștine, a 
culturii și a operei social-filantropice. În acest sens a luat fiinţă cu aproximativ opt ani în urmă Asociaţia „Cetatea Voluntarilor” 
din Arad, condusă de Doamna Președinte Anamaria Popa, pentru a ajuta oameni și instituţii care au nevoie de sprijin material 
și social. Doamna Anamaria Popa este acea femeie și mamă creștină care a văzut importanţa familiei și în special creșterea și 
educarea copiilor în spaţii corespunzătoare, precum și îngrijirea bolnavilor în condiţii decente și cu dotările medicale necesare. 

Am văzut de când slujesc în Arhiepiscopia Aradului, preocuparea și jertfa echipei Asociaţiei „Cetatea Voluntarilor” pentru a face bine oamenilor prin capacitarea 
forţelor materiale și financiare de la diferite comunităţi locale, instituţii, firme și persoane particulare.

Arhiepiscopia Aradului prin Sectorul social și prin parohii s-a alăturat la câteva proiecte ale Asociaţiei „Cetatea Voluntarilor”, sprijinind financiar  acţiunile de 
refacere ale Secţiei Boli Infecţioase Copii din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Arad, precum și ale Secţiei Pediatrie II din cadrul aceluiași Spital. Conlucrarea dintre 
Arhiepiscopie și Asociaţia „Cetatea Voluntarilor” este bogată și urmărește slujirea aproapelui, a oamenilor care au nevoie de ajutor în mod direct sau prin serviciile 
diferitelor instituţii.Felicităm toată echipa Asociaţiei „Cetatea Voluntarilor” pentru dăruire, implicare, activitate și mobilizare a persoanelor și instituţiilor, pentru 
folosirea resurselor materiale spre binele oamenilor și a comunităţilor. Ne ajutăm unii pe alţii, nu suntem superiori unii altora decât în măsura în care iubim cu iubire 
sfântă de la Dumnezeu.

Suntem chemaţi cu toţii să devenim mâinile iubirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu.

Emilian Crișanul - Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului

Sunt unul din părinţii care pot compara aspectul 
Secţiei Pediatrie II a Spitalului Clinic Judeţean Arad de 
dinainte și de după modernizarea realizată prin eforturile 
Cetăţii Voluntarilor. Din această perspectivă personală 
pot afirma că astăzi, secţia arată ca un spital nou, curat, 
ridicat la standardele europene ale medicinei pediatrice, 
un loc unde cadrele medicale își pot desfășura 
activitatea în cele mai bune condiţii. Am vizitat de câteva 
ori secţia după realizarea lucrărilor de modernizare și 
apreciez în mod deosebit rodul muncii oamenilor 
frumoși din Cetatea Voluntarilor și al tuturor celor care 
au contribuit financiar pentru renovarea mai multor 
corpuri de clădire și secţii ale spitalului de copii din Arad. 
Anamaria, Anca și toată echipa au marele merit de a 
capacita societatea arădeană pentru a-și moderniza, 

prin efort propriu și direct, locul de care se leagă speranţele vindecării copiilor săi. Avem un 
exemplu foarte bun de parteneriat funcţional între societatea civilă și instituţiile administraţiei 
publice locale, o colaborare ce cred că poate fi oferită drept exemplu și altor judeţe. Este de bun 
augur faptul că proiectele asociaţiei Cetatea Voluntarilor continuă și se extind atât teritorial, în 
alte localităţi din judeţul Arad, cât și în sfera educaţiei, având deja exemplul fericit al Grădiniţei 
din Covăsânţ, a cărei modernizare a fost recent inaugurată. Ca Prefect al Judeţului Arad îmi 
declar susţinerea faţă de proiectele Asociaţiei Cetatea Voluntarilor și mulţumesc voluntarilor 
pentru tot efortul făcut pentru binele copiilor noștri.

„

Toth Csaba - Prefect Arad

Prima interacţiune cu 
Cetatea Voluntarilor, 
personificată în cele două 
suflete nobile, Anamaria 
și Anca, cât și toată 
echipa, a fost una care 
m-a ajutat să pătrund 
mai adânc în ceea ce 
înseamnă act de caritate, 
altruism, milostenie. 
Chiar dacă și unui truditor 
p e  m e l e a g u r i l e 
administraţiei publice îi 
sunt vitale activităţii sale 
a s t fe l  d e  a t r i b u t e , 

recunosc, nu am crezut că există pământean, muritor de rând, 
capabil să emane atâta energie în jurul său, cu care să îi încarce 
pozitiv și pe cei din jur.

Nimic nu se compară cu strălucirea din ochii celui ce rupe zilnic 
câte o bucăţică din sufletul său și îl împarte celor lipsiţi. Asta am 
găsit eu la îngerii cu chip de om, cărora doar unii nu le mai văd 
aripile. Dumnezeu să vă ajute să puteţi ajuta la rândul vostru.

Testimoniale



„

Aniela Mladin

Manager Gualapack Nădab

Anamaria Popa și toată echipa! Copii, 
sunteţi o bucurie, o realitate încântătoare! 
Sunteţi atât de frumoși, de reali și de 
voluntari, toate meritele și laudele sunt 
pentru voi. Nu știu cum să vă mulţumesc 
pentru cuvintele mari, eu sunt doar un 
mesager al unei echipe frumoase de tineri 
profesioniști, Guala Pack Nădab și care face 
ca aceste lucruri să fie posibile. Este o 
bucurie să vă putem fi alături și vă mulţumim 
pentru tot ceea ce faceţi pentru comunitate.

Aradul nostru frumos avea nevoie de o echipă de oameni cu suflet mare 
care să ajute, să se implice și să realizeze proiecte atât de necesare pentru 
comunitatea noastră. Când am cunoscut-o pe Anamaria, Anca și toată 
echipa am știut imediat că vor face lucruri măreţe pentru orașul nostru și 
am ales să participam nu doar financiar, ci și cu inima la toate proiectele pe 
care Cetatea le-a iniţiat și finalizat, sau care sunt încă în desfășurare.

Desigur, de-a lungul anilor, flexibilitatea de a găsi rapid soluţii și de a se 
adapta la contexte diferite, ne-a surprins intens. Beneficiul a fost imens, iar 
modelul pe care l-au urmat trebuia să fie unul de succes. Suntem convinși 
că munca cea mai dificilă nu a fost cea de gândire a proiectelor, ci cea de 
așezare coerentă a conceptelor și modalităţilor de lucru. Un lung șir de ore, 
zile, nopţi muncite, de renunţare la timpul cu familia și prietenii, astfel încât 
Aradul și implicit noi, cei care trăim aici, să recunoaștem și să beneficiem 
de rodul acestor activităţi.

Ţ ă ă ţ ă ţ ș ţ ă.in s  v  mul umesc c  exista i i construi i o lume mai bun

„

Sorina Thellmann - CEO, Solaris România

Am început colaborarea dintre Aptiv și Cetatea 
Voluntarilor în anul 2019. Eram în căutarea unui ONG 
local care să rezoneze cu strategia și cultura noastră 
organizaţională, care să ne ajute cu implementarea 
unor proiecte cu impact și  de folos pentru 
comunitatea din judeţul Arad. Așa am ajuns să ne 
cunoaștem, să facem schimb de viziuni, iar Cetatea 
Voluntarilor a venit în întâmpinarea noastră cu o serie 
de proiecte cu care am rezonat imediat. Strategia 
noastră ca și organizaţie în zona de responsabilitate 
socială este în domeniul medical, educaţional și 
mediu înconjurător.

Primul nostru proiect împreună  a fost la 
Maternitatea din Arad unde am fost sponsor principal 
la renovarea unui etaj al spitalului.Am apreciat 
dedicarea, profesionalismul, implicarea celor din 
asociaţie în implementarea proiectului cu stricteţe, la 
standardele de calitate și prin respectarea termenelor 
agreate. Acest lucru ne-a determinat să continuăm un 
parteneriat pe care ni-l dorim pe termen lung cu 
Cetatea Voluntarilor. În prima parte a acestui an am 
colaborat împreună pentru renovarea Secţiei de 
Pediatrie II și Ambulatoriu, iar în continuare suntem 
implicaţi împreună la renovarea Secţiei de Radiologie 
a Spitalului de Copii. Un alt proiect social în care ne-
am implicat este construirea unei creșe sociale în 
Arad care suntem siguri că va fi de un real folos pentru 
familiile care deja au parte de anumite greutăţi. 
Credem în  nevoia  implicăr i i  noastre  ș i  a 
responsabilităţii pe care o avem ca și organizaţie în 
mediul social din judeţul nostru. Ne bucurăm că am 
găsit un partener de încredere în cei de la Cetatea 
Voluntarilor cu care să construim împreună cu drag 
pentru viitorul cetăţii.

„

Andreea Meici

 HR Director Global, Aptiv România



Există Întâlniri care cuprind din primele clipe seminţele unor rodiri sau zidiri pentru Aproape. Pe Anamaria, Anca și toată echipa i-
am cunoscut într-o toamnă târzie din 2019, în urma unei convorbiri telefonice în care le ceream sprijinul pentru renovarea Secţiei 
Pediatrie II. Le cunoșteam deja portofoliul bogat în reabilitarea unor departamente pediatrice, în nomenclatorul de profesii, ele 
introducând-o pe cea de „medic resuscitator de clădiri pentru copii”. 

Prima senzaţie a fost neîncredere - cum două tinere atât de frumoase și vesele stau la baza atâtor realizări? Timpul și implicarea 
lor mi-au demonstrat că nu e bine să cazi în capcana unei prejudecăţi. Șantierul din inima Pediatriei II s-a născut în decembrie 2020 
și s-a finalizat în februarie 2021, într-o perioadă de grea pandemie, în care fetele erau solicitate pe mai multe fronturi. O perioadă cu 
urcușuri și coborâșuri, la graniţa dintre lacrimă și surâs, devotament și epuizare. Le-am văzut în fiecare zi cum urmăresc cu 
speranţă creșterea departamentului, cum se zbat pentru a aduce cele mai bune materiale, dar în special, cei mai buni experţi din 
domeniul lor. 

Astăzi o subsecţie a Pediatriei II Arad e considerată una din cele mai frumoase din ţară, chiar Subsecţia devenind un erou mass-
media prin transformare și vizitele unor oameni reprezentativi din diferite domenii. Pentru că cele două fete, Ana și Anca, au harul de 
a aduna oameni, de a le crește competenţa și dorinţa de a ajuta, coagulează energii și sporesc lumina din interiorul nostru.

Mulţumim, Cetatea Voluntarilor pentru acest minunat voluntariat pentru Cetate! Dumnezeu să vă ocrotească și să puteţi continua 
munca din Pediatrie! Pentru binele și zâmbetul copiilor comunităţii noastre!

Dr. Simona Dumitra - Coordonator Secție Clinică Pediatrie II Arad

„

De când aveam 16 ani m-am oferit voluntar în diferite organizaţii non-profit, precum Cetatea 
Voluntarilor. Împreună cu Cetatea Voluntarilor din Arad am organizat proiecte la şcoală pentru a spori 
conştientizarea şi activităţile familiale pentru a ajuta oamenii care au nevoie. Ca voluntar și ambasador, 
concentrarea acestei organizaţii non-profit a fost reabilitarea spitalului, Cetatea a organizat evenimente 
speciale pentru copii cu sindrom Down şi strângerea de fonduri pentru membrii săraci ai societăţii mele. 
Am crescut alături de cei de la Cetate și lângă Anamaria Popa și Anca Andruţa pentru a ajuta din toată 
inima, a schimba viaţa altcuiva și a lăsa o schimbare în comunităţiile din România. Visul cetăţii este cel 
de a face o schimbare atât locală cât și naţională. Iar eu cred în acest vis, această călătorie trebuie să 
meargă mai departe. Cetatea Voluntarilor pentru mine înseamnă familie și puterea de a schimba 
România în bine.

Bianca Tîrsin - Miss Universe România 2020

„

A fost un loc, aici (Săvârșin), iubit de tatăl meu și de sora 
mea. Văzând ce s-a întâmplat astăzi m-am gândit că asta 
este exact cum trebuie să fie Săvârșin. Cu oamenii din toată 
ţara, cu mari talente, tineret, profesoare dedicate și 
mulţumesc tuturor care au organizat acest lucru, Anamaria 
Popa, Anca Andruţa și toată echipa Cetatea Voluntarilor. Ei au 
muncit zi și noapte, împreună cu echipa noastră de la Palatul 
Elisabeta și cea de la Săvârșin, și nu am cuvinte destul de 
frumoase să vă mulţumesc pentru tot ce s-a întâmplat. Sper 
că se va repeta în timp. (Declaraţia Majestăţii sale Margareta, 
Custodele Coroanei la finalul evenimentului organizat de 
Cetatea Voluntarilor în data de 9 mai, Ziua Europei, din Satul 
Regal Săvârșin.)

Majestatea sa, Margareta - Custodele Coroanei

„



„
Cunosc de mulţi ani Asociaţia Cetatea Voluntarilor, pe care am descoperit-o căutând o activitate de voluntariat pentru fiica 

mea, Maria. Am fost de la bun început impresionată de inima deschisă, generozitatea, optimismul pe care le-am întâlnit 
acolo, ca de altfel și de hotărârea și promptitudinea de a trece la fapte. De-a lungul timpului am fost martora multor acţiuni și 
proiecte realizate de ei, și am fost întotdeauna mândră că în orașul nostru, printre noi, sunt oameni care își concentrează 
eforturile pentru a încerca (și reuși!) să schimbe în bine vieţile concetăţenilor lor, în special celor defavorizaţi de soartă, după 
puterea și priceperea lor, cu entuziasm și bună-credinţă. 

Anul 2020 a fost o mare provocare pentru noi toţi, ca societate. În ce mă privește, am fost confruntată, ca medic șef al 
Staţiei de Hemodializă a Spitalului Judeţean, cu nevoia de a reorganiza spaţiul secţiei astfel încât să putem asigura dializa 
pacienţilor renali, a căror viaţă depinde de acest tratament, în condiţii de siguranţă atât pentru pacienţii cu Covid-19, cât și 
pentru pacienţii negativi. Situaţia era cu atât mai critică, fiindcă pacienţii noștri fac forme mai severe de boală și se 
îmbolnăvesc mai ușor, iar modificările necesare în perimetrul secţiei erau urgente și, desigur costisitoare, iar fondurile 
Spitalului nostru, limitate. 

Reîntâlnirea mea cu Anamaria Popa și echipa ei a însemnat foarte mult pentru mine și colectivul de la Dializă, dar și mai 
mult pentru vieţile omenești salvate și protejate cu ajutorul lor. Cetatea Voluntarilor, cu sprijinul autorităţilor locale, și-a pus la 
bătaie resursele, materiale și umane, și în timp record, pacienţii noștri au putut beneficia de construirea și dotarea unui salon 

izolator pentru pacienţii cu Covid-19, unde aceștia pot fi trataţi prin dializă în aceleași condiţii de calitate a actului medical ca și restul pacienţilor, fără a reprezenta 
un pericol epidemiologic. Cu toată sinceritatea pot spune că nu am întâlnit niciodată o echipă mai entuziastă și mai eficientă, ca să nu spun mai inimoasă! 

Suntem acum în valul patru al pandemiei, și în munca noastră din Centrul de Dializă, suntem zilnic recunoscători pentru ajutorul nepreţuit primit de la Cetatea 
Voluntarilor, care ne-a permis să acordăm pacienţilor condiţii de tratament optime în vreme de pandemie. Îi felicităm din suflet, suntem mândri de ei, și sperăm ca 
pe viitor, să aibă realizări tot mai mari, pentru că realizările lor sunt și ale noastre, ale tuturor cetăţenilor acestui oraș.

Bravo, Cetatea Voluntarilor!!! Vă mulţumim!

Dr. Oana Știrbu - Medic Primar Nefrolog, Medic Șef al Centrului de Hemodializă SCJU - Arad

În Martie 2020, ca medic pneumolog, am primit sarcina de a organiza de la 
„zero” o secţie de Pneumologie, care urma a fi destinată pacienţilor Covid -19 
pozitivi, și asta, în timp record. A început o luptă contra cronometru, sute de 
telefoane, mobilizarea potenţialilor sponsori; astfel am avut bucuria de a le 
cunoaște pe inimoasele fete de la Cetatea Voluntarilor. Nu știam nimic 
despre acest ONG, cu o echipă tânără, care în ultimii ani a activat ca voluntari 
și coordonatori de voluntariat în cadrul diferitelor asociaţii non-
guvernamentale sau instituţii de stat. Activitatea lor se concentrează în 
principal pe domeniul social: campanii umanitare, terapie ocupaţională cu 
copii aflaţi în risc social, campanii de informare despre emergente sociale 
precum violenţa domestică, bolile rare, consumul de droguri și multe alte 
proiecte.

Deși relativ tânără, Asociaţia se bucură de peste 100 de voluntari, de 
susţinerea autorităţilor locale și de aprecierea unui număr mare de arădeni.

În acest context, am apelat și eu la Cetatea Voluntarilor, pentru a pune la 
punct rapid viitoarea secţie Covid-19; am primit un răspuns prompt și eficient, constând în materiale de protecţie 
și igienă, frigidere, termometre digitale, pachete uzuale pentru pacienţii internaţi, EKG, pulsoximetre, produse 
alimentare. Ajutorul lor a fost de nepreţuit, în acea perioadă de început, în care nu era foarte clar cu cine ne luptam, 
cât este de agresiv inamicul și cât timp va dura această luptă.

Recent, am fost onorată să primesc titlul „Pro urbe” pentru implicarea mea în gestionarea pandemiei Covid-19 în 
Arad. Cu certitudine ar trebui să împart această onoare cu Cetatea Voluntarilor, care a avut o contribuţie esenţială 
în obţinerea rezultatelor mele.

Felicitari Anamaria Popa, Anca Andruţa și toată echipa, felicitări Cetatea Voluntarilor! Sunteţi un exemplu de 
urmat!

„

Dr. Dana Cristina Olar - Medic Primar Pneumolog, Șef Secție Pneumologie 2 SCJU - Arad



Cetatea Voluntarilor înseamnă pentru mine oameni 
care se implică și dăruiesc celorlalţi timpul și vocaţia 
lor. Pe Anamaria și Anca, cât și toată echipa, le-am 
cunoscut în pandemie, acolo unde numele lor 
însemna speranţă sau... trebuie să existe o soluţie 
sau.... sigur se poate. Pentru că fetele astea două, 
tinere și frumoase, pot muta și munţii. Le admir 
spiritul de a construi și de a transforma urâtul în 
frumos și folositor. Și pentru că un chirurg nu 
vorbește, ci înfăptuiește, am cunoscut două femei de 
succes care și vorbesc și făptuiesc. Le mulţumesc 
pentru că există în viaţa comunităţii arădene!

Dr. Aiordachioaie Gigi Adrian

Medic specialist chirurg Spitalul Municipal Arad 

„

Despre „Cetatea Voluntarilor” am aflat iniţial din presă. Am aflat că aveau preocupări umanitare legate de copii și 
că s-au implicat într-un proiect care viza o secţie a Spitalului Clinic Judeţean Arad. În vremea aceea nu știam că o să 
cunoaștem voluntarii „Cetăţii” cât de curând.

Din câte îmi amintesc prima noastră întâlnire a fost în anul 2018, când au făcut o sponsorizare cu mobilier în secţia 
în care îmi desfășor activitatea, tot parte a Spitalului Clinic Judeţean Arad. Apoi foarte rapid s-a închegat o relaţie de 
colaborare cu asistenta șefă de atunci, d-na Babeș Margareta. Urmarea a fost, că foarte curând Cetatea Voluntarilor, 
ne-a făcut surpriza de a se implica în reabilitarea Secţiei de Neonatologie, un proiect complex și dificil zic eu, care s-a 
derulat în anul 2019, pe o perioada de 6 luni. Rezultatul a fost spectaculos: culori vesele, confort, lumină, ambient 
plăcut, design interior modern. A fost o muncă grea, adeseori cu piedici, dar motivarea a fost mai puternică decât 
orice piedică. Iar motivarea pentru Cetatea Voluntarilor o reprezintă binele copiilor, a comunităţii din care fac parte. 
Iar ceea ce au făcut în acest proiect rămâne pentru comunitate.

Cetatea Voluntarilor e o echipă largă de oameni sufletiști și ambiţioși, dar forţa mobilizatoare a tuturor este 
Anamaria Popa și Anca Andruţa, care ne-au rămas aproape și după finalizarea proiectului. În anul 2020 au continuat 
să susţină Secţia de Neonatologie, prin colaborarea cu sponsori valoroși, care au contribuit la dotarea secţiei 
noastre cu o serie de echipamente medicale, destinate compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală.

Despre „Cetatea Voluntarilor” se pot scrie și spune mult mai multe, dar cred că cele mai grăitoare sunt faptele lor! 

„

Angelica Filimon - Medic Primar Neonatologie la Spitalul Județean Arad

Învaţă-i să facă fapte bune și lumea lor va fi una mai bună. Acesta e unul din crezurile noastre, al educatoarelor. Dar, totuși, teoria nu este 
totul, dacă practica nu vine în completare. La fel cum mașina nu e completă fără un motor puternic. Asta aţi fost voi pentru noi, asta este 
Cetatea Voluntarilor - motorul care ne-a pus în mișcare și a demonstrat practic toată teoria altruismului, a empatiei și a ajutorului reciproc. A 
demonstrat în fapte ce înseamnă să faci gesturi mici care cântăresc mult, a demonstrat că o cutie de lucrușoare poate lumina inima unei 
familii, că faptul că ne susţinem unii pe alţii, chiar dacă suntem foarte diferiţi, pentru cei care au nevoie de susţinere poate reprezenta totul.

Mulţumim că ne-aţi pus în mișcare! Mulţumim că oamenii mici contează pentru voi! Mulţumim că ne învăţaţi să fim nu doar oameni, ci 
oameni buni, iubitori, de calitate. Toată activitatea voastră este susţinută de noi, învăţământul preșcolar, cu toată inima, implicarea și dorinţa 
noastră de a fi acolo, mereu alături de Cetatea Voluntarilor. Credem cu tărie că multe mânuţe mici, susţinute, pot construi ceva măreţ!

„

Grădinița PP „Elefănțelul” Alfa Arad



A fost odată o cetate mică, locuită de oameni puţini, dar care, mânaţi de dorinţa de a face bine, au înconjurat-o și au ridicat de jur împrejur întărituri puternice. 
Zilele și lunile au trecut, cetatea a devenit tot mai întărită, iar faptele minunate s-au înmulţit și ele continuă și în ziua de astăzi. Pe Anamaria Popa, Anca Andruţa și 
toată echipa Asociaţiei Cetatea Voluntarilor i-am cunoscut-o în urmă cu ani de zile, în momentul în care asociaţia noastră avea nevoie de voluntari în cadrul 
activităţilor. Cu entuziasmul dat de tinereţe, cu deschidere spre nou și în calitate de coordonator de voluntari, Anamaria s-a arătat deschisă asupra problematicii 
dizabilităţii și s-a implicat total, împreună cu tinerii voluntari, în toate acţiunile noastre.

În activităţile noastre de socializare, sportive și culturale, Cetatea Voluntarilor a implicat foarte mulţi tineri liceeni și studenţi, s-a informat despre ce înseamnă 
fiecare din afecţiunile copiilor noștri (sindrom down, autism), a instruit voluntarii despre cum să abordeze fiecare beneficiar și a condus nenumărate acţiuni. 
Marele câștig pentru generaţia tânără prin participarea la activităţile noastre a fost identificat la o întâlnire nonformală a voluntarilor, astfel: la întrebarea adresată 
fetelor şi băieţilor deopotrivă - care ar fi gândul lor dacă ar avea un copil cu sindrom down sau autism - răspunsul lor a fost că nu s-ar speria, pentru că ei deja i-
au văzut la Integra, că şi ei sunt tot oameni, ba mai mult, au atât de multă dragoste de oferit. Tinerii au înţeles esenţa, adoptând o atitudine potrivită faţă de 
beneficiarii noștri. Au oferit zâmbete și au primit îmbrăţișări. 

În Arad, Anamaria, Anca și toată echipa sunt numele pe care copii și vârstnici din toate mediile defavorizate le cunosc. Prezenţa constantă, preocuparea pentru 
a soluţiona, puterea de a mobiliza voluntarii, stăruinţa cu care reuşesc să atragă atenţia asupra a ceea ce sunt şi ce pot face persoanele cu dizabilităţi, dragostea 
cu care înconjoară persoanele cu nevoi speciale, spontaneitatea şi capacitatea de a se coborî la nivelul fiecăruia, toate acestea ne onorează să știm că suntem 
prieteni, nu doar colaboratori și îi recomandăm necondiţionat pentru recompensarea muncii pe care o desfășoară neîntrerupt.

„

Camelia Oprea - Preşedinte Asociaţia Integra Arad

A investi în educaţie înseamnă a investi în viitor, în viitorul copiilor 
noștri. Spre cinstea lor, exact acesta este lucrul pe care îl fac cei de la 
Cetatea Voluntarilor Arad. Au început cu spitalele pentru copii din 
municipiul Arad, realizând lucruri impresionante. Apoi s-au gândit că 
școlile au nevoie, de asemenea, de ajutor și s-au îndreptat și spre ele.  

Din fericire pentru elevii noștri, Școala Gimnazială „Gheorghe 
Popovici” din Apateu a fost printre școlile sprijinite de minunaţii 
OAMENI din Cetatea Voluntarilor. În toamna anului 2020, având nevoie 
de un spaţiu modern în care să se desfășoare activităţile din cadrul 
proiectului naţional „Școala din Valiză”, finanţat de Fundaţia Vodafone 
România și Fundaţia World Vision România, le-am pomenit prietenilor 
noștri de la Cetatea Voluntarilor despre acest lucru. Fără să stea mult 
pe gânduri, prietenii noștri ne-au ajutat cu amenajarea unui Studio 
Digital cu o estetică superbă și o dotare pe măsură. 

Doresc să mulţumesc, în numele comunităţii din Apateu, Asociaţiei 
„Cetatea Voluntarilor” Arad, Fundaţiei Alber, Balance Center și Quality Service pentru sprijinul oferit 
pentru amenajarea acestui Studio Digital prin donaţiile, munca voluntară efectuată și facilităţile 
acordate: lucrări de reabilitare, de zugrăvire, decoraţiuni interioare, corpuri de iluminat noi, calorifere noi, 
mobilier decorativ, zonă de relaxare modernă, bănci și scaune școlare, smartboard, TV Led cu diagonala 
de 190 cm, valoarea donaţiilor fiind majoră atât din punct de vedere material cât și emoţional.

Le mulţumim tuturor celor implicaţi pentru că au oferit șansa de a beneficia de tehnologie de ultimă oră 
într-un mediu ambiant modern și relaxant elevilor și cadrelor didactice din comuna Apateu.

„

Claudiu Daniel Vlad - Director Școala Gimnazială „Gheorghe Popovici” Apateu, Arad



„
Am fost martorul puterii lor de a face. Fără nici un ifos. Au redat copiilor un etaj de vindecare - de încredere - de curaj 

de a privi în ochi boala, suferinţa și neatenţia celor din jur. Le-au redat zâmbetul. De la ele, Voluntarele Cetăţii, putem 
învăţa toţi cum este să construiești o Cetate a Curajului. Încet. Hotărât. Cuminte. Fără aroganţe. Insist pe aspectul 
acesta al smereniei în serviciul societăţii pentru frumuseţea tăcerii și muncii trăite cu inima. Cu toate inimile. Inimile 
lor și ale copiilor. Am învăţat de ani buni că a face bine nu ţine numai de bani. Și de bani - pe care-i  numim fonduri. Ele 
ne-au dovedit că fondul lui „a vrea” se unește cu fondul lui „a crede” și fondul lui „a munci”. Și de aici începe 
construcţia Cetăţii.

La Arad, în cetatea principiilor naţionalismului luminat, Voluntarii au construit o cetate în cetate. Cu turnuri de 
nădejde, poduri de comunicare, cu ziduri de zâmbet - care, fie vorba între noi- mai mult adună decât resping. Pe 
metereze medicii și asistentele. La apărare imediată părinţii. Mămicile și tăticii. Și de jur împrejur nevăzuţi, dar 
muncitori fără pereche, oamenii de bine. Străzile sunt largi și pline de lumină. Și licuricii animă frumuseţea și 
libelulele aerisesc limpezirea aerului. Și da, copii pot fi ajutaţi dacă rămânem cinstiţi. Dacă nu risipim încredere și 
fonduri pe interese obscure. Copiii au nevoie de o cetate în care cordul să conteze mai mult decât cardul.

Am fost și am văzut ce au muncit. Și ce sunt gata să facă. Nu doar pentru spital, comunitate ori demnitatea unui 
oraș cu totul special. Ci și pentru că niciodată Cetatea din afară să nu fie lipsită de cetatea dinlăuntru. Cultura bucurie 

de a da fericire puștilor și puștoaicelor. Sper din toată inima să continue. Să nu fie blocate de răutăţile insipide ale unor oameni care au batjocorit destul 
comunitatea și demnitatea de a lucra pentru ceilalţi. Când vă vine greu să vedeţi suferinţa, urcaţi treptele - trece el și Covidul - și urcaţi acolo, la ultimul 
etaj. Aproape de Dumnezeu, Voluntarii Cetăţii fac minuni. Nu-i lăsaţi singuri. Acum construiesc o aeronavă la radiologie pentru pediatrie. Copiii au 
nevoie de siguranţa frumosului, curajului de a trăi frumos. 

Din Sibiu, îmbrăţișând curajul celor din cetate, dragoste și har.

Părintele Constantin Necula

Părintele Valentin Săvușca - Parohia Miniș, Arad

„
„COPII!” 
Un cuvânt atât de frumos care îndeamnă la iubire, la 

responsabilitate, la trăire, la viitor. Sub acest cuvânt am 
început o lucrare ce avea să-mi schimbe viaţa, 
mentalitatea, slujirea de preot. 

Eram la începutul activităţii de preot, când o persoană 
energică, cu o voce puternică și plină de patos, mă sună 
să-mi propună ceva - o tabără - în parohie. N-am înţeles 
nimic din înșiruirea de cuvinte rostogolite rapid și energic. 
N-am reţinut nici numele, salvez persoana de contact -
COPII. 

De atunci a început să se creioneze o frumoasă poveste 
în care protagoniștii erau cei de la care am învăţat multe 
și continui să învăţ. Cetatea Voluntarilor a clădit ceva 
frumos și benefic din toate punctele de vedere. Nu-mi 

imaginam că prin aceasta, voi împlini o sintagmă care spune că „Mâinile care muncesc sunt 
mai sfinte decât gurile care se roagă"; dar se pot împreuna atât de bine și de armonios. Se 
poate îngenunchea într-o secţie de spital ori clasă de unitate școlară și pentru rugăciune, dar 
și pentru muncă. Rezultatul? O lume mai frumoasă în care cei mici descoperă că minunile nu 
sunt doar în cărţile de specialitate, ci ele există și se trăiesc zi de zi. 

Aștept cu nerăbdare noi provocări, noi îngenuncheri pe lângă vreo mobilă, noi întinderi pe 
pereţi pentru a lipi o steluţă, ori vreun erou animat ce are să trezească în vreun copilaș un vis 
de a reuși în viaţă. Mă înclin și mă rog ca această minunată „CETATE” să fie premergătoare în 
calea multora, să facă viaţa mai frumoasă celor ce fac parte din ea și să lumineze sufletele cu 
adevăruri neștiute de cei care au ales să facă ceva pentru viitorul nostru. Deoarece: Calea, 
Adevărul și Viaţa sunt viitorul. 

Comunitatea are nevoie de Cetatea 
Voluntarilor și aceast  este un ONG
exemplu pentru to i a ce înseamnă spirit ţ
civic pus în slujba comunită ii și a ţ
cetă enilor. Ce avem de învă at este că ţ ţ
însuși comunitatea trebuie să fie o 
„  maria și Anca,cetate a voluntarilor". Ana  
împreună cu echipa  un spirit viu  sunt ,
care prin ac iunile lor și-au pus amprenta ţ
definită asupra Aradului prin exemple de 
bune practici oferite comunită ii.ţ

Horia Timiș - Director DSP Arad

„



Alianţa Naţională pentru Boli Rare – ANBRaRo organizează evenimente de conștientizare privind Ziua Bolilor Rare 
începând cu anul 2008, iar Cetatea Voluntarilor sprijină aceste campanii din anul 2014 prin organizarea unor evenimente 
care au adus împreună, de fiecare dată, mii de oameni.

În anul 2017 a fost realizată o inimă uriașă formată din 6000 de oameni, o imagine incredibilă de solidaritate pentru 
persoanele afectate de boli rare din România. Datorită impulsului creat și a exemplului transmis în comunitate prin aceste 
manifestări ni s-au alăturat și alte persoane. De exemplu, tot la Arad, în 2018, sute de copii de la grădiniţele și școlile din 
oraș au vrut să fie alături de cei diagnosticaţi cu astfel de afecţiuni. Printr-un gest simbolic, aceștia ne-au mărturisit că au 
încercat să îi facă să uite de boală și să zâmbească într- o lecţie despre compasiune, solidaritate, toleranţă. 

Dar, colaborarea noastră nu se rezumă la activităţile de campanie. De multe ori de-a lungul timpului am primit diverse 
solicitări de la Centatea Voluntarilor, prin Anamaria Popa, Anca Andruţa și echipa Cetatea Voluntarilor pentru a sprijini și 
orienta către diagnostic și îngrijire copii cu diverse boli grave, iar noi am solicitat suport pentru pacienţii care aveau nevoie 
de sprijin material. 

În toţi acești ani am încercat împreună să fim solidari pentru semenii noștri și să facem bine, într-un parteneriat care s-a 
dovedit sustenabil și benefic tuturor. Mulţumim Centatea Voluntarilor pentru implicare și dăruire!

„

Dorica Dan - President Romanian Prader Willi Association

Romanian National Alliance for Rare Diseases, Romanian Association for Rare Cancers

Am o strânsă colaborare cu Anamaria Popa, Anca Andruţa și echipa Cetăţii 
Voluntarilor. Am organizat și participat împreună la evenimentele din 28 
februarie, Ziua internaţionala a Bolilor Rare.

Aceasta zi este organizată pentru a crește conștientizarea despre Bolile 
Rare, inclusiv despre impactul asupra vieţii pacienţilor și a familiilor lor. Când 
am cunoscut-o pe Anamaria Popa, am descoperit un om cu mare 
disponibilitate de a ajuta, un om capabil să-și  pună la bătaie toată puterea 
pentru a duce la bun sfârșit tot ce și-a propus. Cetatea Voluntarilor nu a 
rămas indiferentă la condiţiile mizere din spitale, a știut că în mâinile lor stă 
șansa la o viaţa mai bună a copiilor în suferinţă. Greutăţile i-au motivat și mai 
mult pentru a merge mai departe. Cetatea Voluntarilor sprijină cu ajutorul 
sponsorilor pacienţii care solicită ajutor pentru a obţine dreptul la tratament 
și intervenţii chirurgicale. 

Cetatea Voluntarilor - Merită din tot sufletul efortul și implicarea voastră 
oriunde este nevoie!

Cheleș Aurelia - Voluntar Asociația Prader Willi România

„
Cetatea Voluntarilor Arad este una din cele mai 

reziliente și sufletiste organizaţii cu care am colaborat 
vreodată. Tot efortul lor direcţionat către copii, cadre 
medicale, spitale, seniori și mulţi alţii îi face unici și 
extrem de necesari în comunitatea arădeană. Aradul este 
norocos să aibă o asociaţie atât de implicată, și impactul 
lor depășește cu siguranţă graniţele judeţului. 

Felicitări, dragă echipă, și felicitări dragi voluntari! Vă 
doresc parteneri de nădejde, donatori care alături de voi 
să schimbe lumea, voluntari inimoși și multă, multă 
răbdare și înţelepciune. Avem nevoie de voi în continuare, 
să ne fiţi exemplu, inspiraţie, suport și putere!

„

Anca Năstase – Președinte Asociația Spr�in 
pentru Comunitate și Asistență Umanitară



„

Arad, 2013, un nou început al clubului fanion UTA Arad...liga 4-a, un oraș întreg de suporteri cu ochii pe tine, 
așteptări mari...o nouă conducere, printre care și subsemnatul proaspăt revenit în oraș după 15 ani de căutari a 
răspunsurilor prin alte locuri, perioada numită generic - carieră...

Primul target?! - readucerea arădenilor aproape de club, refidelizarea suporterilor ...
Idei?! - interconectarea oamenilor și prin acţiuni umanitare ale clubului, pentru că, nu-i așa, prestanţia sportivă, 

rezultatele pozitive, erau doar părţi oarecum sine qua non din imaginea nouă pe care ne-o doream...
Soluţia a venit exact în momentul în care încercam să identific prima acţiune umanitară, și anume prin echipa 

Cetăţii Voluntarilor. Am căzut de acord aproape instantaneu că avem atât de multe de făcut și ...am început!
Împreună cu fotbaliștii am donat sânge când Spitalul Judeţean Arad a trecut printr-o criză severă, am zugrăvit 

pereţi în grădiniţele orașului, ai Spitalului Matern, la sărbătorile Pascale și de Crăciun, dar  și cu alte ocazii. Am 
căutat, am identificat și am oferit împreună, haine, produse alimentare și cadouri, familiilor cu mari probleme 
financiare, în întreg judeţul, am participat la dotarea unor grădiniţe și școli cu necesarul de materiale didactice, am 
susţinut financiar modernizarea Secţiei de Pediatrie II din cadrul Spitalului Judeţean Arad, ne-am implicat în toate 
campaniile de strângere de fonduri pentru ajutorarea copiilor care aveau nevoie urgentă de operaţii pe care familia 
nu le putea suporta d.p.d.v. financiar... și am mai făcut... inimi mari, atât de mari cât pentru cartea recordurilor, am 

mai cunoscut și mulţi, foarte mulţi oameni frumoși, oameni care sunt fericiţi când oferă...
Între timp am ajuns în Liga 1, "am refidelizat" oamenii, am înzecit numărul suporterilor, împreună am reușit să creăm o emulaţie aproape copleșitoare 

în oraș care ne obligă, ne responsabilizează în continuare să fim creativi, implicaţi, prezenţi!
Mulţumim Cetatea Voluntarilor Arad, suntem alături de voi!

„

Codru Grădinariu - Team Manager Fotbal Club UTA Arad

Familia FCC Baschet UAV 
Arad este încântată de cei cinci 
ani de colaborare cu Anamaria, 
Anca și toată echipa Cetăţii 
Voluntarilor, perioadă de timp 
în care reprezentantele celui 
mai titrat club arădean din 
sporturile de echipă s-au 
implicat trup şi  suflet în 
campaniile care au avut darul 
de a aduce un zâmbet pe feţele 
copiilor şi părinţilor acestora, 
internaţi în Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad. Am 
ales Cetatea Voluntari lor 

pentru colaborare, întrucât idealurile acestei organizaţii sunt 
sinonime cu respectul, preţuirea şi devotamentul pentru oraşul în 
care trăim şi ne desfăşurăm activitatea. Reabilitările din Secţia 
Pediatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, donaţiile oferite 
Spitalului Matern, campaniile de strângere de jucării şi fonduri 
pentru copii năpăstuiţi de soartă sau cei bolnavi sunt doar câteva 
din acţiunile la care am răspuns prezent prin cele mai 
reprezentative jucătoare şi staff-ul de conducere. Cetatea 
Voluntarilor şi oamenii implicaţi în diferitele acţiuni şi proiecte de 
caritate ne arată că nimic nu este imposibil, acolo unde există 
voinţă şi dragoste faţă de aproapele tău. Suntem onoraţi să le fim 
şi pe viitor parteneri loiali în proiectele de suflet şi pentru suflet 
dedicate Aradului drag!

Urban Marcel - Team Manager FCC Baschet UAV Arad

Întotdeauna am apreciat seriozitatea, punctualitatea, 
exactitatea. Aceste valori le-am regăsit la Anamaria 
Popa , la Anca Andruţa, femeile puternice și 
determinate care conduc activităţile Asociaţiei 
Cetatea Voluntarilor Arad. Ecourile reușitelor lor au 
trecut graniţele orașului, judeţului și ale ţării. Sunt 
fantastice pentru lecţiile pe care ni le predau. 

Le mulţumesc, în numele părinţilor care au avut, au 
sau vor avea copiii internaţi pe secţiile renovate cu 
ajutorul comunităţii arădene și numai.

Ovidiu Hațeganu - Arbitru

„



Echipa FCC Environment România mulţumește Cetăţii Voluntarilor Arad 
pentru oportunitatea oferită de a deveni partener în proiectele de reabilitare a 
infrastructurii medicale pediatrice din judeţul Arad. Astfel, ne-am exercitat din 
nou, realizarea obligaţiilor noastre de responsabilitate socială faţă de 
comunitatea arădeană unde desfășurăm o bună parte din activitatea noastră în 
managementul deșeurilor. Moto-ul companiei noastre: „Service for the Future” 
s-a potrivit mănușă în acest parteneriat creat pentru viitorul copiilor noștrii. 

Ca părinte, am avut experienţe ce m-au făcut a înţelege necesitatea de a veni 
în ajutorul sistemului medical public și iată că alături de alţi părinţi, simpli 
cetăţeni sau factori de decizie în diverse companii, cu ajutorul fetelor și echipei 
ce coordonează Cetatea Voluntarilor, noi toţi am înţeles binele comun și am 
mișcat munţi pentru a realiza vise. Rezultatele nu au întâziat să apară și suntem 
cu toţii mândrii că suntem parte a schimbării. Mulţumiri către Anamaria, Anca și 
echipei, și promitem a rămâne parteneri în aceste proiecte „… For The Future!”

„

Emanuel-Claudiu Mariș - Country Communication / 

, CSR and Legal Manager FCC Environment România SRL 

La începutul pandemiei, Anca și 
Anamaria ne-au cerut ajutorul ca să 
sprijine persoanele cele mai afectate 
de pandemie. Într-un an jumătate de 
parteneriat, am direcţionat 53000 
kilograme de alimente spre Arad, iar 
Cetatea Voluntarilor le-a distribuit la 
peste 5000 de persoane în nevoie. 
Felicitări întregii echipe pentru binele 
ce îl fac în tot judeţul!

„

Gabriela Vereș - Președinte Banca 
pentru Alimente Oradea

Am nceput colaborarea cu Cetatea Voluntarilor nc  din 2017 i am fost cucerit  de la î î ă ș ă
î snceput de entuziasmul, energia i profesionalismul lor. Prin fiecare proiect realizat 
echipa Cet ii Voluntarilor a reu it s  ne surprind  de fiecare dat  pl cut, realiz nd la ăţ ș ă ă ă ă â
termenul fixat chiar mai mult i mai frumos dec t au promis ini ial. Sper s  continu m ș â ţ ă ă
î ă ă î ș ăţnc  mult timp frumoasa noastr  colaborare n beneficiul copiilor i cet enilor Aradului.

„

Ioana Savici
CFO Romania, TB&C Outsert România

Suntem un popor care se plânge mult. Criticăm foarte 
mult și facem prea puţin. Aud des oamenii spunând că ne 
lipsesc modelele. Nu sunt de acord, sunt acolo, trebuie 
doar să deschidem ochii și să vedem eroii din jur care nu 
poartă costume, care nu fac prea mult zgomot, dar care 
lasă în urma lor nu numai cuvinte, ci lucruri concrete. Un 
exemplu este Cetatea Voluntarilor, o mână de oameni 
foarte tineri care au contribuit prin timpul lor la întărirea 
comunităţii și la soluţii pentru persoanele care au nevoie. 
Este suficient să mergem astăzi la Spitalul Judeţean de 
Pediatrie din Arad pentru a vedea cum din banii strânși au 
reușit să facă ceea ce alţii au promis doar de 30 de ani. 
Sunt un arădean care este mândru de Cetatea 
Voluntarilor și de echipa lor, împreună cu Anamaria și 
Anca care fac lucruri minunate pentru comunitate. Pentru 
implicarea lor în timpul pandemiei, am doar cuvinte de 
recunoștinţă și laudă. Le doresc mult curaj și energie în 
viitor și eu, ca prieten și din Arad, îi felicit din toată inima.

„

Alin Orgoan - Asistent Parlament European
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S.C. Dya Market S.R.L. | S.C. Expediţii Lic S.R.L. | S.C. Farmacia Crișan S.R.L.
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BDG România | S.C. Gluckmann S.R.L | S.C. A&N Logistik S.R.L. | S.C. Ganda Vest Trade S.R.L.

S.C. Profi beton S.R.L. | S.C. Agrodep S.R.L. | S.C. Fix Credit S.R.L.

Materiale Universale Favorit S.R.L.
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Asocia ia Cetatea Voluntarilor Arad, reprezentată prin Anamaria Popa și Anca Andru a, este o organiza ie cu care avem o ţ ţ ţ
strânsă rela ie de colaborare și pentru care avem un profund respect. Admirăm for a cu care Cetatea Voluntarilor reușește ţ ţ
să mobilizeze comunitatea pentru întrajutorare, determinarea cu care Anamaria și Anca reușesc să conducă echipele 
implicate direct în reabilitarea sec iilor Spitalului Jude ean Arad intrate în renovare, sau mai bine spus, în renaștere. ţ ţ
Cetatea Voluntarilor întinde aripi ocrotitoare și asupra creșelor și grădini elor din oraș și jude , aducând viitor colorat în ţ ţ
prezentul copiilor care le frecventează.

„

MOMEU, PALCU & ASOCIAȚII

ASOCIAȚIA „CETATEA VOLUNTARILOR” ARAD 

ESTE REPREZENTATĂ DE 

SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI

„MOMEU, PALCU & ASOCIAȚII”

B-dul Vasile Milea, Nr. 25-27, Ap. 2, Arad, România

Tel. 0744.912.761; 0743.129.566
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