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Meseria de suflet 
Ing. Miorița SĂTEANU 

 
Meseria cea mai potrivită sufletului meu a fost aceea în care de la căpătâiul bolnavului am alinat 

suferințele, durerile și necazurile lui. Fiecare persoană, odată și odată, tot se întoarce la prima dragoste - 
acesta a fost pentru mine: OMUL cu toate problemele lui sociale sau de sănătate.  

Poezia MENIRE, care mi-a fost dedicată de către poeta județului Bihor, doamna Măduța Sabina 
demonstrează faptul că: 

Nu i-am ales pe buni, de răi, 
Condusă de dorința 
Oricărui semen să-i ajut 
Să-nfrunte suferința 

……………………..,  
Atâtea frunți am mângâiat, 
Atâtea inimi am vegheat, 
Atâtea nopți de pază-am stat , 
Să-nvingă VIAȚA ne-ncetat. 

Acesta este motivul pentru care azi, dar întotdeauna sunt alături de 
cei în a căror suflet domnește o dorință și nevoia de a fi ajutați, în a cărui 
inima s-a cuibărit părerea de rău, în al cărui cuget a înflorit o rază speranță 
de a fi conectat și rezonat cu așteptările lor, cinstit, bun și respectos și poate și cu siguranță convingerea 
și dorința de a nu provoca niciodată rău sau pagubă altei persoane.  

Respectând cuvintele Domnului: „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți” mi-a fost ghid în viață.  
De la aceste cuvinte simple, învățate în pruncie, a pornit și importanța activității mele și întreaga 

viață pentru că în acest context se poate integra și activitatea desfășurată în cadrul Uniunii Femeilor pe 
care am înființat-o în anul 1993 și am condus-o până in anul 2014 apoi, ca - persoană fizica - ca cetățean 
de onoare al municipiului Oradea și ca membră în Parlamentul Seniorilor - subcomisia pentru 
persoanelor vârstnice – prin proiectul *Cetățeni activi la puterea a treia* al Guvernului României în 
colaborare cu Guvernul din Elveția. 
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Au trecut 27 de ani de activitate in cadrul Uniunii Femeilor, perioadă în care am beneficiat de 
sprijin, încurajare și ajutor din partea femeilor din asociație, pentru derularea cu mult succes a 
proiectelor finanțate de către autoritățile locale și guvernamentale, de instituții și O.N.G.   

În anul 1993 imediat după înființare ne-am afiliat la organizația *Federația Internațională a 
Comunităților - International Federation of Settlements* cu sediul actual în Finlanda pentru zona 
Europeană Cu membri Federației – I.F.S – prin O.N.G.-urile din cele 4 continente, am colaborat și anual 
am participat la conferințe organizate de membri statelor afiliate în foarte multe țări. Uniunea Femeilor 
Bihor este singura organizației reprezentantă a României în această Federație Internațională. Întâlnirile 
au contribuit la dezvoltarea în domeniul de asistență socială, de educație și promovarea culturii 
tradiționale naționale. 

Pe parcursul anilor -1993- 2014 organizația, Uniunea Femeilor Bihor Oradea sub preşedenţia 
subsemnatei a derulat proiecte care au fost finanţate din fonduri proprii, sponsorizări și din fonduri 
nerambursabile. Dintre cele mai semnificative proiecte amintesc: „Tabăra de vara pentru copii la mare“ 
(1996), stațiunea Năvodari, județul Constanța - pentru copii proveniți din familii defavorizate, repetat 
anul următor pentru copii proveniți din familii numeroase, defavorizate. Copii au fost însoțiți de mamele 
lor. A avut loc și o Conferință Națională cu participarea ONG-urilor din țară. În 1997, concurs de 
interpretare instrumentală la: pian, vioara, ghitara, canto „Tinere talente”- și cu U.N.I.C.E.F.: „TABĂRA DE 
VARĂ PENTRU COPII“, din Comuna Simian, județul Bihor - pentru copii proveniți din familii defavorizate 
instituționalizați în Centrul de Plasament nr. 2  Oradea. 

În 1998, prin autofinanțare s-a înființat Școala Sanitară Postliceală *Carol Davila*, care a 
funcționat timp de 8 ani, timp în care s-au pregătit tineri în domeniile: asistent social; Asistent medical 
laborator; Asistent dietetician; Asistent radiologie. Director de proiect Miorița Săteanu, Director medical 
adjunct : dr. Moț Emilia. Absolvenții au beneficiat de Certificat de absolvire atestate de Ministerul 
Educație și Învățământului. 

În 2003, cu sprijinul oferit de Direcția de Cultură, Culte si Patrimoniul Național Cultural s-a 
derulat proiectul: „DESCHIDE UȘA, CREȘTINE“ – având ca obiectiv păstrarea și transmiterea datinilor și 
obiceiurilor tradiționale de Sfintele Sărbători ale Crăciunului, și alte tradiții culturale, etno-folclorice.  

„Podul prieteniei”- din 2004 în parteneriat cu Fundația Euroregiunii Bihor – Romania – Hajdu 
Bihar – Ungaria, a facilitat întâlniri cu grupurile etnice sub forma de dialog inter - etnic continuat cu 
spectacole artistice tradiționale. Consiliului județean Bihor a susținut finanțarea proiectul intitulat: 
„Țărăncuță, Țărăncuță”- , care a cuprins masă rotundă, expoziție și spectacol  organizat cu ocazia 
sărbătoririi zilei de 15 Octombrie – Ziua Națională a Femeii din Mediul Rural , iar Consiliul Local Oradea a  
susținut proiectul nostru: „VIAȚA DE FAMILIE”- cu vizită și spectacolul folcloric la sediul Casei 
Comunitare din Debrecen – Ungaria “Csapokerti Kozosegi haz” și vizita delegației femeilor din Debrecen 
la Oradea. Proiectul având succes a fost reluat în 2008, cu o avut loc o Conferință, concurs de desene, 
expoziție de obiecte și podoabe tradiționale, spectacol de muzică și dansuri populare. 

A urmat proiectul : „S.O.S. FEMEIA ÎN PERICOL”- campanie de combatere a violenței domestice, 
din 25 Noiembrie – 10 decembrie 2006, prin derularea diverselor activități specifice de educație civică în 
unitățile de învățământ preuniversitar și universitar, precum și acțiuni stradale de conștientizare a 
cetățenilor comunității. „Împreună intr-o societate multiculturală” - din 2007 - cu participare 
Internațională a membrilor afiliați și invitați ai Federației Internaționale a Comunităților – I.F.S.  
International Federation of Settlements. Această întâlnire a cuprins o Conferința internațională și 3 
ateliere de lucru: Educație, Multiculturalism și Asistență Socială. Paralel s-a organizat întâlnirea 
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membrilor Departamentului de Tineret. Au luat fost 84 participanți din diverse țari ale lume. S-a derulat 
in perioada 10 Octombrie - 14 Octombrie 2007. 

„Natura, prietena noastră” –un proiect cu o tabăra de vară pentru 70 de copii proveniți din familii 
defavorizate organizat în localitatea Lunca Vișagului – Cluj, în perioada 27 Iulie – 9 August 2008. 
„Importanța și valoarea familiei” – sărbătorirea Zilei Internaționale a Familiei – 15 Mai și Campania de 
combatere a violenței din perioada 25 Noiembrie - 10 Decembrie 2010, prin organizarea de mese 
rotunde, conferințe, simpozion cu studenții și acțiuni stradale a avut un impact pozitiv.  

• În 2014, din grave motive de sănătate am demisionat di fruntea organizației, dar a m 
continuat să sprijin proiectele pentru tineret și copii cum a fost, de pildă, „Descoperă - te pe TINE,” 
„VREAU SĂ ŞTIU , CE?” tabără de vară ocupațională pentru tineri pentru a-și cunoaște calitățile specifice 
pentru domeniul profesiei alese: literar și științific - I.T. editură, jurnalism. „Cinste și Recunoștință 
Ctitorilor României” - Tabără de vară in Brasov pentru tinerii, cu scopul de a oferi unui grup de elevii si 
studenți, pe timpul vacanţei de vară, să cunoască și să-și însuşească momente din istoria țării, alături de 
edificiile arhitecturale încărcate de evenimente din trecutul țării astfel: Muzeu Județean Brașov, Cetatea 
Râșnov, Castelul Bran, Castelul Peleș si Pelișor, Biserica Neagră. Piața Sfatului, Turnul Alb si Turnul 
Negru, Bastionul Graft, Scolala Ardelenească Aleea Tâmpa,  

Dar  după anul  2015, s-au derulat anual  proiecte coordonate în calitatea de cetăţean de onoare al 
Municpiului Oradea astfel : 

Anul 2019 ne-a împlinit prin apariția cărții *Culegător de praf de stele* - autor Miorița Săteanu. 
ocazie de a lansa volumele de poezii și proza ale poeţilor naționali și din diaspora : Ioana Precup, 
Mihaela Maria Dindelegan, Aurel Horgos, Dumitru Branc, Hetes Pascu, Ștefana Goţia, preot Gheorghe 
Nemeș , Nona Heredeanu Tudor, Maria Elvira Vancea, Pantea Galina, călugăr Mihai Blăjut, Paraschiva 
Cărbunar, Andei Baciu, Virgil Teodoresc Capriș, Furcoiu Victoria. Pușcaș Simona și alții. 

Proiecte pentru copii și tineri gen: „CEATA LUI PITIGOI”, „Am fost și noi tineri”, „Îmbatânirea 
Activa”, au fost ocazii pentru tabere de vară pentru școlari și preșcolari, pentru vacanță în ateliere de 
creație (cca 4o copii), concursuri de desene, recitări și concursuri sportive. „Curs de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice și cu dezabilități sub denumirea de *Dăruieşte ajutor pentru un zâmbet de 
mulţumire*. S-au organizat 3 serii din care 2 a câte 30 persoane la Oradea și o serie de 40 persoane la 
Școala Gimnazială din comuna Tulca.   

În perioada 2015 – 2020 s-au derulat proiecte pentru adulți și persoane vârstnice, mese rotunde, 
momente cultural - artistice cu ocazia Zileie de 1 octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor 
Vârstnice în cadrul Centrului Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice din zona Rogerius, Ioşia 
și Nufărul din cadrul Direcţiei de Asistență Sociala Oradea. Am organizat activităţile cele mai importante 
de ziua Femeii – 8 MARTIE, pentru pregătirea sărbătorilor Pascale și ale Crăciunului, cu ocazia Zilei 
Naţionale a Limbii Române, ș. a. momente apreciate și răsplătite cu mulţumiri și felicitări pentru profesia 
si dăruirea cu care au lucrat voluntarii Asociației în „Marsul pentru viaţă” cu toate acțiunile civice de 
susţinere a Familiei, difuzate și la posturile de Radio Maria și Radio Vocea Evemgheliei cu diverse 
tematici educative.   

Organizarea concertelor festive cu ocazia sărbătorilor religioase prin muzică sacră;concerte și 
momente artistice ocazionate de sărbători internaționale a Femeii, Familiei, Persoanelor Vârstnice și a 
sărbătorilor naționale Dragobetele, Ziua Națională a Limbii Române, Ziua Drapelului si Ziua Naționala a 
României, au fost prilej de întâlnire și de schimb de impresii între generații. 

Mulțumirea sufletească vine atunci când munca depusă este recunoscută și apreciată cu 
RESPECT, personal pot să spun că, prin meseria și vocația de inginer, simt că am fost un săditor al 
pasiunii în viață și toate cele dorite mi s-au împlinit. 

Tuturor o primăvară frumoasă. 
 

 


