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Raport de activitate 2021 

 

Proiecte anul 2021: 

 Primăvara aduc speranță bolnavilor – un proiect inițiat în perioada 

10 martie 2021 – 30 aprilie 2021, pe platforma Galantom pentru 

strângerea de fonduri necesare îngrijirii a 45 de pacienți oncologici/ 

lunar internați în Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. Suma 

strânsă în baza acestui proiect este de 2.235,00 lei. 

  Dăruiește ziua ta -  proiect derulat în anul 2021, pe platforma 

Galantom în care membrii din comunitate pot face donații în contul 

centrului, acești bani fiind cei pe care i-ar fi cheltuit de ziua lor de 

naștere. Suma strânsă  în baza acestui proiect pentru îngrijirea paliativă 

a pacienților este de 300 lei. 

 Viață de calitate în îngrijiri paliative – un proiect derulat în anul 2021 

pe platforma Bursa Binelui B.C.R. În baza acestui proiect, 300 de 

pacienți adulți, cu afecțiuni oncologice, stadiul III și IV, vor fi sprijiniți 

pentru  îngrijirea rănilor și escarelor  pe baza donațiilor strânse în contul 

centrului. Suma care a fost donată este de 2.485,00 lei. 

  

 

Lucrări executate: 

- În perioada 15.02.2021 – 28.02.2021 a fost executată lucrarea de iluminat de 

veghe în toate spațiile centrului, de către S.C. F.C. Construct Edil S.R.L. 

- În perioada 23 august 2021 – 31 august 2021,  firma S.C. F.C. Construct Edil 

S.R.L., a executat lucrarea solicitată de I.S.U. București la mansarda centrului, 
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respectiv de compartimentare a depozitului existent pentru produse de igienă în 

2 spații,    printr-un perete și montarea unei uși rezistentă la foc. 

- În perioada 01.09. 2021 – 30.09.2021,  firma S.C. F.C. Construct Edil S.R.L., a 

schimbat sistemul de iluminat în centru, fiind înlocuite neoanele de pe fiecare 

etaj, cu lumină pe senzori pentru a economisi energia electrică și au montat 

conform planului de arhitectură actualizat la cererea I.S.U. București, iluminat 

de veghe în spațiile de la parter, etajul I, etajul II și mansardă. 

         

         Practică clinică pentru elevi: 

- În perioada 01.03.2021 – 31.03.2021,  elevii de la Școala Postliceală Sfântul 

Nectarie, specializarea asistenți farmacie și asistenți recuperare medicală  au 

efectuat un stagiu de practică în centru. 

 

Acțiuni organizate în anul 2021: 

- În data 4 februarie 2021, la care este celebrată Ziua Mondială de prevenire a 

cancerului, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului au oferit 

pentru pacienții și angajații centrului următoarele:  flori, câte o icoană și o carte 

cu minunile, acatistul și paraclisul icoanei Maicii Domnului Pantanassa.  

- În data de 01.03.2021, voluntarii de la Asociația Neamunit au oferit pacienților 

internați  în centru următoarele: buchete de flori, mărțișoare și îmbrăcăminte. 

- În data de 08.03.2021, Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii 

Neamului au organizat o acțiune pentru pacienții și angajații centrului. Aceștia 

au adus în dar buchete de flori, iconițele și acatistele Maicii Domnului 

Pantanassa, încălțăminte pentru angajatele centrului și au venit însoțiți de către 

doamna Cristina Grama – hair stylist care le-a coafat părul angajatelor și 

pacientelor centrului. 
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- În data de 07.04.2021, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, voluntarii de la 

Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului i-au vizitat pe beneficiarii și 

angajații Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”. Au fost oferite cu 

ocazia acestui eveniment: flori și cărți de rugăciuni. 

Acțiuni cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului: 

- în data de 26.04.2021, Doamna Marinela Ivan de la Ambasada Elveției a oferit 

cadouri angajaților cu ocazia sărbătorii Paștelui, conținând produse alimentare, 

în valoare totală de 1.000,00 lei. 

- în data de 28 aprilie 2021, domnul Viceprimar Adrian Costache - Primăria 

Sector 2, domnul Director General Aurel Dobrilă și domnul Director adjunct 

Pascu Gheorghe - Poliția Locală Sector 2 au adus cadouri tradiționale de Paște 

pentru pacienții internați în centru. 

- În data de 08.05.2021, studenții din cadrul A.S.C.O.R. București au oferit 

daruri pacienților internați și au susținut un concert de muzică clasică (la 

vioară). 

- în data de 01.07.2021, cu ocazia împlinirii a 15 ani de activitate, a fost 

organizat la sediul centrului un eveniment la care au participat Pr. Consilier 

Ionuț Tutea, Pr. Cătălin Niculescu (preot voluntar) și  Ambasadorul Elveției la 

București – Domnul Arthur Mattli însoțit de către  Doamna Marinela Ivan și 

Doamna Sofia Mirela Lungu. 

- în data de 02.07.2021, Protoieria Sector 2 Capitală a organizat o acțiune în 

cadrul căreia au fost oferite icoanele a 15 sfinți vindecători bolnavilor internați, 

fructe, un tort aniversar și o lampă cu ultraviolete pentru dezinfecția saloanelor. 

- în data de 03.07.2021, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii 

Neamului au organizat o acțiune la sediul centrului având invitați pe naistul 

Vasile Răducu și doamna Profesor Felicia Popescu care a interpretat o piesă  
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compusă în cinstea Maicii Domnului, pentru 15 ani activitate a Centrului 

Sfântul Nectarie.  Voluntarii au oferit iconițe, flori, un tablou pictat cu flori de 

lavandă, legume proaspete pentru micul dejun, iar angajaților încălțăminte. 

- în data de 12.07.2021, voluntarii din cadrul A.S.C.O.R. București au organizat 

o acțiune în cadrul căreia au cântat la chitară și vocal pacienților internați în 

centru. 

- în data de 20.07.2021, domnul Daniel Trifu a organizat un eveniment în cadrul 

căruia a cântat în fiecare salon pacienților internați în centru. 

- în data de 26.07.2021, Părintele Stareț Vasile Pârjol de la Mânăstirea Cernica, 

Părintele Paroh Bogdan Teleanu și Pr. Cătălin Niculescu au adus racla cu 

moaștele Sfântului Calinic oferind posibilitatea să se închine toți bolnavii 

internați și angajații centrului. 

- în data de 8 noiembrie 2021, a fost adusă racla Sfântului Ierarh Nectarie și a 

Sfântului  Efrem cel Nou, de la Parohia „Buna Vestire” Bellu din Protoieria 

Sector 4 Capitală.  

- în data de 8 noiembrie 2021, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii 

Neamului au adus icoane cu Sfântul Nectarie, cruciulițe, cărți de rugăciune și 

flori pentru pacienții și angajații centrului. 

- în data de 9 noiembrie 2021, un grup de 10 voluntari din cadrul A.S.C.O.R. au 

oferit flori pacienților internați în centru. 

Acțiuni de Crăciun: 

- în data de 11.12.2021, un grup de 10 voluntarii de la A.S.C.O.R. București au 

interpretat colinde specifice sărbătorii Nașterii Domnului, în fiecare salon cu 

pacienți de la etajul 1 și 2 al centrului. 

- în data de 16.12.2021, Protoieria Sector 2 Capitală și Biserica Sfinții Voievozi 

Gherghiceanu au adus daruri pentru pacienții internați și pentru angajați, fructe, 
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aranjamente din brad pentru fiecare salon și au cântat colinde pentru bolnavii 

imobilizați la pat. 

- în data de 21.12.2021, elevii și profesorii de la Școala Postliceală Sanitară 

Carol Davila au adus daruri pentru pacienții internați și au interpretat colinde. 

- în data de 22.12.2021, preoții și enoriașii de la Biserica Bucur Ciobanul au 

adus daruri pentru pacienții internați și au interpretat colinde tradiționale de 

Crăciun pentru pacienți și angajați. 

 


