EPISCOPIA SLATINEI ȘI ROMANAȚILOR
Activitatea Sectorului Social-Misionar
- 2021 În contextul pandemiei de COVID-19, măsurile sanitare de combatere a infectării adoptate la nivel
național și internațional au limitat manifestările culturale și sociale programate pentru anul 2021, astfel că o
mare parte dintre proiectele stabilite au fost anulate ori s-au desfășurat în mediul online, iar altele au fost
înlocuite de campanii sociale și filantropice.
În cadrul Sectorului Social-Misionar al episcopiei noastre și-au desfășurat activitatea: Pr. Consilier
Aldea Constantin, D-na asistent social Andreea Mihaela Firu, Diac. Dragnea Georgică - voluntar și, pentru
asigurarea evaluării și consilierii de specialitate psihologică, d-na psiholog Neagoe Neptina Elena de la
Direcția Protecție și Asistență Socială a Consiliul Local al Municipiului Slatina, în baza unui acord de
parteneriat. Prin intermediul Centrului de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații
de nevoie și al Biroului de catehizare a tineretului, s-a desfășurat o dublă activitate: una socială, în înțelesul
de filantropică sau de caritate, și alta misionară.
Episcopia Slatinei și Romanaților, prin instituțiile de asistență socială aflate în subordinea sa, precum
și prin toate unitățile bisericești din cuprinsul eparhiei, a avut ca obiective în anul 2021 continuarea și
menținerea proiectelor și programelor existente, precum și dezvoltarea altora noi.
În cele ce urmează, vom prezenta activitatea Sectorului sub următoarele aspecte:
 Servicii, proiecte și programe sociale coordonate de Centrul Eparhial;
 Proiecte și programe misionare coordonate de Centrul Eparhial;
 Întâlniri de lucru;
 Parteneriate;
 Activitatea social-misionară a preoților în cadrul parohiilor;
 Activitatea preoților din unitățile de cult cu profil special;
 Activitatea Ligii Tinerilor Creștini Ortodocși – Filiala Olt;
 Obiective de perspectivă.
I. SERVICII ȘI PROGAME SOCIALE
COORDONATE DE CENTRUL EPARHIAL
În cursul anului 2021, atât Biroul de Asistență Socială, cât și Centrul de zi și-au dezvoltat serviciile,
venind în sprijinul persoanelor aflate în dificultate, prin:
a. distribuirea de alimente, acordarea unor ajutoare materiale și bănești;
b. intervenții la instituțiile competente, pentru rezolvarea unor probleme ale beneficiarilor;
c. servicii de consiliere socială, individuală și de grup, consiliere spirituală, suport emoțional și, după
caz, consiliere psihosocială, integrare/reintegrare socială, evaluare și elaborare plan de intervenție;
d. servicii de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor programelor social-misionare.
A. Servicii Sociale
În anul 2021, Centrul pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situație de
nevoie a asigurat servicii sociale unui număr de 655 beneficiari: 225 beneficiari direcți și 430 indirecți, cu
probleme sociale, de tipul:
- persoane și familii cu resurse insuficiente pentru satisfacerea nevoilor de bază - 175;
- persoane aflate în căutarea unui loc de muncă – 7;
- persoane vârstnice – 154;

- persoane cu dizabilități - 107;
- tineri care provin din familii cu risc social crescut, prezentând un risc mare de abandon școlar - 117;
- tineri care au părăsit sistemul de protecție al D.G.A.S.P.C. - 3;
- victime ale violenței în familie - 1;
- persoane fără asigurare medicală - 83;
- persoane fără adăpost - 8.
Sumele necesare desfășurării acestei activități au fost acoperite, în special, din Fondul Filantropia,
general obligatoriu în toată Biserica Ortodoxă Română. Din acest fond de 50.610 lei, la care s-a adăugat și
contribuția proprie a Centrului Eparhial, au fost acordate ajutoare bănești în valoare de 84.102,78 lei
unui număr de 1.680 persoane nevoiașe.
Dintre cei care au beneficiat de un sprijin financiar mai important, menționăm: Episcopia de Bălți
(Republica Moldova) – 25.000 lei; Mitropolia Basarabiei – 2.400 lei; Episcopia Covasnei și Harghitei –
5.000 lei; Pr. Dascălu Mihai din Pașcani – 10.000 lei; Parohia Vineți – 3.000 lei; Așezământului social
„Doamna Maria Brâncoveanu” din Caracal – 2.521,39 lei; C. Ioana din Sinești, Potcoava – 1.000 lei; F.
Sorin din Slatina – 1.500 lei; E. Cristina din Slatina – 1.000 lei.
Pentru funcționarea Centrului Social și pentru ajutoarele financiare acordate de acesta persoanelor
aflate în situație de criză, în anul 2021 s-a cheltuit suma de 187.796,78 lei.
Per total, sectorul nostru a oferit sprijin financiar și material, atât din fonduri proprii cât și din colecte,
în valoare de 984.853,69 lei, unui număr de 17.166 beneficiari.
B. Programe sociale
1. Proiectul „Alege Școala III”
Cele patru centre educaționale înființate în episcopia noastră în anul 2014, prin proiectul „Alege
Școala”, susținut de Patriarhia Română în parteneriat cu Fundația World Vision România, și-au continuat
activitatea și în anul 2021. Acestea, câte unul pe fiecare protoierie și dotate cu aparatură corespunzătoare,
material didactic, rechizite etc., sunt următoarele:
a. Centrul Educațional Izvoarele (în Protoieria Slatina I) − Responsabil Pr. Crețu Gheorghe, specialist
educație Prof. Crețu Maria, iar beneficiari 8 copii;
b. Centrul Educațional Teslui (în Protoieria Slatina II) − Responsabil Pr. Ciobanu Ionel, specialist
educație Prof. Ene Carmen, iar beneficiari 11 copii;
c. Centrul Educațional Caracal (în Protoieria Caracal) − Responsabil Pr. Coconu Ionuț Mărgărit,
specialist educație Pr. Prof. Marin Leonard, iar beneficiari 12 copii;
d. Centrul Educațional Jieni (în Protoieria Corabia) − Responsabil Pr. Călin Gabriel, specialist
educație Prof. Crușoveanu Victor, iar beneficiari 11 copii.
2. Programul național „Masa Bucuriei”
Prin acest program, inițiat încă din 2013, fiecare parohie din eparhia noastră a oferit gratuit,
săptămânal, o masă caldă la cel puțin două familii nevoiașe (vârstnici nedeplasabili, persoane cu dizabilități
și familii cu resurse insuficiente pentru satisfacerea nevoilor de bază). Este vorba de 721 de familii
nevoiașe/săptămână, la nivelul județului Olt, astfel: Centrul Eparhial – 21 de familii; parohiile din cadrul
Protoieriei Slatina I – 182 de familii; parohiile din cadrul Protoieriei Slatina II – 202 familii; parohiile din
Protoieria Caracal – 190 de familii, iar parohiile din Protoieria Corabia – 126 familii.
În cadrul acestui program Centrul Eparhial a oferit, prin intermediul firmei de catering – SC Casa
Lazăr – 1.902 meniuri în valoare de 27.050 lei, iar la nivelul eparhiei cheltuielile au însumat 384.834 lei.
3. Campania umanitară „Un dar, de Paște”
În perioada 1 aprilie – 1 mai 2021, Sectorul Social-Misionar al Episcopiei Slatinei și Romanaților
împreună cu Liga Tinerilor Ortodocși Români - Filiala Olt au organizat în toate parohiile eparhiei cea de-a
III-a ediție a campaniei umanitare „Un dar, de Paște”.

Această s-a soldat la nivelul întregii eparhii cu rezultate remarcabile, colectându-se: produse
alimentare (65.300 lei), produse igienico-sanitare (20.493 lei), articole de îmbrăcăminte (8.690 lei) și
jucării (3.000 lei), toate însumând o valoare de 97.483 lei.
Produsele colectate au fost dăruite unui număr de 3.082 persoane cu probleme sociale, de tipul:
persoane cu boli grave, familii cu mulți copii și fără resurse financiare, bătrâni bolnavi și singuri, persoane
fără adăpost, familii monoparentale etc.
Din acest total, contribuția Centrului Eparhial este de 22.218 lei.
În municipiul Slatina, produsele colectate au fost oferite beneficiarilor în perioada 22 aprilie - 3 mai
a.c. cu sprijinul tinerilor din Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români - Filiala Olt, dornici să se implice în
activități social-filantropice.
4. Campania „Ajută și tu un școlar!”, ediția a VI-a
Organizată în perioada 15 aug. – 15 sept. 2021, împreună cu Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Filiala
Olt, această campanie s-a soldat, la nivelul întregii eparhii, cu colectarea a 10.719 caiete, 5.993 pixuri, 6.566
creioane, 1.053 ghiozdane echipate, 575 seturi carioci, 464 acuarele, 168 manuale școlare, 307 penare, alte
rechizite (radiere, rigle, coperți caiete, stilouri, rezerve stilou, ascuțitori etc.), toate însumând o valoare de
107.573,5 lei. Rechizitele au fost dăruite unui număr de 2.545 copii cu situație materială modestă. De
asemenea, Centrul Eparhial a finanțat rechizite școlare pentru 566 copii, în valoare de 20.118,19 lei,
astfel:
- 200 copiii din Centrele de Plasament și din Casele de tip familial ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului-Olt (D.G.A.S.P.C. Olt) - (cost rechizite: 8.182,80 lei);
- 130 copii de la Școala Profesională Specială Balș (cost rechizite: 1.881,51 lei);
- 100 copii de la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Balș - (cost rechizite: 5.205,63 lei);
- 36 copii din familii nevoiașe ce au apelat la Centrul Social al episcopiei (cost rechizite: 1.552,78 lei)
- 100 copii din satele Grozăvești și Drăghiceni - (cost rechizite: 3.295,47 lei).
Aceste rechizite au fost oferite beneficiarilor în perioada 14-15 septembrie a.c. cu sprijinul unor tineri
inimoși din Mun. Slatina, membri ai Ligii Tinerilor Creștini Ortodocși Filiala Olt. În total, din fonduri proprii
și colecte, Eparhia Slatinei și Romanaților a oferit rechizite școlare unui număr de 3.111 copii, în valoare de
127.691,69 lei.
5. Campania de Crăciun „Un dar, din suflet…”
În perioada 25 noiembrie - 25 decembrie 2021, Centrul de zi al episcopiei și Liga Tinerilor Ortodocși
Români, Filiala Olt au organizat în toate parohiile eparhiei campania de Crăciun „Un dar, din suflet…”, aflată
la cea de-a VI-a ediție.
Prin această acțiune, preoții și credincioșii au reușit să aducă o rază de bucurie în sufletele celor cărora
soarta le-a zâmbit mai puțin, produsele colectate în valoare 208.390 lei fiind distribuite unui număr de
5.210 beneficiari, din care 3.050 copii. Este vorba de: alimente în valoare de 53.030 lei, medicamente în
valoare de 560 lei, îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 37.055 lei și jucării în valoare de 6.340 lei.
În cadrul acestui program, Centrul Eparhial a acordat pachete cu haine, alimente, dulciuri și jucării
unui număr de 739 copii și 348 persoane vârstnice, în valoare de 49.820 lei.
Per total, în această campanie au beneficiat de ajutor umanitar în valoare de 258.210 lei, un număr
de 6.297 persoane.
6. Proiectul „Dăruiește (cu) bucurie!”, ediția a V-a
În perioada 1 noiembrie – 25 decembrie 2021, Centrul de zi al episcopiei împreună cu Liga Tinerilor
Ortodocși Români, Filiala Olt a organizat în municipiul Slatina cea de-a V-a ediție a campaniei umanitare
„Dăruiește (cu) bucurie!”, pentru a veni în sprijinul persoanelor fără adăpost și bătrânilor bolnavi și singuri.
În cadrul acestei campanii au fost identificate 8 persoane fără adăpost care locuiesc sub balcoane de
bloc sau în clădiri părăsite, fără geamuri și uși. Reprezentanții Centrului Social au oferit acestor oameni, pe
tot parcursul anului, o masă caldă/zi, precum și articole de igienă personală, îmbrăcăminte, încălțăminte,
pături, pilote etc.

Urmare mediatizării în mediul online, în această campanie s-au implicat și multe alte persoane, făcând
donații importante, ceea ce a condus la extinderea proiectului și făcând posibilă ajutorarea persoanelor
vârstnice bolnave, fără sprijin și a familiilor sărace cu mulți copii din municipiul Slatina și din comunele
limitrofe.
Per total, ajutorul acordat în acest proiect a fost de 95.300 lei, care reprezintă produse colectate și
distribuite unui număr de 1.517 beneficiari: articole de îmbrăcăminte de iarnă, în valoare de 47.926 lei; 454
perechi de ghete/cizme, în valoare de 24.065 lei; alimente în valoare de 14.560 lei; produse de igienă în
valoare de 4.350 lei; pături, pilote, saci de dormit (85 buc.), în valoare de 4.399 lei.
Din acest total, contribuția Centrului Eparhial în cadrul proiectului a fost de 62.502 lei, reprezentând
ajutoare acordate unui număr de 430 persoane.
7. Campania umanitară „Dăruiește sănătate!”
Această campanie a avut ca scop ajutorarea persoanelor nevoiașe și fără asigurare de sănătate. Astfel,
în anul 2021, au beneficiat de consultații gratuite, au primit gratuit medicamente ori sprijin pentru realizarea
unor intervenții chirurgicale 137 persoane nevoiașe, valoarea acestora fiind de 21.335 lei, din care 13.250
lei din fondurile proprii ale episcopiei, iar 8.085 lei din colecte.
8. Campania „Donează sânge, salvează o viață!” - ediția a IX-a
Dată fiind nevoia acută de sânge în spitale, Sectorul nostru Social a organizat în perioada 10-11 august
2021 campania „Donează sânge, salvează o viață!”, aflată la a IX-a ediție, în parteneriat cu Centrul de
Transfuzie Sanguină din Slatina.
Urmare acestei campanii, un număr de 91 persoane - preoți și credincioși - au donat sânge, fiind astfel
alături de cei aflați în suferință nu numai prin rugăciune, ci și prin faptă. Reprezentanții episcopiei au oferit
măști de protecție tuturor celor care au venit să doneze sânge.
9. Proiectul „Să dăruim un zâmbet!”
Cu ocazia zilei de 1 iunie, personalul Centrului nostru Social a organizat o acțiune umanitară în cadrul
proiectului „Să dăruim un zâmbet!”, oferind unui număr de 32 copii, proveniți din familii nevoiașe de pe
raza municipiului Slatina și a comunelor limitrofe, pachetele cu dulciuri, jucării și măști de protecție, atât la
sediul Centrului Social, cât și la domiciliul copiilor, cu respectarea măsurilor sanitare impuse.
10. Proiectul „Fiecare om contează! Evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost și a
impactului serviciilor sociale existente asupra calității vieții acestora”
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (M.M.P.S.) a implementat, în perioada noiembrie 2019 octombrie 2021, proiectul „Fiecare om contează! Evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost și a
impactului serviciilor sociale existente asupra calității vieții acestora”, finanțat din Fondul Social European
– cod proiect SIPOCA 575 (SMIS 126131).
În cadrul acestui proiect, M.M.P.S. a selectat câteva instituții sociale acreditate care acordă sprijin
persoanelor fără adăpost, printre care și Centrul de zi al episcopiei noastre, în vederea realizării unui interviu
on-line, cu scopul de a identifica principalele probleme cu care se confruntă persoanele fără adăpost, metode
utilizate de furnizori în vederea atragerii acestor persoane către astfel de servicii, dar și soluții de gestionare
a problemelor cu care se confruntă ele. În data de 3 martie 2021, Pr. Cons. Constantin Aldea a susținut acest
interviu online cu dna. Mihaela Ghenta, prezentând activitățile și proiectele derulate pentru a sprijini această
categorie socială extrem de vulnerabilă.
11. Programul de întrajutorare a parohiilor
E vorba despre un sprijin acordat lunar de către două parohii din Slatina unor parohii sărace din jud.
Olt, respectiv:
- Parohia Sf. Trei Ierarhi − 250 lei/lună, Parohiei Bondrea, com. Cezieni;
- Parohia Sf. Nicolae-Obrocari din Slatina − 300 lei/lună, Parohiei Rusănești-Voineasa.

II. PROIECTE ȘI PROGRAME MISIONARE
COORDONATE DE CENTRUL EPARHIAL
În ceea ce privește activitatea misionară a sectorului nostru, aceasta a constat în special în organizarea
misiunii în rândul credincioșilor de toate vârstele, a asistenței religioase în unitățile de cult cu profil special,
derularea de proiecte și programe cultural-misionare, precum și organizarea de concursuri și întâlniri pe
diferite teme bisericești.
La nivelul celor patru protoierii ale eparhiei, responsabili cu această activitate sunt:
- Pr. Peptușel Bogdan (Protoieria1Slatina@Gmail.com, tel. 0249421660) - Protoieria SlatinaI;
- Pr. Badea Cristian (protoieriaii@gmail.com, tel. 0249420112) - Protoieria Slatina II;
- Pr. Marin Leonard Aurelian (0786299234; 0721937907) - Protoieria Caracal;
- Pr. Guguleanu Cristian (cguguleanu@yahoo.com; tel. 0748698165) - Protoieria Corabia.
În cursul anului 2021, au fost implementate ori continuate următoarele proiecte și programe:
1. Sectorul Religie și Tineret
Începând cu luna octombrie 2019, în cadrul Centrului eparhial funcționează Sectorul Religie și
Tineret, coordonat de Pr. Consilier Nicolae-Marius Bălășoiu de la Mănăstirea Clocociov, din dorința
monitorizării mai atente a predării Religiei în școli și a dinamizării, la nivel eparhial, a activității cu tinerii.
Anul 2021 a fost, din punct de vedere al contextului social-politic absorbit și manipulat de pandemia
COVID-19, un an al fluctuațiilor în toate domeniile: școală cu prezență fizică/școală online, vaccinare mai
mult sau mai puțin fortuită, relaxare aproape totală în sezonul estival/interdicții și temeri exagerat inoculate
la deschiderea școlilor etc., fluctuație care a dus la micșorarea numărului de credincioși prezenți în interiorul
bisericilor.
Neputând organiza tradiționalele întâlniri duhovnicești datorită interdicțiilor, părintele consilier a
adaptat cateheza la vremurile tulburi pe care le trăim, postând zilnic pe pagina de Facebook OLTUL
ORTODOX, pe care o administrează, reușind să-i lumineze și să-i însuflețească pe cei care caută cuvântul lui
Dumnezeu. În încercarea de a găsi și alte modalități de a ajunge la inimile atât de apăsate de griji ale
oamenilor, părintele consilier a acceptat invitația postului OLT TV, prin intermediul doamnei Elena Ionescu,
moderatoarea emisiunii Perfectul Simplu, de a participa la un dialog de folos duhovnicesc în preajma
sărbătorilor de Crăciun, cu tema „Crăciunul vs Nașterea Domnului. Profit material vs profit spiritual”,
difuzată în data de 15 decembrie 2021.
Trăgând linie la sfârșit de an, putem spune că anul 2021 a fost un an al apropierii de Dumnezeu prin
participarea la sfintele slujbe, al apropierii interumane după traumele lockdown-ului din anul anterior și
după dezechilibrele emoționale și afective care i-au cuprins pe oameni, un an al minunilor personale, dar și
comunitare pe care Bunul Dumnezeu ni le rânduiește încă în fiecare zi.
2. Proiectul „Școala din pridvorul Bisericii”
Episcopia Slatinei și Romanaților, în parteneriat cu ISJ Olt (Departamentul Religie și Arte), a înființat
încă din septembrie 2019 șapte centre cultural-misionare la: Slatina, Caracal, Corabia, Balș, Drăgănești-Olt,
Potcoava și Câmpu Mare. Scopul acestora este prevenirea și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a
școlii, prin dezvoltarea de activități menite să conducă la creșterea șanselor de integrare socio-profesională a
tinerilor lipsiți de oportunități.
Proiectul a avut impact:
asupra copiilor:
- implicarea activă în activitățile desfășurate (concursuri, ateliere de creație, tabere);
- creșterea interesului pentru efectuarea temelor;
- dezvoltarea abilităților de comunicare.
asupra echipei proiectului (preoți/profesori):
- dezvoltarea competențelor de a lucra în echipă;
- acumularea de experiență, pt. a fi valorificată în alte proiecte;
- creșterea prestigiului în comunitate.
asupra comunității: înființarea a încă două centre, la Fălcoiu și Fărcașele de Sus.

Sustenabilitatea proiectului:
Suntem încredințați că acest proiect va prinde rădăcini, reprezentând o intervenție benefică în viața
tinerilor, devenind un bun obicei multă vreme, cu posibilitatea de dezvoltare/continuare ulterioară a
proiectului prin înființarea altor centre catehetice.
Proiectul va contribui semnificativ la formarea tinerilor, care vor înțelege că educația este esențială
pentru formarea și dezvoltarea personalității.
Replicabilitatea:
Se poate observa că proiectul a contribuit în mod clar la consolidarea relației biserică-familie-școalăcomunitate, facilitând o abordare diferită a acestei relații, dar și a procesului de învățare și de aplicare a
deprinderilor, totodată contribuind și la pregătirea tinerilor pentru asigurarea unui viitor sustenabil.
Acest proiect contribuie la creșterea gradului de incluziune, având contribuții directe și în creșterea
calității actului educațional.
3. Programul „Cateheza de sâmbătă seara”
Programul acesta, conform căruia toți preoții parohi ar trebui să organizeze, în fiecare sâmbătă seara,
după vecernie, cateheză cu tinerii și copiii dornici de mai multe cunoștințe religioase, s-a desfășurat doar în
unele parohii în anul 2021, din cauza restricțiilor cauzate de pandemie (doar în 24 de parohii, cu participarea
a 339 copii).
4. Concursul Național de Creație „Biserica – familia românilor de pretutindeni”
Cu prilejul Anului omagial al pastorației românilor din afara României, în Episcopia Slatinei și
Romanaților s-a desfășurat, în perioada 29 decembrie 2020 – 15 aprilie 2021, Concursul Național de
Creație „Biserica – familia românilor de pretutindeni”, care s-a adresat copiilor participanți la grupele
catehetice din parohiile aflate în țară și diaspora românească, înscrise în Programul Național Hristos
împărtășit copiilor, preoților coordonatori de grup catehetic, profesorilor de religie și altor educatori creștini.
Astfel, fiecare grup de cateheză format la nivelul parohiei a trebuit să realizeze un miniproiect cu caracter
filantropic-cultural, care să se adreseze cu preponderență familiei. La acest concurs au participat 277 copii,
din 17 parohii ale eparhiei noastre, care au fost coordonați de câte o echipă formată din preot, profesor de
religie/de altă disciplină implicați în Programul Național Catehetic Hristos împărtășit copiilor.
În perioada 20 februarie – 10 aprilie a avut loc evaluarea și premierea, la nivel de protoierie, a
celor mai bune portofolii. Evaluarea lucrărilor s-a făcut la fiecare protoierie, de către un juriu format dintrun responsabil cu cateheza parohială, un responsabil cu activitatea social-filantropică și un profesor de
religie.
La etapa pe protopopiat a concursului au participat 17 portofolii realizate de copii din cele 4
protopopiate: Slatina I – 5 portofolii, Slatina II – 3 portofolii, Caracal – 3 portofolii și Corabia – 6 portofolii.
Portofoliile care au obținut premiul I la această etapă s-au calificat pentru etapa eparhială, care a avut
loc în data de 14 aprilie, la Centrul Social.
Urmare evaluării de către comisia formată din Pr. Dan CAMEN - responsabil cu cateheza parohială;
Dna Luciana SLUJITORU - inspector Religie și Andreea IACOB - responsabil cu activitatea socialfilantropică, au fost premiate portofoliile cu cele mai bune lucrări:
Premiul I - Parohia Pârșcoveni, coord. Pr. Frăsineanu Ionuț, Prof. Frăsineanu Gheorghița, Șc.
Gim. Slătioara, Olt și Pr. Sîrbu Ion, Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu”, Almendralejo,
Spania, pentru „Dumnezeu este același, aici și în diaspora!”;
Premiul II- Parohia Ianca II, coord. Pr. Bîzganu Lilian Ioan, pentru portofoliul „Hristos
universul românilor înstrăinați”;
Premiul III- Parohia Găvănești, coordonator Pr. Prof. Stoica Daniel și Prof. Eugenia Mateșică,
pentru portofoliul „Biserica - Familia Românilor de Pretutindeni”;
Premiul III - Parohia Turia, coordonatori Pr. Tudorache Florin și Prof. Tudorache Alina, pentru
portofoliul „Dor de voi”.
Joi, 22 aprilie, Preasfințitul Părinte Episcop Sebastian a premiat câștigătorii Concursului Național
Catehetic „Biserica – familia românilor de pretutindeni”, ocazie cu care a felicitat atât pe elevi, cât și pe

coordonatorii lor, profesori și preoți. Premiile, care au constat în cărți ziditoare de suflet, icoane și dulciuri,
au fost asigurate de Centrul Eparhial.
Întrucât condițiile restrictive nu au permis organizarea și desfășu-rarea unei festivități în data de 21
mai la Catedrala Patriarhală, televiziunea Trinitas TV a realizat un film cu momente reprezentative ale
concursului din toate eparhiile, care a fost difuzat pe post în zilele de 20 și 21 mai 2021, și a premiat
câștigătorii Concursului Național de Creație „Biserica – familia românilor de pretutindeni” cu:
Diploma omagială a anului 2021 și cărți publicate la editura Patriarhiei Române, pentru grupul de cateheză
și Diploma omagială pentru coordonatori. Acestea au fost expediate către Centrul eparhial și înmânate
echipei câștigătoare miercuri, 2 iunie, de către Preasfințitul Părinte Sebastian, într-un cadru festiv,
felicitându-i pe cei implicați: copii, profesori și preoți.
În Episcopia Slatinei și Romanaților premiul I a fost acordat grupului de cateheză din cele două parohii
înfrățite:
- Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Pârșcoveni, Olt; coordonatori: Pr. Frăsineanu IonuțGabriel, Frăsineanu Adriana - prof. învățământ primar Șc. Gim. Slătioara, județul Olt și Stelian Alecu profesor religie, Șc. Gim. Pârșcoveni;
- Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu”, Almendralejo, Spania, coordonator - Pr.
Sîrbu Ion, pentru proiectul „Dumnezeu este același, aici și în diaspora!”.
5. Proiectul educativ județean „Magia Crăciunului”
În perioada noiembrie - decembrie 2021, Centrul de zi al episcopiei și Grădinița cu Program Prelungit
nr. 1, Slatina au organizat Concursul județean „Magia Crăciunului”, care a constat în realizarea unor lucrări
plastice, colaje, felicitări, având ca temă „Crăciunul”. La concurs au participat 752 preșcolari și școlari
coordonați de 241 cadre didactice de la grădinițe și școli din toată țara, scopul concursului fiind educarea
tinerei generații în spiritul tradițiilor și obiceiurilor românești.
6. Atelierul de creație „Ne jucăm și învățăm…”
Acesta se adresează copiilor cu vârsta între 7-14 ani, care provin din familii nevoiașe, și are drept scop
prevenirea abandonului școlar. În anul 2021 au participat la activitățile desfășurate în cadrul atelierului de
creație 27 copii care provin din familii numeroase și trăiesc la limita sărăciei.
În fiecare zi de vineri, în perioada 15 aprilie – 15 septembrie 2021, copiii au participat la diverse
activități desfășurate în curtea Centrului nostru, fiind provocați să-și folosească și să-și dezvolte imaginația,
spiritul creativ, abilitățile de comunicare, încrederea, spiritul critic, bunul gust, gândirea logică și păstrarea
tradițiilor. În acest fel, copiii au fost implicați într-o gamă variată de activități interactive, creative și
recreative: jocuri, lucrul în grup, vizionarea unor filme educative, concursuri și bună dispoziție.
7. „Marșul pentru viață”, ediția a X-a
Sâmbătă, 27 martie, s-a desfășurat on-line „Marșul pentru viață - 2021”, sub genericul „Uniți
pentru viață”, având drept scop promovarea dreptului la viață a copilului nenăscut, sprijinirea femeilor
aflate în criză de sarcină, promovarea adopțiilor și reafirmarea valorilor familiei creștine tradiționale, care
este temelia unei societăți solide și sănătoase.
La acest marș au participat, on-line, preoți și credincioși din cele patru protopopiate ale eparhiei,
realizând lucrări cu mesaje pro-viață: desene, pancarte, bannere, clipuri, eseuri sau poezii. La sediul fiecărei
protoierii s-a organizat o expoziție cu lucrările realizate de elevi, profesori de religie, preoți sau credincioși.
8. Control oftalmologic gratuit, atât pentru preoți, cât și pentru credincioși
Centrul Social a organizat în perioada 3 martie – 21 mai 2021, împreună cu ambulatoriul de
specialitate „Hello Optic Vision” din Pitești, un control oftalmologic gratuit pentru personalul bisericesc din
protoieriile Slatina I, Slatina II și Corabia.
Controlul oftalmologic s-a desfășurat pe bază de programare, cu respectarea normelor sanitare, având
ca scop depistarea precoce a tulburărilor de vedere și corectarea lor promptă.
Astfel, 61 de persoane, preoți și credincioși, au beneficiat de testele realizate în cabinetul ambulatoriu
de oftalmologie: măsurarea dioptriilor și testarea acuității vizuale cu și fără corecție.

III. ÎNTÂLNIRI DE LUCRU
1. Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor”, ed. a XIV-a. În perioada 27-30
septembrie 2021, Patriarhia Română a organizat cel de-al XIV-lea Congres Național ,,Hristos împărtășit
copiilor”, la Centrul Social-Pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman din Bușteni. Episcopia noastră
a fost reprezentată de Pr. Constantin Aldea, consilier social-misionar, coordonatorul Biroului de catehizare
și de Dna Luciana Slujitoru, inspector pentru Religie-Arte la Inspectoratul Școlar Județean Olt. În cadrul
acestui congres consilierul de resort a prezentat raportul de activitate pentru anul catehetic 2020-2021,
privind programele „Hristos împărtășit copiilor”, „Alege Școala”, Concursul Național de Creație „Iubirea lui
Hristos în familia mea” ș.a.
2. Cursul de formare continuă „Asistența socială și managementul de caz”
În perioada 22-24 septembrie 2021, dna asistent social Andreea Iacob a participat la cursul de formare
continuă în Asistența socială și managementul de caz, desfășurat on-line de către Centrul de Formare
și Evaluare în Asistența Socială, împreună cu Asociația Asistenților Sociali din România. Cursul a vizat
practica managementului de caz și măsurile care se impun pentru a asigura continuitatea procesului de
asistență și siguranță a persoanelor care beneficiază de suport. La finalizarea programului de pregătire,
asistentul social a primit atestatul de participare.
IV. PARTENERIATE
În vederea realizării a cât mai multe și mai rodnice acțiuni social-filantropice, episcopia noastră a
promovat, în anul 2021, o seamă de parteneriate, astfel:
Protocol de colaborare cu Serviciul Public Protecție și Asistență Socială (D.A.S.) Slatina,
în vederea colaborării între instituții, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale, menite să soluționeze
problemele persoanelor aflate în nevoie;
Parteneriatul cu D.G.A.S.P.C. Olt, prin intermediul căruia 27 de preoți au oferit asistență
religioasă unui număr de 251 de beneficiari, precum și unele ajutoare constând în alimente, rechizite,
îmbrăcăminte și încălțăminte;
Parteneriatul încheiat cu A.N.S.R. Olt, pentru a veni în sprijinul persoanelor cu deficiențe de auz
și vorbire - 175 la număr, dintre care 107 înregistrate la Slatina. Obiectivul parteneriatului a fost acela de a
asigura asistența religioasă doritorilor, sens în care Pr. Drăghici Ionuț, specializat în limbajul mimico-gestual,
le slujește duminical Sf.Liturghie;
Parteneriatul cu organizația ,,Trebuie!” din Mun. Slatina, privind creșterea calității vieții
copiilor și adulților cu nevoi speciale din cadrul Organizației „TREBUIE!” Olt, în baza căruia episcopia
noastră a asigurat asistență religioasă, a participat la diferite activități de terapie ocupațională și la serbările
organizate cu diverse ocazii, oferind daruri, rechizite, dulciuri și jucării beneficiarilor;
Parteneriatul încheiat cu Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” din Slatina, tot
în cadrul activităților SNAC, prin care s-au cumpărat legume, fructe și alimente care au fost oferite copiilor și
familiilor nevoiașe aflate în evidența Centrului nostru Social;
Protocol de Colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Slatina;
Protocol de Colaborare cu Asociația Filantropică Medical - Creștină Christiana – Filiala
Cluj.
V. ACTIVITATEA SOCIAL-MISIONARĂ A PREOȚILOR
ÎN CADRUL PAROHIILOR
Activitatea misionară a preoților de parohie presupune, pe lângă asistența religioasă propriu-zisă, și
acțiuni filantropice, constând în:
 sprijin financiar pentru familiile nevoiașe sau cu mulți copii;
 atragerea de voluntari pentru cercetarea vârstnicilor și bolnavilor la domiciliu;

 sprijin material constând în alimente, îmbrăcăminte, medicamente, rechizite etc., provenite din
colecte;
 oferirea unei mese la cel puțin 2 persoane/săptămână, prin programul „Masa Bucuriei”;
 cadouri pentru copii, cu ocazia sfintelor sărbători (Învierea și Nașterea Domnului), precum și de 1
iunie – Ziua Copilului.
Tot în scop misionar, au fost acordate mai multe interviuri ziarului Lumina al Patriarhiei Române
și unor publicații locale și au fost realizate reportaje video pentru televiziunile locale în mai multe parohii
din eparhia noastră.
Potrivit datelor primite de la protopopiate, în unitățile de cult din cadrul episcopiei noastre s-au mai
desfășurat:
- Parteneriate între școală și biserica parohială – 74;
- Pelerinaje la obiective bisericești din țară și străinătate – 28;
- Scenete, cercuri de lectură, concerte de colinde – 19;
- Proiecții de film religios – 4;
- Ateliere de pictură pe sticlă, quilling, pirogravură, încondeiere ouă, origami etc. – 2.
În mod special merită evidențiate la acest capitol activitățile mai de amploare ale unor preoți, precum:
- Pr. Protoiereu Marian Dobre și Pr. Drăghici Nicolae de la Parohia Brastavățu, care au
organizat mai multe activități culturale și filantropice, dintre care amintim:
- Concursul de interpretare ,,Dor de cer”, ediția a III-a, în data de 05.08.2021, la care au
participat cântăreții bisericești ai celor patru cercuri pastorale din Protoieria Corabia. Concursul s-a
desfășurat în biserica Parohiei Sf. Treime din Corabia, unde un juriu alcătuit din 4 preoți, alături de PC
Protoiereu, au evaluat și apreciat talentul celor șapte participanți la concurs.
Concursul desfășurat pe două secțiuni, cântare liturgică și priceasnă la alegere, a dat ocazia celor
prezenți să guste frumusețea cântărilor bisericești, fie ca interpreți, fie ca ascultători, secțiunile fiind
demarcate de interpretarea unor frumoase pricesne de către preoții: Rusu Constantin - preot pensionar,
Stănescu Simion de la Parohia Celeiu și Cismaru Marian de la Parohia Vișina Veche.
Premiul I a fost decernat dlui Popa Liviu de la Parohia Stăvaru (Cuvine-se cu adevărat, gls. V, A. Pann;
Așa grăiește Domnul slavei).
Premiul II: Prof. Iacobescu Marian (Axionul Învierii, glas I; Pentru Tine Doamne); Neață Ștefan
de la Parohia Sf. Treime (Axionul Intrării Maicii Domnului în Biserică; Zâmbet răstignit) și Nemoianu
Petre de la Parohia Vlădila (Axion duminical, gls.V, Ștefanache Popescu; Ridica-voi ochii mei).
Premiul III: Rezeanu Dorel de la Parohia Rusănești (Axion duminical; Balada Sf. Martiri
Brâncoveni); Răduț Olivian de la Parohia Doanca (Mărturisiți-vă Domnului; O, Maică dulce-a vieții
mele) și Tufiș Dorin de la Parohia Traian (Împărăteasa mea cea preabună; Născătoare dulce nume).
- Festivalul de toacă, ediția a VII-a, organizat în data de 11 iulie, a întrunit 21 copii cu vârsta între
5 și 14 ani, după cum urmează: 15 copii din localitate, pregătiți de Pr. Drăghici Nicolae, 3 copii din parohia
Grădiștea, localitatea Găneasa, însoțiți de Pr. paroh Sandu Constantin și 3 din parohia Ogoru, împreună cu
preotul lor paroh Bujoi Cornel, Episcopia Sloboziei și Călărașilor.
De asemenea, au participat: Pr. Cazacu Dan de la Parohia Săliștea, localitatea Izverna, Episcopia
Severinului și Strehaiei, precum și delegați ai Parohiei Traian, dar și foști participanți la edițiile trecute, care
acum sunt absolvenți de liceu, cum este cazul prezentatoarei festivalului Dobre Adela, dar și al tinerei Vasile
Alexandra. Acestea, împreună cu doamna învățătoare pensionară Tudorache Elena și cu alți elevi au recitat
poezii religioase și patriotice.
Asistența a fost alcătuită din aproximativ 100 de persoane, enoriași ai parohiilor participante.
Apreciind prestația copiilor, juriul de specialitate a oferit la finalul Festivalului premii constând în
diplome și cărți ziditoare de suflet.

Pr. Ion Ciucă și fiii săi − Preoții Emanuel, Silviu și Daniel − de la Parohia Câmpu Mare.
Acești îngrijesc, în cadrul Complexului parohial, un număr de 20 familii defavorizate, acordă periodic
ajutoare financiare, alimente și materiale igienico-sanitare pacienților aflați în Spitalul Județean Slatina secția Maternitate, Spitalul Vedea - județul Argeș, precum și pacienților internați în spitalele din localitățile
Slatina, Drăgășani, Drăgoiești și Vedea și în Căminele de bătrâni din Slatina, Corabia, Băbeni și Drăgoiești.
De asemenea, organizează la Centrul cultural-misionar activități social-filantropice și educaționale cu tinerii
din parohie. Au acordat ajutoare financiare unor familii cu probleme și deținuților din penitenciarul din
Craiova, au distribuit gratuit broșuri cu acatiste, diferite sfaturi duhovnicești, istorioare duhovnicești, cărți
de rugăciuni etc.

Preoții Bogdan Peptușel

și Ioan Rădoi de la Parohia Sf. Nicolae-Coastă, Slatina, au

întrunit, în fiecare zi de sâmbătă, la orele 1700, Grupul „Al-Anon”, înființat încă din anul 2015, care este o
comunitate a rudelor și prietenilor alcoolicilor care își împărtășesc experiența, forța și speranța, în scopul
rezolvării problemelor comune. Cu o participare medie de 10 persoane pe ședință, până în prezent grupul a
adunat peste 20 de beneficiari. La nivelul parohiei mai funcționează și un Grup de cateheză, din care fac
parte peste 30 de copii, activitățile desfășurându-se în fiecare duminică și constând în cântări religioase,
cateheză și activități interactive.
VI. ACTIVITATEA SOCIAL-MISIONARĂ A PREOȚILOR
DIN UNITĂȚILE DE CULT CU PROFIL SPECIAL
În cuprinsul eparhiei, în afara bisericilor de la parohii și mănăstiri, mai avem în supraveghere și două
biserici de spital (una la Slatina și una la Caracal), o capelă militară (la Caracal), un paraclis în cadrul
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, o capelă în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență
persoane vârstnice, un paraclis pentru tineret și o biserică pentru Comunitatea de persoane cu
deficiențe de auz și vorbire (ultimele toate în Slatina).
Pentru acestea, dar și pentru alte centre și așezăminte sociale, Sectorul nostru a coordonat în anul
2021 și activitatea a 32 de preoți, după cum urmează:
2 preoți de spital: Pr. Stănculeț Gigi de la Spitalul Județean și Pr. Ion Iagăru de la Spitalul
Municipal Caracal;
Pr. militar Toader Iulian la U.M. 01256, Caracal;
Pr. misionar Tare Teodor la paraclisul pentru tineri, Slatina
Pr. Vână Ionuț la Centrul de Îngrijire și Asistență Socială Persoane Vârstnice din Slatina;
Pr. Grigore Sami Dumitrel la paraclisul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci;
Pr. Drăghici Ionuț, specializat în limbajul mimico-gestual, pentru comunitățile persoanelor cu
deficiențe de auz și vorbire din Slatina și Caracal;
25 alți preoți de enorie, care au în sectorul lor de misiune centre sau așezăminte sociale.
În total, s-a asigurat asistența religioasă unui număr de 624 beneficiari instituționalizați în centre de
asistență socială, case de tip familial și centre maternale.
La acest capitol, merită menționată îndeosebi activitatea Pr. Ion Doru Iagăru, preot la biserica
Spitalului Municipal Caracal, care, în cursul anului 2021 a desfășurat mai multe proiecte, precum:
1. Proiectul „Fii și tu prietenul copiilor aflați în suferință”, prin care Marian Oprea, un băiat
de 16 ani, diagnosticat cu o formă rară de cancer, a beneficiat de sprijin financiar pentru transport și
tratament;
2. Tabăra de la Eforie Nord, organizată în perioadele 20-24 iunie pentru 25 de copii și 13-18
septembrie pentru 28 de copii proveniți din localități din județul Olt și care nu au fost niciodată pe litoral.
Copiii au mers la plajă, au participat la numeroase acțiuni, au vizitat obiective turistice importante și
mânăstiri.

3. Campania „Zâmbește, familia (noastră) te iubește!”, ed. a VI-a, care a adus bucurie și
speranță la 600 de copii din România;
4. Târgul Caritabil de Mărțișor, ed. a VII-a, sumele strânse din vânzarea mărțișoarelor fiind
donate Centrului Cultural Român din Vidin;
5. Campania „Donează sânge” – organizată la Centrul de Transfuzii Olt, în două ediții.
6. Campania „Desculț am fost și m-ați încălțat” - a reușit să încalțe 220 copii cu ghetuțe noi.
Pe lângă aceste proiecte, părintele a mai desfășurat și alte acțiuni caritabile, dintre care amintim:
îmbrăcăminte și încălțăminte nouă de Sfintele Paști pentru 20 de copii din Caracal și comunele limitrofe;
îmbrăcăminte și încălțăminte pentru 50 de școlari, precum și numeroase rechizite; donații de lemne de foc și
alimente pentru familiile nevoiașe; 1500 de scutece de unică folosință pentru secția de Neonatologie, Caracal;
ajutoare materiale și alimentare pentru rezidenții Spitalului de Leprozerie din Tichilești, Tulcea;
achiziționarea unei case în comuna Sprâncenata pentru o familie nevoiașă; achiziționarea a 75 de perne
medicinale pentru bătrânii Centrului de Asistență Socială și Secția Interne a Spitalului Municipal Caracal;
renovarea a două locuințe în satele Cioflanu și Grozăvești, iar prin campania „Povestea becurilor” a schimbat
becurile clasice cu becuri economice la un număr de 150 familii.
De asemenea, trebuie reținută și activitatea Pr. Drăghici Ionuț, specializat în limbajul mimicogestual, care slujește în fiecare duminică Sfânta Liturghie pentru comunitatea de surdo-muți din Slatina încă
din primăvara anului 2015, în biserica mică din cadrul ansamblului Catedralei Episcopale. Cu diverse ocazii
(Crăciun, Sf. Paști, 1 Iunie) acesta a oferit, din partea Centrului Eparhial, dulciuri, rechizite și jucării celor
30 de copii ai persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire din județ.
VII. ACTIVITATEA LIGII TINERILOR
CREȘTINI ORTODOCȘI ROMÂNI - FILIALA OLT
Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români - Filiala Olt, înființată la 1 octombrie 2020, funcționează sub
îndrumarea Sectorului Social-Misionar și are sediul în Municipiul Slatina, în „Sala Tineretului” din cadrul
clădirii Protoieriei Slatina I. Președinte este dra. avocat Ivașcu Laura, iar ca îndrumători au fost desemnați
Pr. Cons. Nicolae Bălășoiu, Pr. Cons. Constantin Aldea și Pr. Bogdan Peptușel de la Biserica Sf. NicolaeCoastă.
În prezent, asociația numără 21 de membri care se întrunesc săptămânal și desfășoară diverse
activități duhovnicești, social-filantropice și culturale, precum:
Program de rugăciune săptămânal, în fiecare joi de la ora 1900, la Paraclisul Tineretului din
Municipiul Slatina;
Marșul pentru viață „ Uniți pentru viață” (27 martie);
 Campania „Un dar, de Paște” (1 aprilie – 1mai);
 Campania „Donează sânge, salvează o viață!” (10-11 august);
 Campania „Ajută și tu un școlar!” (18 august – 15 septembrie);
 Campania „Dăruiește (cu) bucurie!” (15 octombrie – 25 dec.);
 Campania „Un dar, din suflet ...” (15 noiembrie – 25 decembrie);
 Vizionarea de materiale documentare și participarea la dezbateri pe diferite teme.
Tinerii din Liga Tinerilor Creștini Ortodocși – Filiala Olt au participat, în decursul anului 2021 la mai
multe sesiuni de dezbatere, pe diferite teme culturale, după cum urmează:
15 Ianuarie – Ziua Culturii Naționale – când a fost vizionat un documentar despre Mihai Eminescu
și a fost analizată opera sa;
Dostoievski și creștinismul – prilej cu care s-a dezbătut cu interes tezaurul bogat reprezentat de
opera marelui scriitor;
19 Februarie – 145 ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși;

Sfântul Atanasie din Paros și Revoluția franceză - s-au vizionat documentare despre Sfântul
Atanasie;
500 ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Voievod Neagoe Basarab – sesiune de dezbateri.
LTCOR-Filiala Olt deține și o pagină de Facebook, denumită „Liga Tinerilor Olt”, prin care își
promovează activitățile în mediul on-line și postează învățături duhovnicești, știri, informații etc.
IX. OBIECTIVE DE PERSPECTIVĂ
Pentru anii următori, Sectorul nostru își propune:
1. Crearea și menținerea, în continuare, a unor rețele de suport, la nivel comunitar, pt. persoanele
sau grupurile sociale aflate în dificultate;
2. Informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării și sensibilizării
acesteia;
3. Desfășurarea de campanii publice în vederea implicării comuni-tății în rezolvarea diferitelor
probleme sociale;
4. Extinderea Programului Social Masa Bucuriei la cât mai multe persoane nevoiașe din cuprinsul
județului;
5. Elaborarea și implementarea de proiecte și programe de asistență socială pentru diferite alte
categorii vulnerabile;
6. Dezvoltarea serviciilor și activităților de prevenire, precum și a celor de suport, acordate
beneficiarilor sistemului de asistență socială;
7. Înscrierea asistenților sociali care lucrează în instituții social-filantropice bisericești în programe
de formare și perfecționare;
8. Demararea unor campanii privind drepturile copilului și violența în familie, egalitatea de șanse și
combaterea discriminării;
9. Dezvoltarea și extinderea activităților catehetice la cât mai multe parohii din județ;
10. Mediatizarea activităților catehetice și social-filantropice.
În încheiere, dorim să mulțumim tuturor persoanelor, comunităților și instituțiilor locale și centrale
care au sprijinit Sectorul Social-Misionar în multiplele sale activități pastorale și social-filantropice în anul
2021 și ne rugăm Domnului să le dăruiască sănătate și fericire, pace și bucurie, precum și mult ajutor la toată
fapta cea bună.
CONSILIER SOCIAL,

ASISTENT SOCIAL,

s.s. Pr. Constantin ALDEA

s.s. Andreea Mihaela FIRU

COMISIA SOCIAL - FILANTROPICĂ ȘI ORGANIZATORICĂ
s.s. Pr. Laurențiu-Cătălin HRIȚCU - președinte
s.s. Pr. Mihăiță TUDOR
s.s. Ec. Daniela-Elena BOCAI
s.s. Dr. Gabriel-Tache CHIRIAC
Muzeograf Denisa-Liliana GUȚICĂ-FLORESCU
s.s. Dr. Dorin Teodor POSTELNICU

