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sLuJire  şi  JertfeLnicie 

pe  „aLtaruL  frateLui“ !

Noul volum al cunoscutei colecţii „Biserică. Misiune. Sluji-
re“, constituit din faptele bune ale mulţimii persoanelor iubi-
toare de Dumnezeu în lumea tot mai indiferentă faţă de sensul 
vital al existenţei, faţă de credinţă şi de valorile morale, are o 
nouă înfăţişare.

Pe lângă obişnuitele studii ale autorilor consacraţi, recu-
noscuţi de Biserică, din partea I – „Teologie şi pastoraţie“, s-au 
adăugat, în partea a II-a, două materiale despre educaţia creş-
tină şi misiunea filantropică. Sunt analize coerent şi atent al-
cătuite, bine dozate cu mărturii atât ale slujirii bisericeşti, cât 
şi ale profesorilor ori elevilor implicaţi în educaţia creştină as-
tăzi, în familie, în şcoală şi în lume. De asemenea, sunt analiza-
te faptele milei creştine faţă de „cei ce-I seamănă“ în suferinţă, 
în părăsire, în sărăcie, în singurătate, Domnului Hristos. 

Am dori să remarcăm aici, în chip special, ataşamentul 
unora dintre inimoşii şi inteligenţii tineri creştini, atât la ora 
de Religie în şcoli, dar mai ales în viaţa de zi cu zi!

Sunt cuprinse şi unele pagini cu adevărat memorabile, fi-
localice, despre credinţa în Dumnezeu şi rolul formativ al edu-
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caţiei religioase, după cum sunt de remarcat şi tinerii autori 
ai unor inteligente cugetări, patristice şi moderne, deodată cu 
faptele milostive îndreptate spre semeni, într-o dăruire, cu 
adevărat, evanghelică!

La aceste două „aripi“ care ne ridică deasupra greutăţi-
lor zilnice – credinţa şi filantropia – se adaugă şi zelul multor 
sfinţiţi slujitori, secondaţi de jertfelnicii noştri credincioşi, „iz-
vorul“ nesecat al credinţei, al milosteniei şi al lacrimilor pocă-
inţei, prin care Dumnezeu ţine şi ajută, cu atâta iubire, lumea 
noastră!

Nu s-ar „închega“ aceste minunate fapte şi mărturii jert-
felnice fără munca de zi cu zi, „cu timp şi fără timp“, a slujito-
rilor apreciaţi de la Centrul Eparhial, de la Protoierii, mănăs-
tiri, parohii, şcoli şi centre sociale, fără domnia ta, iubite frate 
creştin de pretutindeni!

La toţi mila şi ajutorul lui Dumnezeu şi celor ajutaţi – pu-
tere de a se întrema, de a mulţumi şi de a iubi mai mult pe 
Dumnezeu, Biserica şi vrăjmaşii!

† Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos
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Liturghie  şi  fiLantropie: 

De  La  aLtaruL  Lui  hristos 

La  „aLtaruL  aproapeLui“

Când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat 
ca anul 2015 să fie declarat Anul omagial al misiunii parohi-
ei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan 
Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, a 
pus în lumină cel mai dinamic aspect al vieţii creştine, acela al 
misiunii, după porunca Mântuitorului Hristos Care ne-a spus 
prin sfinţii Săi Apostoli: „Mergeţi în lume… şi spuneţi ca s-a 
apropiat împărăţia lui Dumnezeu!“. Vestirea în lume a învăţă-
turii lui Hristos nu se face numai în mod general, comunităţi-
lor de oameni, ci în mod personal, prin crearea unei legături 
speciale între Dumnezeu şi om, de la Persoană la persoană, 
având ca fundament iubirea milostivă şi sfinţitoare.

În misiunea pe care o avem de îndeplinit pe calea Îm-
părăţiei lui Dumnezeu trebuie să descoperim Persoana: pe 
Dumnezeu Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt (Sfântul Atanasie 
cel Mare) şi omul, ca dar de viaţă şi chip al Sfântului Treimi în 
lume. Astfel că, misiunea preotului în parohie, alături de cre-
dincioşii pe care îi păstoreşte, cu binecuvântarea arhiereului, 
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nu are un caracter restrictiv şi limitat, ci ea priveşte întreaga 
dimensiune slujitoare, după cum şi părintele Stăniloae spune 
că „slujirea este funcţia esenţială a Bisericii“.

Iar exemplele cele mai frumoase care ne stau cel mai la 
îndemână, în privinţa misiunii, sunt Sfântul Ioan Gură de Aur 
şi marii păstori de suflete din eparhii, care au strălucit în viaţa 
Bisericii prin devoţiunea cu care s-au jertfit la Altarul lui Hris-
tos şi la celălalt „altar“, al omului care suferă, împărtăşindu-se 
din milostivirea lui Dumnezeu, prin fapta cea bună şi ziditoa-
re: „Ai un singur bănuţ? Cumpără cerul; nu pentru că cerul este 
ieftin, ci pentru că Dumnezeu este iubitor de oameni. N‑ai nici 
un ban? Dăruieşte un pahar cu apă rece; căci «cel ce în nume 
de ucenic va da de băut numai un pahar cu apă rece unuia din 
aceşti mici, adevăr vă grăiesc: Nu‑şi va pierde răsplata» (Matei 
10, 42)... Cerul este un negoţ şi noi suntem nesârguincioşi. Dă 
pâine şi ia rai. Dă lucruri mici şi ia‑le pe cele mari. Dă lucruri 
stricăcioase şi ia‑le pe cele nestricăcioase“ (Sfântul Ioan Gură 
de Aur)

Marii păstori de suflete ai Eparhiei noastre au dovedit, în 
vremuri grele, când Biserica era prigonită, că nu se poate rea-
liza nimic fără jertfă şi implicare necondiţionată, când faptele 
bune înlocuiesc cuvintele frumoase: episcopul Melchisedec 
Ştefănescu – înfiinţarea Fondului milelor pentru orfani şi vă-
duve, episcopul Pimen Georgescu – Societatea „Solidaritatea“ 
a clerului de la Dunărea de Jos, precum şi iniţiativa ridicării 
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unui azil pentru văduve şi orfani, episcopul Nifon Niculescu 
– măsuri de ajutorare a răniţilor, a orfanilor şi a văduvelor de 
război prin intermediul Comitetului pentru ocrotirea orfanilor 
de război din judeţul Covurlui, al cărui preşedinte era, făcând 
numeroase colecte, episcopul Cosma – care avea obiceiul de 
a-i vizita periodic pe cei bolnavi cărora le împărţea personal 
daruri şi mângâieri duhovniceşti, iar preoţii erau rânduiţi să 
săvârşească servicii religioase şi să predice celor din închisori, 
construind cea mai importantă instituţie socială – Internatul 
de Fete al Episcopiei Dunării de Jos, episcopul Chesarie – cel 
care îndemna preoţii la toată fapta cea bună, el însuşi fiind cel 
care oferea în fiecare zi ajutoare pentru cei nevoiaşi, arhiepi-
scopul Antim care a rânduit, în cele mai cumplite timpuri, să 
sporescă grija pentru cei săraci.

În cele ce urmează, vom încerca să scoatem în evidenţă 
rodnica lucrarea a râvnitorilor slujitori, preoţi şi mireni, care, 
cu binecuvântarea ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian, continu-
ator al vrednicilor înaintaşi în slujirea arhierească, în comu-
nităţile parohiale, în aşezămintele sociale, precum şi în alte 
instituţii, prin efort personal sau în cadrul unor programe so-
ciale, au oferit speranţă celor greu încercaţi şi au primit lumi-
nă, ca răsplată de la Dumnezeu pentru faptele bune împlinite, 
conform următorului plan general:

I. Instituţiile social-filantropice din Eparhia Dunării                           
de Jos;
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II. Activitatea social-filantropică – programe sociale şi 
servicii primare;

III. Asistenţă specializată în acordarea de servicii sociale 
la nivel de parohie şi asociaţii;

IV. Acordarea de asistenţă religioasă în instituţiile medi-
cale, sociale şi sistemul  penitenciar; 

V. Asociaţii care funcţionează cu binecuvântarea Eparhiei.

*
I. Instituţiile social‑filantropice 

din Eparhia Dunării de Jos

În cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos din Galaţi funcţio
nează 43 entităţi instituţionale cu profil filantropic şi so-
cial. Aflate sub coordonarea directă a Biroului Eparhial de 
Asistenţă Socială, acestea se distribuie în cinci categorii: cen‑
tre sociale, centre de dezvoltare a resurselor, centre medicale, 
cantine sociale sau case praznicale şi grădiniţe parohiale. Pe 
lângă instituţiile sociale, în cadrul structurii administrative 
eparhiale, funcţionează şi două birouri de asistenţă socială 
(unul la Centrul Eparhial şi unul la Protoieria Tg. Bujor). Cre-
ate să asigure, în mod organizat şi calificat, asistenţă pentru 
persoanele aflate în dificultate, instituţiile sociale bisericeşti 
constituie, de fapt, o completare a acţiunii filantropice care 
se desfăşoară, în mod tradiţional, prin comitetele parohiale, 
la nivelul fiecărei parohii. Aşa cum se poate constata din ana-
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liza organigramei sectorului de asistenţă socială al Eparhiei 
noastre, pe lângă structura bisericească, ce are la bază paro-
hia, ca unitate religioasă şi administrativă a Bisericii, în fie-
care protoierie s-au pus bazele unui nucleu de unităţi soci-
al-filantropice, menite să asigure nevoia de asistenţă socială a 
enoriaşilor. Este vorba, în primul rând, de o continuare a pro-
gramelor clasice de combatere a sărăciei şi de îmbunătăţire 
a calităţii vieţii prin asigurarea nevoilor primare ale persoa‑
nelor (hrană, adăpost, îmbrăcăminte), dar şi de o preocupare 
pentru dezvoltarea unei reţele de servicii sociale specializate. 
Mai mult decât atât, din analiza sistemului de servicii sociale 
al Eparhiei Dunării de Jos, se poate constata un curs evolutiv 
spre profesionalizarea serviciilor sociale.  Descris ca „un pro-
ces de durată şi continuu, care implică ajustări permanente, 
în funcţie de obiectivele strategice ale sectorului de servicii“1, 
conceptul de profesionalizare a serviciilor sociale poate fi ca-
racterizat prin următorii indici: interesul pentru crearea servi‑
ciilor sociale specializate, acoperirea cu servicii sociale, perso‑
nalul calificat implicat în acordarea de servicii sociale, alinie‑
rea serviciilor sociale la standardele profesionale prevăzute de 
lege, eficienţa serviciilor şi susţinerea financiară a serviciilor 
de către autorităţile locale.

1.  Daniel, Arpinte, Profesionalizarea serviciilor de asistenţă socială, 
http://www.revistacalitateavietii.ro (site vizitat la data de 26.01.2016).
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Interesul crescut pentru crearea serviciilor sociale 
specializate.

Acest lucru se poate remarca analizând tipologia unităţilor 
filantropice şi sociale din cele opt protoierii ale Eparhiei Du-
nării de Jos. După cum se observă din graficul ce urmează, în 
reţeaua socială eparhială predomină serviciile de tip cantină 
socială (26), responsabile pentru asistenţa primară, în timp 
ce ponderea, deloc neglijabilă (17%) a instituţiilor respon-
sabile pentru intervenţia specializată (serviciile de tip centru 
social, centrele de dezvoltare a resurselor, serviciile de tip cen‑
tru medical, grădiniţele parohiale), indică un interes crescut 
al Arhiepiscopiei Dunării de Jos pentru acordarea de servicii 
sociale calificate în cadrul Eparhiei. 

O prezentare sintetică a reţelei de asistenţă socială din ca-
drul Arhiepiscopiei Dunării de Jos o reprezintă organigrama 
sectorului de asistenţă socială din cadrul Eparhiei noastre, ce 
se regăseşte în figura 2 de la sfârşitul acestei broşuri.

Pentru a oferi o viziune completă asupra sectorului de 
asistenţă socială din cadrul Eparhiei noastre, prezentăm, în 
tabelul de mai jos, întreaga reţea de servicii sociale şi filantro-
pice şi distribuţia unităţilor sociale în structura administrati-
vă a Arhiepiscopiei Dunării de Jos.
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Acoperirea cu servicii sociale
Pentru a afla gradul de acoperire a serviciilor sociale ale 

Arhiepiscopiei Dunării de Jos am inclus în analiză două ele-
mente: variabila mediu şi tipul de servicii oferite.

Analizând distribuţia serviciilor sociale eparhiale după 
variabila mediu, vom constata o pondere mai mare a aces-

Figura 1. Distribuţia unităţilor sociale eparhiale 
pe categorii de activitate.
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tora în mediul urban (76%), 
decât în mediul rural, unde 
funcţionează doar 24% din 
totalul instituţiilor sociale. 
Având în vedere că în ana-
liza de faţă au intrat numai 
instituţiile profilate pe do-
menii de activitate (cantine 
sociale/case praznicale, cen-
tre sociale şi de dezvoltare a 
resurselor, centre medicale şi 
grădiniţe parohiale), această 
proporţie nu reflectă activi-
tatea asistenţială ce se reali-
zează în birourile de asistenţă 
socială din structura adminis-

trativă eparhială, nici demersurile caritabile făcute de parohii, 
prin comitetele parohiale. 

După tipul de servicii oferite, cele 17 unităţi de asistenţă 
specializată din cuprinsul Eparhiei noastre acoperă 10 dome-
nii de intervenţie, ceea ce indică un mare grad de diversitate 
al serviciilor (a se vedea fig. 4). 

Figura 3. Ponderea serviciilor 
sociale în funcţie de variabila 

mediu.
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Figura 4. Distribuţia instituţiilor sociale specializate 
după tipul serviciilor oferite. 
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Personalul calificat implicat în acordarea de servicii 
sociale

În privinţa personalului implicat în activitatea socială,  în 
cele 43 de unităţi socio-filantropice ale Eparhiei lucrează 92 
de angajaţi. După cum se vede în fig. 5, distribuţia pe ocupaţii 

a personalului din 
unităţile socio-fi-
lantropice eparhia-
le indică o pondere 
mai mare (42%) a 
personalului califi-
cat în acordarea de 
asistenţă specializată 
(asistenţi/lucrători 
sociali, cadre medi-
cale, psihologi, cadre 
didactice/instructori 

de educaţie, jurişti), faţă de personalul auxiliar (administra-
tori, contabili, bucătari, şo feri etc.) care ocupă o pondere de 
36% din totalul angajaţilor. Preponderenţa personalului cali-
ficat con  firmă că, din perspectiva pregătirii şi a competenţelor 
profesionale ale salaria ţilor, în cadrul Eparhiei noastre sunt 
oferite servicii sociale profesionale. 

Figura 5. Distribuţia pe ocupaţii a 
personalului din sectorul social-filantropic.
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Alinierea serviciilor sociale la standardele profesio-
nale prevăzute de lege

Din cele 43 de instituţii cu profil social-filantropic, o parte 
din ele se află în curs de obţinere a certificatului de acreditare 
ca furnizori de servicii sociale din partea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Pentru ca 
şi celelalte unităţi social-filantropice să se alinieze standar-
delor legale de funcţionare în domeniul serviciilor sociale, în 
cadrul Eparhiei a fost înfiinţat un centru comunitar ce oferă 
consultanţă de specialitate în vederea acreditării centrelor 
sociale parohiale. Interesul pentru creşterea calităţii servicii-
lor oferite reflectă, de asemenea, un proces de profesionaliza-
re de servicii, aflat în plină desfăşurare.

Eficiența serviciilor 
Pentru a măsura gradul de eficienţă al serviciilor socia-

le eparhiale, am inclus în analiză două variabile: activitatea 
asistenţilor sociali şi capacitatea unităţilor sociale, măsurată 
în numărul de beneficiari ai  serviciilor de asistenţă socială. Din 
tabelul de mai jos, se observă că cei 18 asistenţi şi lucrători 
sociali ce activează în Eparhia noastră, au efectuat fiecare, în 
medie/an 84 de anchete sociale şi 99 de vizite la cazuri.
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Nr. anchete 
sociale

Media nr. 
anchete sociale 
anuale/asistent 

social

Nr. vizite Media nr. vizite 
anuale/asistent 

social

1.520 84 1.782 99

Tabel 2. Media anuală a anchetelor sociale şi a vizitelor la cazuri,                     
pe asistent social.

În ce priveşte capacitatea instituţiilor sociale, se observă 
din tabelul următor, că cele 43 de unităţi socio-filantropice 
pot furniza servicii sociale unui număr mare de beneficiari 
(4.010). Capacitatea ridicată de acordare a serviciilor sociale 
este un alt indicator pozitiv asupra caracterului profesional 
pe care îl au instituţiile social-filantropice din cuprinsul Epar-
hiei noastre.

Cantine 
sociale

Centre multi‑
funcţionale 
de servicii

Centre 
medicale

Grădiniţe 
parohiale

Total

993 429 2.527 61 4.010

Tabel 3. Capacitatea instituţiilor sociale, 
măsurată în număr de beneficiari

Voluntariatul
O componentă importantă a activităţii sociale la nive-

lul instituţiilor sociale eparhiale o constituie implicarea 
comunităţii în acţiunea socială, prin atragere de voluntari. În  
Eparhia Dunării de Jos, pe lângă cei 92 de angajaţi, mai sunt 
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implicaţi în lucrarea socia-
lă 224 voluntari, astfel că, 
în anul 2015, voluntarii au 
reprezentat 71% din tota-
lul personalului implicat 
în oferirea de servicii so-
ciale. 

Nucleul iniţiativei de 
voluntariat îl constituie 
parohia şi comitetele pa-
rohiale, prin implicarea 
membrilor comunităţilor 
religioase.  Spre exemplu, 
în Protoieria Galaţi au acti-
vat 106 voluntari, iar în parohiile din Protoieria Brăila, şi-au 
desfăşurat activitatea 112 voluntari. 

Protoieria 
Galaţi

8 parohii
106 

voluntari

Parohia 
„Sf. Antonie 

cel Mare“

Parohia 
„Vovidenia“

Parohia 
„Buna Vestire“

Parohia 
„Sfântul 

Spiridon“

Parohia 
„Cuvioasa 

Parascheva“

Parohia 
„Înălţarea 
Domnului“

Parohia 
„Pogorârea

 Sfântului Duh“

Parohia
 „Sfinţii 

Gheorghe şi 
Modest“

Figura 6. Ponderea voluntarilor 
implicaţi în lucrarea socială.
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Protoieria 
Brăila

16 parohii
112 

voluntari

Parohia 
„Înălţarea 
Domnului“

Parohia 
Naşterea 

Domnului

Parohia Buna 
Vestire

Parohia 
„Cuvioasa 

Parascheva“

Parohia 
„Adormirea 

Maicii 
Domnului“

Parohia 
„Naşterea 

Maicii 
Domnului“

Parohia „Sfinţii 
Apostoli Petru 

şi Pavel“

Parohia „Sfinţii 
Arhangheli 

Mihail şi 
Gavriil“

Parohia 
„Sfânta Cruce“

Parohia 
„Sfânta 
Treime“

Parohia 
„Sfânta 

Filofteia“

Parohia 
„Sfântul 
Nicolae“

Parohia 
„Sfântul 

Spiridon Nou“

Parohia 
„Sfântul 

Gheorghe“

Parohia „Sfinţii 
Împăraţi 

Constantin şi 
Elena“

Parohia 
„Sfântul Ştefan 

cel Mare“

Tabelul 4. Activitatea de voluntariat la nivel de parohii şi protoierii.

II. Activitatea social‑filantropică 
– programe sociale şi servicii primare

În anul 2015, activitatea social-filantropică a Arhiepiscopi-
ei Dunării de Jos s-a axat pe următoarele direcţii de acţiune: 

Oferirea de servicii sociale primare, ce au constat în 
ajutoare financiare, ajutoare materiale pentru persoanele şi 
familiile sărace, sau intervenţie în caz de calamităţi. Cele mai 
multe activităţi de asistare a nevoilor sociale primare s-au 
desfăşurat la nivelul parohiilor din cuprinsul Eparhiei, ma-
joritatea constând în organizarea de colecte şi distribuirea 
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de ajutoare persoanelor defavorizate: copii, bătrâni, familii 
nevoiaşe sau unor instituţii sociale (centre de plasament, că-
mine de bătrâni, penitenciare). Acţiunile de intervenţie pri-
mară desfăşurate în cuprinsul Eparhiei noastre au avut, în 
special, un caracter filantropic, fiind făcute de membrii comi-
tetelor parohiale şi de credincioşi care au participat voluntar 
la activităţile sociale. După modul în care s-au desfăşurat, pu-
tem distinge două tipuri de activităţi asistenţiale: 

– intervenții periodice, realizate cu prilejul unor sărbă-
tori religioase, a unor evenimente laice, sau în cazuri în care 
necesităţile beneficiarilor impuneau intervenţia urgentă. 

Figura 7. Reprezentarea pe hartă a iniţiativei comunitare 
prin implicarea voluntarilor la nivel parohial (în stânga: parohiile 
din municipiul Brăila; în dreapta: parohiile din municipiul Galaţi).
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– activități de susținere permanentă, care se axează, în 
principal pe asigurarea hranei zilnice a persoanelor şi familii-
lor afectate de sărăcie din cuprinsul Eparhiei. 

În categoria intervențiilor periodice, menţionăm 
acţiunile desfăşurate, în preajma Sfintei Sărbători a Paştelui, 
la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, în Duminica Sfintei Cruci, 
la Duminica Ortodoxiei, cu prilejul Zilei Copilului (1 Iunie), în 
Duminica Părinţilor şi a Copiilor, în Duminica migranţilor ro‑
mâni, de Ziua Femeii Creştine, de Sfântul Apostol Andrei sau cu 
prilejul deschiderii anului şcolar 2015‑2016 etc. Cu aceste oca-
zii au fost oferite donaţii constând în alimente, îmbrăcăminte, 
produse igienico-sanitare, rechizite, jucării sau alte lucruri 
necesare unui trai decent. 

În situaţii de necesitate, la nivelul parohiilor s-au acordat 
şi ajutoare financiare, menite să sprijine beneficiarii în situaţii 
deosebite, cum ar fi efectuarea de intervenţii chirurgicale, 
cumpărarea de medicamente, sau lemne pentru încălzirea 
locuinţelor.

În tabelul de mai jos este reflectată întreaga activitate de 
sprijin asistenţial periodic, desfăşurat la nivelul parohiilor din 
cuprinsul Arhiepiscopiei Dunărea de Jos.

Protoie‑
ria

Benefi‑
ciari

Valoarea ajutoarelor acordate
Alimen‑

te
Îmbră‑

căminte
Rechi‑

zite Altele Financi‑
are Total

Galaţi 24.392 281.494 41.009 35.766 52.848 118.028 529.145
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Brăila 14.760 167.500 82.859 42.173 8.895 186.097 487.524
Tecuci 9.534 124.137 58.446 34.904 13.051 134.365 364.903

Covurlui 7.428 70.896 39.146 18.549 7.038 99.359 234.988
Tg.-Bujor 5.998 129.583 3.950 9.849 2.262 46.265 191.909
Nicoreşti 2.951 59.603 13.370 8.724 7.633 34.490 123.820

Făurei 5.754 74.938 40.460 30.640 17.238 4.252 167.528
Însurăţei 6.181 53.603 22.736 17.968 1.740 31.136 127.183

Total 76.998 961.754 301.976 198.573 110.705 653.992 2.227.000

Tabelul 5. Activitatea social-filantropică reflectată la nivel de protoierii, 
ca urmare a activităţilor consemnate în Condica Milei Creştine.

Beneficiarii acestor donaţii au fost selectaţi cu ajutorul 
asistenţilor sociali din sistemul eparhial, al preoţilor parohi 
şi cu sprijinul membrilor comitetelor parohiale, pe criteriul 
nevoilor sociale identificate. Analiza tipurilor de beneficiari 
sprijiniţi prin serviciile sociale primare, la nivelul întregii 
Eparhii a Dunării de Jos arată faptul că cele mai vulnerabi-
le categorii de persoane, bătrânii (31.603) şi copiii (28.477), 
s-au bucurat de cea mai mare atenţie în cadrul acţiunilor de 
acordare a ajutoarelor materiale. Adulţii aflaţi în situaţii de 
risc social (16.918) au fost, de asemenea, o prioritate pen-
tru serviciile asistenţiale parohiale. Persoanele cu probleme 
speciale (cu dizabilităţi, dependenţi de alcool sau stupefiante, 
infectaţi cu HIV, sau victimele traficului de fiinţe umane, ale 
violenţei domestice sau a unor calamităţi naturale) au bene-
ficiat, pe lângă acţiunile de susţinere socială primară, şi de 
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servicii de  intermediere în relaţiile cu instituţiile de stat spe-
cializate. Colaborarea cu instituţiile de stat s-a realizat prin 
asistenţii sociali angajaţi la birourile de asistenţă socială din 
cadrul Eparhiei, sau, de către membri ai comitetelor parohiale. 
Spre exemplu, la Protoieria Târgu Bujor, una dintre direcţiile 
activităţii de asistenţă socială este susţinerea şi reprezenta-
rea beneficiarilor cu dizabilităţi sau cu alte nevoi speciale în 
faţa Comisiei de Expertiză Medicală privind Incapacitatea de 
Muncă şi a Comisiei de Expertiză Medicală pentru Persoane 
cu Handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socia-
lă şi Protecţia Copilului. Graficul de mai sus ilustrează situaţia 

Figura 8. Situaţia beneficiarilor de servicii sociale primare 
din Eparhia Dunării de Jos.
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beneficiarilor de servicii sociale parohiale, din întregul areal 
al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Slujirea filantropică a Centrului Eparhial

În anul 2015, activitatea Centrului Eparhial s-a axat pe 
două direcţii principale:

– Coordonarea, prin Biroul Eparhial de Asistenţă Socială 
a activităţii tuturor unităţilor social-filantropice din cuprinsul 
Arhieiscopiei: instituţii, programe şi personal etc;

– Susţinerea unităţilor sociale proprii, precum şi ajuto-
rarea unor persoane aflate în risc social.  Anul acesta, la ini-
ţiativa ÎPS Casian Crăciun, au fost oferite ajutoare financiare 
pentru Aşezămintele eparhiale socio-medicale „Sf. Vasile cel 
Mare“ din Galaţi şi „Sf. M. Mc. Pantelimon“ de la Lacul Sărat. 
De asemenea, au fost oferite ajutoare financiare  celor două 
grădiniţe parohiale din municipiul Brăila, respectiv din loca-
litatea Ireasca, judeţul Galaţi. Valoarea ajutoarelor financiare 
a fost de 1.675.000 lei, banii fiind folosiţi pentru îmbunătăţi-
rea condiţiilor sociale şi educaţionale ale beneficiarilor.

Totodată, prin intermediul a trei fonduri eparhiale desti-
nate ajutorării persoanelor nevoiaşe sau bolnave, au fost spri-
jinite un număr de 954 persoane. Este vorba de Fondul „Aju‑
tă‑ţi aproapele!“, cu suma totală de 151.356 lei, Fondul Chiri‑
arhal „Episcopul Chesarie cel blând şi milostiv“, cu un cuantum 
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de 56.250 lei şi Fondul Filantropic al Catedralei Arhiepiscopa‑
le, cu suma de 20.750 lei.

Cu binecuvântarea ÎPS Părinte Arhiepiscop, tradiţia pa-
rohiilor de a derula acţiuni caritabile în preajma sărbătorilor 
reprezintă prin consecvenţa desfăşurării lor şi prin amploa-
rea dobândită, caracteristicile unui adevărat program social. 
În anul 2015, au fost derulate în cadrul Eparhiei noastre 21 
de astfel de programe social‑filantropice, în urma cărora 
au fost sprijiniţi 39.090 beneficiari, cu bunuri în valoare de 
1.012.282 lei. 

Amintim aici Programul Duminica Înfricoşătoarei Ju-
decăți, derulat în Postul Paştelui, în cadrul căruia au fost ofe-
rite bunuri materiale în valoare de 48.536 lei, unui număr de 
3.437 beneficiari.

Programul Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru, 
în cadrul căruia sunt vizitaţi tinerii deţinuţi, de la Penitenci-
arul Pentru Minori şi Tineri din Tichileşti. În cadrul manifes-
tării se oficiază slujbe religioase, iar tinerii din Penitenciar 
participă la activităţi educative. De asemenea, au fost desfă-
şurate activităţi misionare şi în Penitenciarele din Galaţi şi 
Brăila.

Programul „Ne înnnoim de Sfintele Paşti“, desfăşurat 
în preajma Sărbătorii Paştelui. Prin intermediul acestui pro-
gram, 3.289 copii au beneficiat de alimente, îmbrăcăminte, 
rechizite şi alte bunuri, în valoare de 17.0748 lei.
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Programul Parohii Înfrățite se derulează în cadrul Epar-
hiei noastre din anul 2006. Scopul acestui program este acor-
darea de sprijin între parohiile care se înfrăţesc şi realizarea 
de activităţi comune. În anul 2015, valoarea ajutoarelor finan-
ciare şi materiale acordate a fost de  44.817 lei. Activităţile 
desfăşurate în comun au constat în intervenţii social-filantro-
pice, activităţi pastoral-misionare şi servicii religioase.

Programul desfăşurat cu ocazia Duminicii Orbului, în 
colaborare cu Asociaţia Nevăzătorilor din Galaţi. Cu prilejul 
acestei zile, s-au oficiat slujbe religioase pentru nevăzători, 
după care s-au oferit donaţii. 30 de nevăzători au beneficiat, 
anul acesta, de bunuri în valoare totală de 650 lei.

Programul de ajutorare a preoților pensionari şi a pre-
oteselor văduve  a intervenit, anul acesta, pentru susţinerea 
a 47 beneficiari.  Costurile pentru susţinerea acestei categorii 
de beneficiari s-au ridicat la 37.200 lei.

Programul din Duminica Părinților şi a Copiilor, deru-
lat în zilele de 1-2 iunie are loc pentru cinstirea părinţilor şi a 
copiilor, conştientizarea şi sensibilizarea tinerilor cu privire la 
rolul familiei creştine şi ajutorarea familiilor şi copiilor aflaţi în 
situaţii dificile. Anul acesta, programul a venit în ajutorul a 5.300 
de beneficiari, bunurile donate fiind în valoare de 82.096 lei.  

Programul la Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru şi 
Pavel, în care s-au desfăşurat activităţi misionare, sociale şi 
pastorale, pentru deţinuţi.
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Programul din Duminica Migranților Români este des-
tinat creştinilor ortodocşi plecaţi să muncească în străinătate. 
Scopul acestui program este de a promova unitatea familiei, 
de a creşte sentimentul de apartenenţă la credinţa ortodoxă 
şi cultura poporului român. În cadrul acestui program au fost 
implicaţi 15.077 beneficiari, iar bunurile oferite s-au ridicat la 
suma de 55.275 lei.

Campania „O picătură de sânge poate salva o viață“ are 
loc de două ori pe an. În 2015, preoţii din parohii şi enoriaşi 
au donat sânge pentru micii pacienţi ai Spitalului de Urgenţă 
pentru Copii din Galaţi.

Programul Ziua Internațională a persoanelor vârstni-
ce, are loc pe 1 Octombrie. În această zi, 100 vârstnici benefi-
ciari ai Centrului multifuncţional de servicii sociale „Speranţe 
pentru vârsta a III-a“ au fost celebraţi şi li s-au oferit bunuri în 
valoare de 1.200 lei. 

Program destinat persoanelor cu deficiențe de auz, în 
cadrul căruia, anul acesta, 20 de persoane au primit donaţii cu 
o valoare totală de 1.000 lei.

Programul „Masa Bucuriei“, iniţiat în 2009 de către Pa-
triarhia Română, se derulează la nivelul întregii ţări, în cola-
borare cu reţeaua magazinelor Selgros. Programul are în ve-
dere sprijinul periodic al familiilor cu mulţi copii, al persoa-
nelor fără adăpost sau aflate în alte situaţii de risc social, prin 
acordarea de donaţii în alimente de bază, produse de igienă şi 
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dulciuri. În anul 2015, prin acest program 502 beneficiari au 
primit bunuri ce s-au ridicat la suma totală de 291.357 lei.

Prin programele social‑filantropice derulate la Sărbă-
toarea Sf. Apostol Andrei, ocrotitorul oraşului Galaţi, anul 
acesta s-au oferit bunuri în valoare de 17.160 lei, la 1.844 
beneficiari.

Cu ocazia programelor social‑filantropice desfăşura-
te la Sărbătoarea „Sf. Ierarh Nicolae“, Ocrotitorul oraşului 
Brăila, 3.497 de persoane au beneficiat de ajutoare materiale 
în valoare totală de 38.411 lei.

Programul „Sf. Doctori fără de arginți Cosma şi Dami-
an“, în cadrul căruia, au participat la manifestările sociale şi 
religioase 40  de beneficiari.

Programul Sfântul Nectarie – vindecătorul bolnavilor, 
un program de asistenţă religioasă în spitale. În cadrul acestui 
program, preoţii din cuprinsul Eparhiei au vizitat bolnavii din 
spitale şi au săvârşit slujbe pentru tămăduirea bolnavilor.

Programul de ajutorare a persoanelor azilante şi a ce-
lor fără adăpost, în cadrul căruia 245 beneficiari de la Cen-
trul de urgenţă pentru persoanele fără adăpost din incinta 
Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna“ şi de la Centrul 
Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil 
Galaţi au primit donaţii în valoare de 5.645 lei.

Programul de ajutorare a familiilor cu mulți copii s-a 
derulat la iniţiativa IPS Arhiepiscop Casian Crăciun. 935 de 
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copii proveniţi din 158 de familii care au peste 5 copii, au pri-
mit cu ocazia Sărbătorii Naşterii Domnului, ajutoare financi-
are în valoare de 54.100 lei, precum şi daruri de alimente şi 
dulciuri din partea Centrului comercial „Carrefour“ Galaţi.

Programul de susținere a familiilor care au copii cu 
boli incurabile. Prin această acţiune s-au acordat ajutoare fi-
nanciare în valoare totală de 19.170 lei.  

Programul Alături de victimele de la Clubul „Colectiv“. 
Personalul clerical şi cântăreţii bisericeşti şi-au exprimat so-
lidaritatea cu victimele incendiului de la Clubul „Colectiv“, 
donând din salariile proprii bani pentru recuperarea tineri-
lor răniţi. Suma totală ce s-a strâns în urma colectei a fost în 
valoare de 75.000 lei. 

Colecta organizată în Postul Naşterii Domnului Una 
din cele mai vechi activităţi filantropice realizate de Biserică o 

constituie organizarea 
colectelor în scopul 
sprijinirii persoanelor, 
grupurilor de persoa-
ne sau comunităţilor 
aflate în situaţii speci-
ale. Anul acesta a fost 
iniţiată, în perioada 
Postului Naşterii Dom‑
nului, o colectă pentru Figura 9. Numărul de beneficiari ai colectei.
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sprijinirea familiilor sărace. Bunurile colectate au constat în 
bani, produse agricole, alimente, rechizite, îmbrăcăminte şi 
medicamente, pachetele constituite fiind distribuite către 
3.327 familii, din care 3.850 persoane adulte şi 7.102 copii, 
după cum se poate observa în figura 9.

Detaliile privind situaţia bunurilor colectate şi distribuite 
în urma derulării celor două colecte sunt redate în tabelul de 
mai jos. 

Suma 
de bani 

colectată
(lei)

Cantitate 
de produse 

agricole 
colectate 

(kg.)

Cantitate 
de produse 
alimentare 
colectate 

(kg.)

Cantitate 
de rechizite 

şi bunuri 
colectate 

(kg.)

Cantitate 
de îmbră-
căminte 
colectată 

(kg.)

Cantitate 
de medi-
camente 
colectate 

(cutii)

Număr de 
pachete 

distribuite 
(bucată)

218.177 21.262 43.280 22.242 27.411 3.035 11.028

Tabelul 6. Situaţia financiară şi a bunurilor colectate.

Activitățile de susținere permanentă, desfăşurate la 
nivel parohial consistă tot în asigurarea nevoilor primare ale 
beneficiarilor afectaţi de sărăcie sau de alte situaţii sociale ce-i 
fac vulnerabili în faţa vieţii şi a societăţii. Cantinele sociale paro-
hiale sunt aşezăminte înfiinţate pentru a  asigura hrana zilnică 
a persoanelor nevoiaşe. În Eparhia Dunării de Jos funcţionează 
26 de cantine sociale/case praznicale ce asigură beneficiari-
lor, periodic sau ocazional, o masă de prânz. Marea majoritate 
a beneficiarilor sunt persoane cu venituri foarte mici sau lip-
site de orice venit, persoane vârstnice aflate în diverse stadii 
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de dependenţă, 
persoane  fără 
adăpost sau fa-
milii cu mulţi co-
pii. În anul 2015, 
cele 26 de can‑
tine sociale/
case praznicale 
au asigurat masa 
de prânz pentru 
aproximativ 993 

de beneficiari, cuantumul anual utilizat pentru acest serviciu 
fiind de 564.390 lei. Dintre beneficiarii cantinelor sociale din 
Eparhia noastră, 88 sunt copii, 364 sunt bătrâni, iar 469 sunt 
adulţi. Mai beneficiază de serviciile cantinelor sociale 65 per-
soane cu dizabilităţi şi 7 persoane dependente de alcool sau 
droguri (fig. 10).

III. Asistenţă specializată în acordarea 
de servicii sociale la nivel de parohie şi asociaţii

În cadrul Eparhiei noastre funcţionează zece instituţii so-
ciale care sunt specializate pe acordarea de asistenţă specifică 
anumitor categorii de persoane (copii proveniţi din familii cu 
risc social, bătrâni, adulţi). Aceste instituţii se află sub patrona-

Figura 10. Ponderea beneficiarilor 
de cantină socială, pe categorii.



31

jul unor  parohii sau a unor asociaţii ce funcţionează cu binecu-
vântarea Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Prin varietatea tipuri-
lor de intervenţie, ele se constituie ca centre multifuncţionale 
de servicii sociale, activitatea lor fiind  desfăşurată în partene-
riat cu Consiliul Local Galaţi şi cu alte instituţii de asistenţă 
socială. După domeniul de activitate, şase dintre ele oferă ser-
vicii pentru copiii proveniţi din familii sărace, două oferă ser-
vicii sociale pentru vârstnici  şi două se constituie ca centre de 
dezvoltare a resurselor pentru adulţi:

În anul 2015, în cele 10 centre multifuncţionale de servicii 
sociale au fost asistate 429 de persoane (250 copii şi 179 de 
bătrâni), valoarea ajutoarelor acordate fiind de 1.527.796  lei.

Figura 11. Domeniul de activitate ale centrelor de servicii sociale.
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Denumire Buget Servicii oferite
Centrul rezidenţial 

de fete „Sf. Vasile cel 
Mare“

Asociaţia 
filantropică 

creştin‑ortodoxă 
„Sf. Vasile cel Mare“, 

Galaţi

846.671 lei. -  Servicii de tip rezidenţial pentru 30 de 
fete cu vârste cuprinse între 12-21 ani, 
provenite din familii sărace
- Servicii de asistenţă medicală
- Servicii de asistenţă şi consiliere socială
- Servicii de asistenţă religioasă 
- Servicii de tip educaţional (meditaţii 
şcolare)
- Servicii de socializare şi petrecerea 
timpului liber

Centrul 
multifuncţional 

de servicii sociale 
„Speranţa“
Asociaţia 

filantropică 
creştin‑ortodoxă 

„Sf. Vasile cel Mare“, 
Galaţi

‑ Servicii de asistenţă socială pentru 60 de 
copii proveniţi din familii cu risc social 
crescut
‑Servicii de consiliere psihologică
‑ Ergoterapie
‑Servicii de asistenţă medicală
‑Servicii de tip educaţional pentru 
reducerea riscului de abandon şcolar 
(meditaţii şcolare, acces la bibliotecă şi sală 
de meditaţii)

Centrul 
socio-medical „Sf. 

Mc. Pantelimon“ Lacu 
Sărat

Aşezământul 
social‑filantropic 

„Sf. Mc. Pantelimon“ 
Lacu Sărat

79.100 lei. - Servicii medicale gratuite (consultaţii, 
tratamente) pentru 119 vârstnici cu 
venituri foarte mici
-Fizioterapie
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Centrul 
multifuncţional 

de servicii sociale 
„Speranţe pentru 

vârsta a III-a“

 Parohia „Pogorârea 
Sf. Duh“, Galaţi

183.383 lei 
(Consiliu 

Local)

31.225 lei
(fonduri 
proprii)

- serviciu de tip centru de zi pentru 30 de 
persoane vârstnice
- servicii de îngrijire la domiciliu pentru 30 
de bătrâni
- servicii de asistenţă medicală
- servicii de consiliere, socializare şi 
petrecerea timpului liber

Centrul de zi 
pentru copii 

„Sfântul Spiridon“

 Parohia 
„Sf. Spiridon“, Galaţi

237.988 lei
(Consiliu 

Local)

20.190 lei
(fonduri 
proprii)

- servicii de tip centru de zi pentru 70 de 
copii 
- servicii de tip educaţional (meditaţii 
oferite de 30 de cadre didactice vo-
luntare)
- servicii de consiliere psihologică şi 
socială
- servicii de socializare şi petrecerea 
timpului liber

Centrul de zi pentru 
copii „Sf. Antonie 

cel Mare“
 Parohia „Sf. Cuvios 
Antonie cel Mare“, 

Galaţi 

112.249 lei
(Consiliu 

Local)
7.440 lei
(fonduri 
proprii)

- servicii de asistenţă socială pentru 50 de 
copii care provin din familii nevoiaşe
- servicii de tip educaţional cu scopul de a 
preveni şi de a  combate abandonul şcolar, 
pentru copiii de la şcolile din zonă.

Centrul de zi pentru 
copii „Sf. Martiri 

Brâncoveni“ 
Parohia „Naşterea 
Domnului“, Brăila

9.550
(fonduri 
proprii)

- servicii de tip educaţional pentru 20 
copii. Meditaţiile şi îndrumările şcolare 
sunt acordate în regim de gratuitate, prin 
implicarea cadrelor didactice voluntare 
din parohie
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Centrul de zi pentru 
copii „Sf. Martiri 

Brâncoveni“
 Parohia „Sf. 

Antonie“, Brăila

– - servicii de tip educaţional pentru 20  de 
copii 

Tabelul 7. Activitatea Centrelor parohiale de servicii sociale în anul 2015.

Pe lângă centrele specializate pe servicii profesionale de 
asistenţă socială, Centrul Eparhial al Dunării de Jos coordo-
nează două centre de dezvoltare a resurselor sociale:

– Centrul de Resurse pentru Structurile Economiei Soci-
ale din Regiunea Sud‑Est, Galați este un centru de informare 
în domeniul economiei sociale. A fost înfiinţat în anul 2010, 
în cadrul proiectului „Promovarea în comunitate a economi-
ei sociale“, desfăşurat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor în 
parteneriat cu Arhiepiscopia Dunării de Jos. Serviciile sociale 
oferite de Centrul de resurse sunt: promovarea şi sprijinirea 
creării de noi locuri de muncă, creşterea nivelului de califi-
care pentru persoanele provenite din grupuri vulnerabile şi 
creşterea nivelului de competenţe al specialiştilor din dome-
niul incluziunii sociale.

– Centrul de Formare, Informare şi Sprijin Comunitar 
„Galați 2020“ a fost înfiinţat special pentru alinierea la stan-
dardele profesionale prevăzute de lege a serviciilor sociale 
eparhiale. 

Proiecte desfăşurate:
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1.  FairCare – informarea, instruirea şi calificarea femei-
lor în domeniul serviciilor de asistenţă domestică şi îngrijiri 
paliative, care are ca  obiectivul general promovarea egali-
tăţii de şanse şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 
femeile aparţinând unor grupuri vulnerabile, din regiunea 
Galaţi-Brăila prin programe de formare în scopul dobândirii 
abilităţilor  de dezvoltare personală antreprenorială şi dez-
voltării propriei afaceri şi prin calificare în domeniul îngriji-
rii bătrânilor la domiciliu, conform nevoilor pieţei şi grupu-
lui ţintă. 

Rezultate proiect:
– două beneficiare de curs lucrează în îngrijirea a 2 bă-

trâni la domiciliu;
– o beneficiară lucrează în Germania în îngrijirea bătrâ-

nilor la domiciliu;
– o beneficiară lucrează în îngrijirea unui copil;
– o beneficiară a identificat un loc de muncă în servicii 

(comerţ);
– patru beneficiare au depus Planul propriu de afacere. 

2.  FairGuidance – program de formare a consilierilor în 
carieră şi viaţă, schimb de experienţă trans-naţional pe mode-
le de bune practici şi cunoştinţe din Germania, Bulgaria, Ro-
mânia în scopul inserţiei pe piaţa muncii a celor defavorizaţi 
cu acces dificil la educaţie. 

Activităţi: 
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– patru întâlniri  on-line cu liderul de proiect - Team 
Training Tübingen; 

– desemnarea echipei şi definirea rolurilor în cadrul 
proiectului a echipei din partea Asociaţiei multifuncţionale  
filantropice „Sf.  Spiridon“ (A.M.F.S.F.) Galaţi;  

– menţinerea  legăturii  prin  vizite  discuţii  şi  consul-
tări  periodice  cu  toţi  partenerii  din România, respectiv cu 
echipa A.M.F.S.F., cu echipa de la Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi (A.J.O.F.M.), precum şi cu cei 
de la AIDRom Bucureşti; 

– cercetarea, elaborarea şi traducere în limba engleză a 
materialelor de pregătit în cadrul Proiectului FairGuidance, 
respectiv a Raportului de Țară cu privire la: 1) sistemul edu-
caţional pe termen lung pentru adulţi – inclusiv furnizori de 
cursuri şi oferte de cursuri baze de date sprijin financiar 2) sis-
temul educaţional vocaţional – inclusiv cererea pe piaţa forţei 
de muncă şi 3) servicii de îndrumare şi orientare în carieră. 

 3.  Clinica de tratament şi reabilitare pentru copiii di‑
agnosticaţi cu cancer. Echipa „PCC Galaţi 2020“ (Pediatric 
Cancer Center) de arhitecţi şi experţi în construcţia de spitale, 
înfiinţată la propunerea Comitetului director al „Galaţi 2020“, 
în urma ultimei sale vizite de la Galaţi, la începutul lunii sep-
tembrie 2015, a formulat oferta sa de servicii pentru studiul 
de dezvoltare şi realizarea acestui a proiectului – „Centrul de 
Oncologie Perdiatrică Galaţi 2020“.
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 Activităţi: 
– elaborarea rapoartelor privind progresul proiectului 

şi distribuirea lor către fiecare instituţie în parte; 
– traducerea comunicărilor venite din partea echipei din 

Germania şi comunicate părţilor interesate din Galaţi; 
– obţinerea acordului pentru folosirea imaginilor clădi-

rii Spitalului de Copii „Sf. Ioan“ – Galaţi şi a persoanelor publi-
ce care apar pe pliantul elaborat de echipa germană;

– strângerea de fonduri în vederea realizării studiului 
de fezabilitate şi de scriere a propunerii de finanţare din fon-
duri europene. O implicarea deosebită, în acest sens, a avut-o 
Preşedintele de Minister al Baden Wurttemberg – dl Winfried 
Kretschmann, domna Gerlinde Kretschmann şi Ministrul de 
Afaceri Internaţionale – dl Peter Friedrich. 

O altă dimensiune a activităţii sociale în Arhiepiscopia 
Dunării de Jos este acordarea de asistență medicală per‑
soanelor care, din cauza unor situaţii sociale speciale, nu au 
acces regulat la servicii medicale. În Arhiepiscopia Dunării 
de Jos îşi desfăşoară activitatea cinci cabinete medicale 
din care patru sunt sub patronajul parohiilor, iar unul se află 
sub coordonarea Centrului Eparhial. Serviciile medicale sunt 
acordate atât de personal medical angajat, cât şi de medici 
voluntari, susţinerea materială şi financiară fiind realiza-
tă din fondurile proprii ale parohiilor şi Centrului Eparhial. 
Din cele cinci cabinete medicale, trei funcţionează în judeţul 
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Galaţi, celelalte două, în judeţul Brăila. În 2015, prin activi-
tatea celor cinci cabinete medicale au beneficiat gratuit de 
consultaţii, tratamente, investigaţii paraclinice şi intervenţii 
stomatologice, 2.527 pacienţi, costurile pentru susţinerea 
acestora fiind în valoare de 97.187 lei. 

Nr. 
crt.

Instituţia 
filantropică

Parohia Protoieria Nr. de 
asistaţi

Sumele 
investite 

(lei)
1. Centrul de asistenţă 

medicală „Sf. Cosma 
şi Damian“

Aşezământul 
„Sf. Vasile 
cel Mare“

Galaţi 1.167 66.127

2. Cabinetul 
„Sf. Spiridon“

„Sf. Spiridon“ Galaţi 220 26.400

3. Cabinetul 
„Sf. Nicolae“

„Sf. Nicolae“ Brăila 398 2.600

4. Cabinetul 
„Acoperământul 

Maicii Domnului“

„Adormirea 
Maicii 

Domnului“

Brăila 162 460

5. Cabinetul 
„Sf. Împăraţi“

Ireasca Nicoreşti 580 1.600

Total – – 2.527 97.187

 Tabel 8. Activitatea centrelor medicale 
din Eparhia Dunării de Jos.

Asigurarea educației copiilor proveniți din fami-
liile cu risc social  crescut este unul din obiectivele sociale 
ale Eparhiei noastre. Pentru atingerea acestui scop au fost 
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înfiinţate, la parohii, două grădiniţe sociale, unde frecven-
tează 61 de copii proveniţi din familii numeroase, cu venituri 
scăzute. În Brăila, funcţionează o grădiniţă cu program pre-
lungit, iar în satul Ireasca din judeţul Galaţi funcţionează o 
grădiniţă parohială cu program normal. Cele două grădiniţe 
sunt susţinute din fondurile proprii ale parohiilor, suma totală 
utilizată pentru funcţionarea acestora fiind de 7.799 lei.

Nr. 
crt.

Grădiniţa Parohia Protoieria Nr. 
benefi-

ciari

Suma 
inves-

tită
1. Grădiniţa cu program 

prelungit
„Acoperământul 

Maicii Domnului“

„Adormirea 
Maicii 

Domnului“

Brăila 48 5.799

2. Grădiniţa cu program 
normal

„Sf. Împăraţi“

Ireasca Nicoreşti 13 2.000

Tabel 9. Activitatea grădiniţelor parohiale 
din Eparhia Dunării de Jos.

IV. Acordarea de asistenţă religioasă 
în instituţiile medicale, sociale 

şi sistemul penitenciar

Acordarea de asistenţă religioasă în instituţiile medicale, 
sociale şi sistemul penitenciar constituie o altă dimensiune a 
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implicării Bisericii în slujirea aproapelui. În prezent, pe cu-
prinsul Arhiepiscopiei Dunărea de Jos există o reţea de 20 
de preoţi de caritate, ce-şi desfăşoară misiunea în instituţiile 
sociale, medicale sau militare. Dintre aceştia, zece preoţi ac-
tivează în spitale, trei preoţi în penitenciare, patru preoţi îşi 
desfăşoară activitatea în unităţile militare, doi preoţi lucrează 
pentru cămine de bătrâni şi un preot pentru persoanele cu 
diza bilităţi. 

Figura 12. Reţeaua de preoţilor de caritate 
din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Repartiţia în teritoriu a preoţilor de caritate este reflecta-
tă în tabelul ce urmează:
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Instituţii Judeţul Galaţi Judeţul Brăila Total
Spitale 7 3 10

Penitenciare 1 2 3
Unităţi militare 2 2 4

Cămine de bătrâni 1 1 2
Persoane cu dizabilităţi - 1 1

Total 11 9 20

Tabelul 10. Distribuirea preoţilor de caritate 
în reţeaua de instituţii medicale, sociale, unităţi militare 

şi sistemul penitenciar.
 

V. Asociaţii care funcţionează 
cu binecuvântarea Eparhiei

În cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos funcţionează 
o serie de asociaţii sau organizaţii non-guvernamentale 
ce-şi propun ca scop combaterea sărăciei şi a marginaliză-
rii sociale, lupta pentru înlăturarea inegalităţilor sociale, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii anumitor categorii de persoa-
ne, promovarea valorilor culturale româneşti şi a valorilor 
creştin-ortodoxe. 

Amintim aici:
– Asociaţia socio-filantropică creştin-ortodoxă „Sf. Vasile 

cel Mare“, care patronează două centre de asistenţă socială:
– Centrul rezidenţial de fete „Sfântul Vasile cel Mare“;
– Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţa“;
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– Asociaţia   social-filantropică „Sf. Mc. Pantelimon“  Brăi-
la, aflată în componenţa Aşezământului social-filantropic „Sf. 
Mc. Pantelimon“, Lacu Sărat;

– Asociaţia Filantropică „Sf. Antonie cel Mare“ Galaţi, în 
cadrul căreia funcţionează Centrul de zi pentru copii „Sf. An-
tonie cel Mare“;

– Asociaţia „Sf. Spiridon“, Galaţi, unde funcţionează un 
centru medical şi un centru social:

– Centrul de zi pentru copii „Sf. Spiridon“;
– Cabinetul medical „Sf. Spiridon şi Sf. Irina“;

– Asociaţia medicilor creştin-ortodocşi „Sfinţii Doctori 
fără de Arginţi Pantelimon şi Ermolae“, Brăila;

– Asociaţia Medicilor Ortodocşi „Sf. Doctori fără de Arginţi 
Chir şi Ioan“ Galaţi;

– Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe din România 
- Filiala Galaţi;

– Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe din România 
- Filiala Brăila;

– Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi din România;
– Asociaţia Panaghia.
Întreaga reţea de instituţii social-filantropice din cadrul 

asociaţiilor ce funcţionează cu binecuvântarea Eparhiei Du-
nării de Jos poate fi văzută în figura 13 de la sfârşitul acestei 
broşuri 

Dintre activităţile asociaţiilor, evindenţiem:
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Asociația socio‑filantropică Creştin‑Ortodoxă „Sf. 
Vasile cel Mare“, care patronează două centre de asistenţă so-
cială: un centru rezidenţial de fete şi un centru multifuncţional 
de servicii sociale, ambele acordând servicii de asistenţă soci-
ală pentru copii şi tineri.

Activităţi şi rezultate: 
– 90 copii au beneficiat de educaţie creştină, hrană, rechi-

zite, îmbrăcăminte, asistenţă şi consiliere socială, asistenţă 
medicală de specialitate, îndrumare duhovnicească, meditaţii 
şcolare, activităţi extraşcolare, de socializare;

– evaluarea situaţiei familiale a beneficiarilor celor două 
centre. În anul 2015, asistenţii sociali din cele două centre ale 
asociaţiei au realizat 190 de evaluări şi reevaluări a cazurilor 
noi şi reevaluarea situaţiei materiale, financiare şi psihosoci-
ale ale familiilor beneficiarelor;

– s-a menţinut forma de protecţie socială (plasament în 
cadrul Centrului rezidenţial de fete) pentru 3 beneficiare;

– a fost obţinută măsura de plasament în cadrul Centrului 
Rezidenţial de fete a unui număr de 12 noi beneficiare, din 
cele 19 solicitări înaintate Comisiei pentru Protecţia Dreptu-
rilor Copilului Galaţi;

– au fost realizate multiple activităti socio-educative din-
tre care amintim pe cele mai importante: Calculatorul, facili‑
tate şi exigenţă“ (în colaborare cu Compartimentul de Preveni‑
re I.P.J. Galaţi), „Rolul familiei în educaţia tinerilor“, „Să spunem 
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NU violenţei în familie“, „Anturajul şi influenţele sale“, „Cum să 
nu devii o victimă a traficului de persoane“, şi „Să fim toleranţi, 
să ne acceptăm aşa cum suntem“;

– au fost realizate programe de prevenire a abandonului 
şcolar prin creşterea calităţii vieţii celor 60 de beneficiari ai 
Centrului multifuncţional de servicii sociale „Speranţa“;

– în anul 2015, activităţile Asociaţiei socio-filantropice 
creştin-ortodoxe „Sf. Vasile cel Mare“ au fost realizate în parte-
neriat cu Consiliul Local Galaţi, cheltuielile pentru susţinerea 
acestora ajungând la valoarea totală de 846.671 lei.

Asociația social‑filantropică „Sf. Mc. Pantelimon“  
Brăila 

În cadrul Aşezământului socio‑medical „Sf. M. Mc. Panteli‑
mon“, Lacu Sărat funcţionează o clinică medicală care asigură. 

Activităţi şi rezultate: 
– a asigurat, cu ajutorul personalului medical voluntar, ser-

vicii medicale şi de fizioterapie pentru 119 vârstnici săraci;
– suma totală utilizată pentru susţinerea activităţii aces-

tui centru, a fost de 79.100 lei. 
Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe din Ro-

mânia – Filiala Galați
Activităţi şi rezultate: 
– a acordat burse lunare pentru 8 elevi de la Centrul 

multifuncţional de servicii sociale „Speranţa“ şi de la Seminarul 
Teologic „Sf. Apostol Andrei“;
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– a susţinut consultaţii şi tratamente oftalmologice şi sto-
matologice pentru 33 copii;

– a realizat donaţii cu produse alimentare, produse de igi-
enă, cărţi, pentru elevi, bolnavi din spitale sau persoane vârst-
nice;

– membrii asociaţiei au oferit elevilor meditaţii la mate-
matică şi fizică şi pregătire pentru concursuri de şah.

Concluzii

În anul 2015, valoarea totală a activităţilor filantropice, 
prin Centrul Eparhial, protoierii şi parohii, aşezăminte soci-
ale, asociaţii, precum şi prin parteneriatele cu alte instituţii 
locale, este de 4.526.511 lei, numărul total al beneficiarilor 
fiind de 80.092 persoane. Graficul de mai sus ilustrează pon-
derea sumelor investite în activitatea socială eparhială.

Figura 14. Ponderea sumelor investite în activitatea socială 
a Eparhiei Dunării de Jos.
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*
Am considerat că mărturiile beneficiarilor noştri sunt cea 

mai bună modalitate de a încheia acest studiu, iar rolul de a 
concluziona îl vom lăsa celor ce vor citi aceste pagini:

„Mă numesc G. A. şi sunt unul dintre copiii care au primit 
cadouri de Crăciun. Sunt din satul Piscul Corbului şi fac parte 
din familia G., compusă din tata, mama şi nouă fraţi.

Am fost foarte bucuroşi când la sărbătoarea Crăciunului 
am primit de la părintele satului cadouri cu dulciuri pentru 
fiecare dintre cei nouă fraţi. Am aflat că ele erau de la Arhie-
piscopia Galaţi (...). La noi moşul vine doar cu câteva fructe şi 
câteva bomboane pentru toţi.

Dar bucuria a fost şi mai mare când părintele nostru Mir-
cea Arghire a mai adus o serie de daruri: alimente şi dero pen-
tru spălat. Am avut o masă mai bogată şi mama are cu ce să ne 
spele hainele pentru şcoală.

Am primit şi bani şi am înţeles că o parte au venit de la Ga-
laţi, o parte de la Nicoreşti şi o parte de la părintele din sat (...).

Banii pe care i-am primit îi va folosi tata să ne ia de încăl-
ţat în această iarnă geroasă şi furtunoasă, dar o parte din ei 
îi păstrăm pentru o excursie pe care părintele din sat şi şcoa-
la o va organiza în vacanţa dintre semestre. Noi nu am fost 
plecaţi de acasă într-o excursie nicicum. Este o mare bucurie 
pentru noi“.
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*
„Subsemnata I. I., din localitatea Siliştea, mama a 5 copii, 

vă mulţumim pentru ajutorul material de 250 de lei din par-
tea Înaltpreasfinţiei Voastre şi a parohiei Siliştea.

Cu banii ce i-am primit, 250 lei am cumpărat carne de 
porc, ulei, făină, zahăr şi fructe pentru copii.

Ne rugăm Bunul Dumnezeu să vă dea zile îndelungate şi 
sănătate“.

*
„În ziua Crăciunului am fost prezenţi la Sfânta Liturghie la 

biserica «Sfântul Ierarh Nicolae» din oraşul Brăila şi i-am mul-
ţumit lui Dumnezeu pentru toate, dar mai ales pentru faptul 
că nu suntem singuri (...). A fost important ajutorul acordat, 
cu cei 300 de lei acordaţi am reuşit să cumpărăm lemne de foc 
pentru iarnă, dar mai ales acest gest ne-a încălzit inimile înţe-
legând că Dumnezeu lucrează prin oameni pentru fiecare“.

*
„Mă numesc B. M. şi am o familie formată din 5 copii, doi 

gemeni în vârstă de 9 luni, doi gemeni în vârstă de 8 ani cu 
handicap şi un copil în vârstă de 10 ani dintr-o căsnicie ante-
rioară.

Ajutorul financiar în valoare de 250 lei a fost binevenit şi 
folosit în achiziţionarea de hăinuţe şi cadouri de ziua Naşterii 
Domnului.
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Mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Casian al Dunării 
de Jos pentru ajutorul acordat familiei B. M. din parohia Mă-
xineni“.

*
„Mă numesc A. N., sunt elev în clasa a VIII-a, la Şcoala Gim-

nazială «Iorga Iordan», Tecuci.
Ne-am bucurat tare mult când părintele nostru Jalbă Va-

sile dimpreună cu tata a venit cu daruri de Crăciun bucurân-
du-ne atât pe mine, cât şi pe cei patru fraţi ai mei. Prin acest 
gest am învăţat că şi noi trebuie să oferim la rândul nostru 
altor copii care sunt necăjiţi, ca şi ei să se bucure de această 
mare sărbătoare. Să fim mai buni şi mai săritori“.

*
În continuare, vom prezenta succint istoricul şi activita-

tea centrelor socio-educaţionale din Eparhie, în felul acesta 
arătând efortul Bisericii prin râvna slujitorilor ei, preoţi şi 
mireni, precum şi prin disponibilitatea totală de a pune la în-
demâna beneficiarilor tot ceea ce este necesar pentru  a oferi 
ceea ce este necesar în a rezolva problemele cu care se con-
fruntă.
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Aşezăminte eparhiale

A. Aşezământul eparhial „Sf. Vasile cel Mare“ – Galați:
1. Centrul rezidențial de fete „Sfântul Vasile cel 

Mare“ – Asociația Filantropică Creştin‑Ortodoxă „Sf. Vasile 
cel Mare“ – Galați (coordonator: pc. pr. Podaşcă Cristian)

 În perioada interbelică, Episcopul Dunării de Jos, Cosma 
Petrovici a înfiinţat un Comitet Central Eparhial ce urma să 
iniţieze un proiect filantropic de larg interes în Galaţi, şi anu-
me două internate pentru copii săraci şi silitori la învăţătură, 
cu scopul de a le garanta „sănătate şi supraveghere părinteas-
că şi să formeze adevărate suflete şi caractere creştineşti şi 
româneşti“.

Strângerea de fonduri, îngreunată de starea economică 
precară din acea perioadă şi a secetei, a întârziat realizarea 
acestui proiect. În urma solicitărilor făcute către Primăria 
Municipiului Galaţi a fost acordat terenul pe care urma să fie 
ridicată clădirea, fapt împlinit de către noul Episcop al Dună-
rii de Jos, Antim Nica. În urma declanşării celui de-al Doilea 
Război Mondial destinaţia clădirii s-a îndreptat către asista-
rea fetelor rămase orfane de unul sau ambii părinţi, mai ales 
din mediul rural. În urma demersurilor făcute la ministerele 
de resort şi fundaţiile de caritate, au fost achiziţionate mo-
bilierul pentru dormitoare şi sălile de clasă, rechizite şi alte 
materiale didactice. Astfel, la 8 Martie 1948 a avut loc deschi-
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derea oficială a Orfelinatului Eparhial în care erau internate 
în jur de 60 fete.

Datorită schimbările survenite după al Doilea Război 
Mondial, sub presiunile făcute  de către autorităţile comunis-
te, clădirea orfelinatului a fost cedată în luna octombrie 1948, 
Eparhia  primind în schimb două localuri pentru cazarea fete-
lor din orfelinat şi a elevilor de la Şcoala de Cântăreţi. 

În perioada 1948-1997 clădirea orfelinatului a primit di-
verse utilităţi găzduind diferite instituţii, în ultimii 30 de ani 
fiind sediu al Tribunalului Galaţi. Prin construirea Palatului 
Justiţiei (începând cu 1990), a devenit posibilă retrocedarea 
sediului Tribunalului Galaţi către Episcopia Dunării de Jos, la 
sfârşitul anului 1997.

Din iniţiativa şi cu implicarea efectivă a Înaltpreasfinţitu-
lui Arhiepiscop Casian s-a format un comitet care urma să se 
ocupe de reorganizarea şi reamenajarea Orfelinatului Epar-
hial, care a fost aşezat sub ocrotirea spirituală a Sf. Vasile cel 
Mare. Toate aceste lucrări au fost finalizate în toamna anului 
2000 când a avut loc şi redeschiderea oficială a Orfelinatu-
lui, pe 12 octombrie, în prezenţa Sanctităţii Sale Bartolomeu 
I – Patriarh Ecumenic de Constantinopol, a vrednicului de 
pomenire Preafericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române şi a Înaltpreasfinţitului Casian al Dunării de Jos, cu 
participarea autorităţilor locale, a numeroşi preoţi şi credin-
cioşi. Păstrând linia înaintaşilor, Orfelinatul urma să asigure 
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ocrotire, îngrijire şi educaţie copiilor săraci, orfani, silitori la 
învăţătură. 

În momentul de faţă, misiunea acestui aşezământ eparhial 
este de a asigura ocrotirea şi educarea copiilor aflaţi în dificul-
tate, proveniţi din familii dezbinate sau cu probleme de ordin 
financiar, combaterea marginalizării sociale, a sărăciei, a sufe-
rinţei, precum şi încurajarea dezvoltării morale personale.

Asociaţia noastră asigură servicii acreditate specializate 
de asistenţă socială, servicii de găzduire pe perioadă nedeter-
minată, servicii de educaţie, de socializare şi de petrecere a 
timpului liber, de reintegrare familială şi comunitară a unui 
număr de 30 asistate.  Ele beneficiază de următoarele servi-
cii: ocrotire, îngrijire, hrană, îmbrăcăminte, educaţie, adăpost, 
asistenţă şi consiliere psihologică, asistenţă şi consiliere soci-
ală, asistenţă medicală de specialitate.

Toate serviciile de asistenţă socială şi educaţională sunt 
asigurate de către angajaţii şi voluntarii Asociaţiei, precum şi 
cu contribuţia deosebită al maicilor din cadrul Mănăstirii „Sf. 
Vasile cel Mare“, aflată în incinta aceluiaşi aşezământ.

2. Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale „Spe-
ranța“ – Asociația Filantropică Creştin‑Ortodoxă „Sf. Vasile 
cel Mare“ – Galați (coordonator: pc. pr. Podaşcă Cristian)

 În perioada decembrie 2008 - noiembrie 2009, Asociaţia 
Filantropică Creştin-Ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare“ a apli-
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cat un proiect de finanţare din fonduri guvernamentale, prin 
Ministerul Muncii, Familiei şi Solidarităţii Sociale, precum şi 
un proiect Phare.

Prin intermediul fondurilor obţinute în cadrul celor 
două proiecte a fost finalizat şi inaugurat, în data de 27 no-
iembrie 2009, Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale 
„Speranţa“. 

În cadrul Centrului sunt asistaţi zilnic peste 60 de copii cu 
vârsta cuprinsă între 6 şi 15 ani, aflaţi într-o situaţia de risc 
social. Se urmăreşte identificarea şi monitorizarea copiilor 
şcolarizaţi care provin din familii cu situaţii financiare preca-
re, cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, monoparentale, 
dezorganizate, defavorizate; reducerea numărului de copii cu 
risc de abandon şcolar; îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi 
asigurarea  unei mese calde şi suplimentarea alimentaţiei co-
piilor asistaţi.

Servicii oferite în cadrul Centrului Multifuncţional de Ser-
vicii Sociale „Speranţa“:

Consiliere socială: consiliere-mediere familială, întâlniri 
şi activităţi cu caracter educativ-comunitar şi de petrecere a 
timpului liber. 

Consiliere psihologică: identificarea situaţiilor problema-
tice cu care se confruntă asistaţii şi a modelelor comporta-
mentale, dezvoltarea capacităţii de exprimare a trăirilor afec-
tive, eliminarea tendinţelor de izolare socială, stimularea ex-
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presivităţii şi a creativităţii, dezvoltarea capacităţii de a oferi 
suport afectiv, empatic în relaţiile cu ceilalţi. 

Sală de ergoterapie: activităţi de grup instructiv-educative, 
terapie prin joc, terapie cognitivă şi complexă, prin implicarea 
directă a instructorului de educaţie şi a asistentului social.

Sală de meditaţii: îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi 
reducerea ratei abandonului şcolar în rândul asistaţilor cen-
trului.

Servicii medicale: efectuarea tratamentelor medicale la 
sediul Centrului de asistenţă medicală “Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian“.

B. Centrul Medical „Sf. Doctori fără de arginţi Cosma şi 
Damian“ – Asociaţia Filantropică Creştin‑Ortodoxă „Sf. Va‑
sile cel Mare“ – Galaţi (coordonator: pc. pr. Cătălin Sava)

Centrul social-filantropic eparhial medical „Sf. Doctori 
fără de arginţi Cosma şi Damian“ funcţionează în cadrul Aşe-
zământului „Sf. Vasile cel Mare“ din Galaţi şi a luat fiinţă în 
data de 1.02.2004, conform hotărârii Permanenţei Consiliului 
Eparhial al Dunării de Jos, din data de 10 ianuarie 2004. 

Acest centru de asistenţă medicală este destinat persoa-
nelor aflate în dificultate din municipiul Galaţi, prin oferirea 
de servicii medicale gratuite în cadrul cabinetelor medicale 
de medicină generală, stomatologie şi explorări funcţionale, 
precum şi a laboratorului de hematologie şi biochimie.
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Dotarea cabinetelor cu toate cele necesare bunei funcţi-
onări a fost posibilă prin finanţarea obţinută în cadrul pro-
gramului Phare – Ricop RO 9904.02.05.007, precum şi prin 
aportul deosebit al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Serviciile medicale oferite sunt următoarele: consultaţii 
şi investigaţii electrocardiogramă, ecografie, analize sânge, 
intervenţii stomatologice oferite  persoanelor  aflate în risc 
social.

Personalul angajat este format din trei medici, doi asis-
tenţi, precum şi o persoană de întreţinere, programul fiind de 
8 ore, zilnic. 

C. Aşezământul socio‑medical „Sf. M. Mc. Panteli‑
mon“ – Lacu Sărat, Brăila (coordonator: pc. pr. Mirecea 
Băncilă)

Încă din anul 2004, în localitatea Lacu Sărat din judeţul 
Brăila, aşezat sub ocrotirea Sf. M. Mc. Pantelimon, doctor fără 
de arginţi, din iniţiativa şi cu implicarea în identificarea resur-
selor materiale a ÎPS Părinte Casian, Arhiepiscop al Dunarii 
de Jos, funcţionează Aşezământul social-filantropic „Sf. Mc. 
Pantelimon“. În cadrul acestui aşezământ îşi desfăşoară acti-
vitatea Centrul socio-medical „Sf. Mc. Pantelimon“ şi Asociaţia 
social-filantropică „Sf. Mc. Pantelimon“ Brăila, care, prin ser-
viciile oferite, vin în întâmpinarea problemelor credincioşilor 
care au nevoie de sănătate trupească şi sufletească.
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Ținând cont de faptul că Mănăstirea „Sf Pantelimon“, afla-
tă în staţiunea cu acelaşi nume, nu dispunea de spaţii cores-
punzătoare de cazare, în staţiunea menţionată fiind prezenţi 
anual la tratament clerici şi mireni, angajaţi, dar şi fii duhov-
niceşti ai Bisericii, care şi-au exprimat dorinţa de a fi cazaţi 
pe perioada de şedere intr-un spaţiu propriu bisericesc, la 
propunerea chiriarhului, membrii Consiliului Eparhial, în şe-
dinţa din 24 iulie 2004, au hotărât înfiinţarea acestui aşeză-
mânt reprezentativ pentru judeţul Brăila şi pentru Eparhia 
Dunării de Jos, care să ofere condiţii optime de odihnă şi tra-
tament. 

Clădirea aşezământului, aflată într-u  stadiu avansat de 
deteriorare, şi terenul aferent au fost achiziţionate în luna iu-
lie 2004, iar în perioada 2005-2007 s-au efectuat lucrări de 
reparaţii, consolidare şi amenajare a spaţiului respectiv. 

La data de 29 noiembrie 2007, în prezenţa a 12 ierarhi din 
Sf. Sinod al B.O.R., în cadrul manifestărilor prilejuite de săr-
bătoarea Sfântului Apostol Andrei, a avut loc binecuvântarea 
acestui nou centru social. 

În anul 2010 a fost depus un proiect cu finanţare europea-
nă, numit „Centrul Socio-Medical pentru Persoane de vârsta a 
III-a «Sf. Pantelimon»“, prin Programul Operaţional Regional, 
axa 3.2, pentru extinderea, modernizarea şi echiparea bazei 
de tratament din cadrul Centrului Pastoral şi Social Filantro-
pic „Sf. Mc. Pantelimon“- Brăila.
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Centrul a devenit una dintre cele mai reprezentative in-
stituţii social-filantropice eparhiale, care are drept scop crea-
rea unui aşezământ bisericesc, menit să vină în  întâmpinarea 
problemelor de sănătate cu care se confruntă semenii noştri. 

Asociaţia social-filantropică „Sf. Mc. Pantelimon“  oferă în 
cadrul ei servicii medicale prin intermediul cabinetelor medi-
cale de specialitate, iar în viitorul apropiat şi prin clinica bal-
neo-climaterică.  

Un program permanent, realizat cu implicarea unor ca-
dre medicale voluntare, este acordarea săptămânal, în regim 
gratuit, de tratamente de fizioterapie şi de hrană, persoanelor 
vârstnice de la parohiile din Protoieria Brăila, cu pensii foarte 
mici şi care suferă de diferite afecţiuni medicale.

Centre de servicii sociale multifuncţionale

1. Centrul de zi pentru copii „Sf. Cuv. Antonie cel 
Mare“ – Asociația filantropică „Sf. Antonie cel Mare“ – Ga-
lați (coordonator: pc. pr. Marius Bărbieru)

În anul 2005, parohia „Sf. Cuv. Antonie cel Mare“ din mu-
nicipiul Galaţi a primit binecuvântarea chiriarhală pentru a 
construi un centru destinat copiilor proveniţi din familii ne-
voiaşe. Pe parcursul unui an şi jumătate, cu fonduri de la Mi-
nisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a fost ridicată 
o frumoasă clădire care cuprinde o sală de meditaţie, una de 
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calculatoare, două birouri, o sală de mese, o bucătărie, o ma-
gazie şi grupuri sanitare. 

Încăperile centrului sunt dotate şi utilate cu mobilier nou, 
copiii care frecventează centrul având toate condiţiile necesa-
re bunei desfăşurări a activităţilor planificate.

Inaugurarea Centrului de zi pentru copii „Sf. Antonie cel 
Mare“ din Galaţi a avut loc în ziua de 17 ianuarie 2009, cu oca-
zia hramului bisericii, slujba de sfinţire a acestui aşezământ 
fiind săvârşită de către de către ÎPS Părinte Arhiepiscop Casi-
an, în prezenţa autorităţilor locale şi a numeroşi credincioşi.

Cei 50 de copii care beneficiază de serviciile sociale din 
cadrul centrului sunt selectaţi în baza anchetelor sociale 
efectuate de asistentul social angajat, ei primind pe lângă o 
masă caldă, consiliere socială, psihologică, duhovnicească 
şi sprijin în efectuarea temelor primite la şcoală, activităţile 
fiind desfăşurate în cadrul a două grupe, dimineaţă şi du-
pă-amiază.

Personalul care deserveşte centrul este următorul: asis-
tent social, instructor de educaţie, administrator, un bucătar 
şi o îngrijitoare.

2. Centrul de zi pentru copii „Sf. Spiridon“ – parohia 
„Sf. Spiridon“ – Galați (coordonator: dl Tiber Robert)

Centrul de zi pentru copii al bisericii „Sfântul Spiridon“ 
din municipiul Galaţi a fost înfiinţat ca urmare a parteneria-
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tului dintre Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Consiliul Munici-
pal Galaţi. A fost construit prin finanţare europeană, în cadrul 
unui proiect PHARE, implementarea proiectului făcându-se în 
anul 2009. 

În momentul de faţă, beneficiarii proiectului sunt 70 de 
copii care provin din familii defavorizate. 

Centrul de zi pentru copii oferă beneficiarilor următoare-
le activităţi şi servicii sociale:

1. consiliere individuală şi de grup – cu scopul de a oferi 
pentru viaţa de familie cele mai bune exemple de comporta-
ment;

2. consiliere psihologică şi întocmirea fişei de profil psi-
hologic a copilului;

3. socializare şi petrecere a timpului liber;
4. oferirea zilnică de meditaţii şi îndrumări la materiile 

şcolare – în cadrul acestor meditaţii elevii sunt împărţiţi pe 
clase de studiu, sunt îndrumaţi şi supravegheaţi de un număr 
de peste 30 de cadre didactice voluntare cu pregătire medie 
şi superioară;  

5. oferirea zilnică a mesei calde de prânz, în toate zilele 
săptămânii, cu menţiunea că în zilele de sâmbătă şi dumi-
nică costurile sunt susţinute exclusiv cu fonduri atrase de 
parohie;

6. ajutoare materiale (rechizite si materiale şcolare pre-
cum şi materiale de igienă personală şi de grup);
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7. lecţii de familiarizare cu tehnica de calcul; această acti-
vitate se desfăşoară în sala special amenajată în incinta cen-
trului de zi, sub supravegherea unor specialişti în IT.

8. acţiuni cultural-artistice şi sportive (excursii, spectaco-
le, coruri, concursuri etc.)

9. activităţi de educaţie religioasă (participare la slujbele 
din biserică, programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“, 
spovedire şi împărtăşire, concursuri de pictură etc).

După încheierea proiectului PHARE (31 noiembrie 2009), 
activitatea a continuat cu finanţare de la bugetul Consiliului 
Municipal şi din fondurile atrase de parohia „Sfântul Spiri-
don“. 

3. Centrul multifuncțional de servicii sociale „Spe-
ranțe pentru vârsta a III‑a“ – parohia „Pogorârea Sf. Duh“ 
– Galați (coordonator: pc. pr. Florin Chiosa)

Centrul a luat fiinţă pe data de 2 decembrie 2008, ca ur-
mare a desfăşurării unui proiect Phare, în parteneriat cu Con-
siliul Local Galaţi. Timp de un an de zile, clădirea parohiei a 
fost renovată şi dotată cu toate cele necesare desfăşurării acti-
vităţilor sociale, având posibilitatea ca, începând cu 1 decem-
brie 2009, să poată oferi asistaţilor servicii acreditate. În baza 
convenţiei încheiate cu Consiliul Local Galaţi, centrul social 
pentru persoane în vârstă beneficiază de sprijin financiar de 
la bugetul local.
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 De la început s-a dorit ca în centru să fie asistaţi pensio-
nari cu venituri sub valoarea salariului minim pe economie. 

În cadrul centrului sunt ajutaţi un număr de 60 de vârst-
nici, 30 dintre asistaţi primesc o masă caldă la sediul centru-
lui în fiecare zi, iar 30 primesc pachete cu alimente de primă 
necesitate, o dată pe lună, la domiciliul acestora, cu ajutorul 
celor şase angajaţi.

De asemenea, aceştia sunt consiliaţi social şi ajutaţi de un 
psiholog.

Centrul deţine şi un cabinet medical unde beneficiarii 
sunt consultaţi de către un asistent medical şi sunt ajutaţi 
să-şi procure medicamentele necesare.

Petrecerea timpului liber a beneficiarilor se desfăşoară 
în sala de club, aceştia putând de asemenea să realizeze îm-
preună cu asistentul social şi cu psihologul diferite activităţi 
recreative.

Aportul credincioşilor parohiei şi al voluntarilor, elevi din 
cadrul unor licee, este unul deosebit, mai cu seamă prin susţi-
nerea activităţilor pe care le oferă asistaţilor centrului.

4. Centrul de zi pentru copii „Sf. Martiri Brâncoveni“ 
– parohia „Naşterea Domnului“ – Brăila (coordonator: 
asist. social Raluca Cristina Bocioagă) 

Sfinţit de către ÎPS Părinte Arhiepiscop, în data de 7 sep-
tembrie 2014, cu ocazia hramului bisericii, acest centru social 
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oferă servicii de tip educaţional pentru 20 copii. Meditaţiile şi 
îndrumările şcolare sunt acordate în regim de gratuitate, prin 
implicarea a cinci cadre didactice voluntare din parohie.

5. Centrul de zi pentru copii „Sf. Martiri Brâncoveni“ 
– parohia „Sf. Antonie“ – Brăila (coordonator: pc. pr. Mir-
cea Ciobotaru)

Înaugurat oficial în data de 16 ianuarie ac., acest aşeză-
mânt socio-educaţional oferă servicii educaţionale gratuite, 
prin oferirea de meditaţii pentru 20 de copii, prin implicarea 
câtorva voluntari, cadre didactice. De asemenea, copiii mai 
beneficiază şi de o masa caldă la prânz, activităţile şcolare fi-
ind de tip „after school“. 

Grădiniţe parohiale

1. Grădinița „Familia“ – parohia „Adormirea Maicii 
Domnului“ – Brăila (coordonator: pc. pr. Cătălin Hurmu-
zache)

Ținând cont de faptul că în parohia  „Adormirea Maicii 
Domnului“ sunt familii care au mulţi copii, unii dintre ei în 
risc social şi abandon şcolar, în anul 2001, pe data de 1 octom-
brie, ca urmare a protocolului de colaborare dintre parohie şi 
Inspectoratul Judeţean Brăila, Grădiniţa „Familia“ şi-a început 
activitatea de oferire a serviciilor de educaţie pentru copiii 
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din parohie, cu personal calificat, plătit de către Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării. 

Slujba de sfinţire a acestui centru social a fost oficiată de 
către ÎPS Arhiepiscop în fruntea unui sobor de preoţi, a auto-
rităţilor locale şi în prezenţa a numeroşi credincioşi, în cadrul 
manifestărilor prilejuite de sărbătoarea Sf. Ierarh Nicolae, 
ocrotitorul oraşului Brăila.   

Grădiniţa „Familia“ dispune de spaţii generoase, special 
amenajate pentru confortul şi siguranţa celor mici, activităţile 
educaţionale desfăşurându-se sub supravegherea personalu-
lui didactic şi auxiliar.

Grădiniţa are două grupe de copii: mică-mijlocie şi ma-
re-pregătitoare, programul grupelor respective fiind de tip 
prelungit, de 8 ore. 

Beneficiarii acestei instituţii sunt copii care provin din 
familii monoparentale, din familii de rromi, luaţi în plasa-
ment, sau cu părinţi plecaţi în străinătate, cu dizabilităţi, cu 
posibilităţi financiare reduse, dar şi copii din familii fără pro-
bleme sociale. În cei 15 ani de activitate, grădiniţa a susţinut 
educaţional, social (financiar) familiile din care provin copiii 
înscrişi.

Pe lângă aria curriculară specifică programei preşcolare 
se adaugă: instruirea copiilor de grupa mare pe calculator; 
lecţii de limba engleză; programe şi schimburi de experienţă 
cu alte grădiniţe din municipiul Brăila; serbări şi programe 
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cultural-artistice de 8 Martie, Sfintele Paşti, 1 Iunie, Sf. Nico-
lae, Naşterea Domnului şi cu alte ocazii festive. 

Instituţia are un număr de 6 salariaţi, respectiv trei edu-
catoare, un asistent social, un bucătar şi o femeie de serviciu, 
la care se adaugă numeroşi voluntari care sprijină activităţile 
desfăşurate.  Edificiul dispune şi de o cantină în care copiii iau 
micul dejun şi prânzul.

Toţi copiii din cadrul acestei grădiniţe beneficiază şi de 
asistenţă medicală oferită prin intermediul cabinetului medi-
cal parohial, cu sprijinul medicilor voluntari şi prin suportul 
financiar oferit de parohie.  

2.  Grădinița parohială „Sfinții Împărați“ – Ireasca, 
com. Gohor, jud. Galați (coordonator: pc. pr. Emilian Gotu)

Grădiniţa parohială „Sfinţii Împăraţi“ din localitatea Ireas-
ca, judeţul Galaţi a fost înfiinţată în septembrie 2002, cu bi-
necuvântarea chiriarhului locului, prin implicarea preotului 
paroh şi a numeroşi credincioşi din parohie. 

Slujba de sfinţire a avut loc în data de 22 septembrie 2002, 
oficiată de  un sobor de preoţi,  delegat eparhial fiind pc. pă-
rinte protopop de Nicoreşti, în prezenţa autorităţilor locale, 
precum şi a numeroşi copii şi părinţi. 

Beneficiarii acestui aşezământ socio-educaţional sunt co-
piii de vârstă preşcolară din localitatea Ireasca. 

În anul 2006, prin intermediul unui program finanţat de 
către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie din Româ-
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nia, s-a reuşit dotarea corespunzătoare cu toate cele necesare 
desfăşurării activităţii educaţionale în această grădiniţă. 

De asemenea, în susţinerea activităţilor s-au mai impli-
cat atât persoane fizice, cât şi instituţii publice locale: Şcoala 
Gimnazială Gohor, Primăria şi Poliţia, parohii din alte eparhii( 
parohia Domeştii de Jos – Ilfov, Capela „Sfînta Ecaterina“ – Bu-
cureşti), precum şi parohii din cadrul Arhiepiscopiei Dunării 
de Jos, din protoieriile Nicoreşti  şi Tecuci (parohiile Ireasca,  
Gohor I, Gohor II, Şerbăneşti II, Malu-Alb).

Obiectivul principal al acestui aşezământ este acela de a 
oferi copiilor de vârstă preşcolară din localitatea Ireasca, ser-
vicii sociale şi de educaţie acreditate, în conformitate cu legis-
laţia Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportu-
lui, dar şi cu specificul asigurării unei educaţii religioase, prin 
programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“. 

Cabinete medicale parohiale
1. Cabinetul medical „Sf. Spiridon şi Sf. Irina“ – pa-

rohia „Sf. Spiridon“ – Galați (coordonator: dl Tiber Ro-
bert)

În şedinţa Consiliului parohial din data de 15 iunie 2008, 
s-a aprobat amenajarea, în incinta vechii case parohiale, a 
unui cabinet medical de tratamente antireumatice, pentru 
enoriaşii în vârstă sau cu venituri reduse.
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Centrul medical a fost dotat cu aparatura obţinută prin-
tr-un contract de donaţie din partea A.C. Expert Med Centrul  
Medical Irina S.R.L., către parohia „Sf. Spiridon“. 

Aparatura este însoţită de Certificatul de înregistrare de 
la Ministerul Sănătăţii şi Familiei, precum şi de Certificatul de 
garanţie eliberat de furnizor.

Aparatele sunt în foarte bună stare de funcţionare, ele fi-
ind folosite anterior o perioada de un an de zile.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor au fost obţinute 
toate avizele si atestările necesare, serviciile medicale fiind 
acordate începând cu luna septembrie 2009.

Personalul care deserveşte cabinetul de tratament este 
format din două persoane, un medic primar specialist în reu-
matologie-fizioterapie şi o asistentă medicală. 

In prezent cabinetul oferă consultaţii unui număr de 65 
de pacienţi pe trimestru. Fiecare pacient beneficiază de o 
consultaţie pentru stabilirea diagnosticului şi tratamentului, 
precum şi de un pachet de proceduri specifice, desfăşurate pe 
parcursul a două săptămâni.

2. Cabinetul medical parohial „Sf. Nicolae“ – parohia 
„Sf. Nicolae“ – Brăila (coordonator: dl Dănuț Balaban)

Cabinetul Medical „Sfântul Ierarh Nicolae “ din oraşul Bră-
ila a fost înfiinţat în luna aprilie, anul 2000, la iniţiativa ÎPS Ar-
hiepiscop şi cu sprijinul slujitorilor parohiei, din dorinţa de a 
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veni în ajutorul credincioşilor parohiei care nu beneficiază de 
asigurare medicală, cu pensii mici,  vârstnici care nu sunt sus-
ţinuţi de către familiile lor, copii aflaţi în situaţii de risc, per-
soane cu handicap, serviciile medicale oferite fiind gratuite. 

Beneficiarii sunt identificaţi de către credincioşi din Co-
mitetul parohial sau de către Biroul de Asistenţă Socială al 
Protoieriei Brăila. Serviciile medicale sunt asigurate de către 
doi medici voluntari, numărul beneficiarilor în momentul de 
faţă fiind de aproximativ 300 persoane anual. 

 În anul 2000, Arhiepiscopia Dunării de Jos a iniţiat un 
proiect cu ajutorul unei fundaţii din Germania, pentru dota-
rea cabinetului cu aparatura necesară: ecograf, aparat de mă-
surat glicemia, trusa microchirurgie etc.

În momentul de faţă se fac ample lucrări de amenajare şi 
reparaţie la clădirea în care se află cabinetul medical, încer-
când găsirea unor surse şi pentru dotarea cu aparatură nouă, 
necesară unui cabinet de medicină generală.

3. Cabinetul medical parohial „Acoperământul Mai-
cii Domnului“ – parohia „Adormirea Maicii Domnului“ – 
Brăila (coordonator: pc. pr. Cătălin Hurmuzache)

Cabinetul medical parohial a fost înfiinţat cu binecuvânta-
rea ÎPS Arhiepiscop în data de 16 noiembrie 2000.

Beneficiarii sunt vârstnici, persoane cu venituri mici. 
Acordarea consultaţiilor de către medici se face atât în tim-
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pul săptămânii, cât şi duminica, imediat după terminarea 
slujbei, dată fiind participarea în număr mare a persoanelor 
vârstnice. 

Personalul ce deserveşte cabinetul este alcătuit din doi 
medici voluntari. 

Din punct de vedere financiar, cabinetul este susţinut de 
către parohie şi de către Centrul Eparhial. Toate serviciile me-
dicale sunt gratuite.

4. Cabinetul medical parohial „Sfinții Împărați“ – 
Ireasca, com. Gohor, jud. Galați (coordonator: pc. pr. Emi-
lian Gotu)

Cabinetul medical parohial „Sfinţii Împăraţi“ din locali-
tatea Ireasca, judeţul Galaţi a fost înfiinţat în luna februarie 
2004, având autorizaţiile de funcţionare din partea Direcţiei 
Sănătate Publică Galaţi.

La început aparatura cabinetului de medicină generală 
era modestă, dar în anul 2006 s-a obţinut o linie de finanţare 
prin Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune din Româ-
nia, care a avut ca obiectiv dotarea corespunzătoare a acestui 
cu aparatură medicală, un ecograf şi un electrocardiograf. 

În susţinerea activităţilor cabinetului meical s-au implicat 
atât persoane fizice, cât şi instituţii publice locale: Primăria 
Gohor, Spitalul Municipal „Anton Cincu“ din Tecuci şi Protoie-
ria Nicoreşti.
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Serviciile medicale sunt acordate de către un medic vo-
luntar, ajutat de o asistentă.

Obiectivul principal al acestui cabinet medical este acela 
de a asigura consultaţii medicale gratuite în specializările me-
dicină generală, consultaţii ecografice şi electrocardiografice.

Programul de consultaţii este o zi pe săptămână, timp de 
şase ore, iar în cazul urgenţelor medicale doctorul se depla-
sează la domiciliul pacientului.

De asemenea, se acordă medicamente în regim de gratui-
tate prin efortul financiar al parohiei şi a unor donatori. 

Beneficiarii principali ai acestui aşezământ medico-social 
sunt credincioşii din localitatea Ireasca şi din localităţile înve-
cinate.  

Cantine sociale

1. Cantina socială „Sf. Ier. Nicolae“ din cadrul Cen-
trului Pastoral, Cultural şi Social „Sf. Ioan Casian“ – Galați 
(coordonator: pc. pr. inspector Cătălin Sava)

Cantina socială „Sf. Ier. Nicolae“ a luat fiinţă în anul 1998 
în cadrul Centrului Eparhial din Galaţi, decizia venind în urma 
înfiinţării Biroului de Asistenţă Socială în anul 1997, care mo-
nitoriza familiile sărace din municipiul Galaţi. 

Deschiderea acesteia a însemnat un ajutor oferit în special 
celor ce se adresau Biroului de Asistenţă Socială, devenind un 



69

exemplu de activitate pentru toţi slujitorii Eparhiei Dunării de 
Jos de a sprijini persoanele aflate în risc social.

Clădirea în care a fost deschisă iniţial cantina socială era 
improprie desfăşurării în bune condiţii a activităţii de ajutora-
re a nevoiaşilor. Astfel, numai în două încăperi s-a oferit masa 
pentru cei 100 de asistaţi, cu un personal format din două bu-
cătărese.

Întrucât nevoia de a ajuta cât mai multe persoane a crescut, 
în anul 2002, au început lucrările de construcţie la  noul aşeză-
mânt social, care cuprinde la demisol o cantina socială compu-
să din bucătărie utilată, sală de pregătire a alimentelor, 3 săli de 
servire a mesei, 2 magazii şi 3 grupuri sanitare, la parter came-
re pentru cazarea pelerinilor, la etajul I o sală de şedinţe şi la 
ultimul nivel o capelă închinată „Sf. Ioan Gură de Aur“.

Centrul Pastoral, Cultural şi Social „Sf. Ioan Casian“ a fost 
finalizat şi sfinţit în anul 2006, iar în luna mai a aceluiaşi an, 
noua cantină socială a început să ofere serviciile de oferire 
a mesei, potrivit standardelor legale în vigoare, obţinându-se 
aprobările de funcţionare.

În momentul de faţă, cantina socială deserveşte un număr 
de 150 persoane, 80 servind masa în sălile special amenajate, 
iar 70 primind hrana caldă la domiciliu.

Aparatura şi dotarea cantinei sociale au fost achiziţionate 
special pentru a face faţă numărului mai mare de asistaţi, per-
sonalul angajat fiind alcătuit trei persoane.
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Asistaţii au fost selectaţi prin anchete sociale, fiind perio-
dic vizitaţi de către personal specializat care urmăreşte nive-
lul de trai şi evoluţia socială a acestora.

Sursele de finanţare provin din fondurile proprii ale Cen-
trului Eparhial şi din sponsorizări.

2. Cantina socială „Sf. Cuv. Parascheva‘‘ – parohia 
„Sf. Cuv. Parascheva“ – Galați (coordonator: pc. pr. Corne-
liu Hanu)

Lucrările de zidire a cantinei „Sf. Cuv. Parascheva“, situ-
ată lângă monumentala biserică, au fost realizate între anii 
1997-1998.

 Cantina a fost inaugurată pe data 29 noiembrie 1998, la 
sărbătorile municipiului Galaţi, închinate ocrotitorului ora-
şului, „Sf. Ap. Andrei“, de către ÎPS Dr. Casian Crăciun, Arhie-
piscopul Dunării de Jos, însoţit de ÎPS Calinic, Arhiepiscopul 
Argeşului şi Muşcelului, în prezenţa oficialităţilor locale şi a 
unui număr mare de slujitori şi credincioşi. 

Capacitatea cantinei este de 140 persoane, masa fiind ofe-
rită în două săli, una de  100 locuri şi alta de 40 locuri.

Încă de la inaugurare, parohia a asigurat o masă caldă pe 
zi, pentru un număr de 70 persoane. Beneficiarii sunt copii 
săraci, bătrâni cu pensii mici, bolnavi imobilizaţi în casă, dar 
şi oameni ai străzii şi persoane spitalizate care au domiciliul 
în localităţile limitrofe municipiului Galaţi.



71

În prezent, parohia oferă prin cantina socială o masă cal-
dă, o dată pe zi, pentru 116 persoane.

De asemenea, de-a lungul anilor, la cazurile sus-menţio-
nate s-au adăugat copii proveniţi din familii care muncesc în 
străinătate, care au rămas în grija bunicilor sau a altor rude, 
aceştia beneficiind şi de consiliere psihologică şi sprijin ma-
terial. 

De la inaugurare şi până în prezent, prin cantina socială 
s-au derulat programe de ajutorare pentru familiile cu mul-
ţi copii, cu posibilităţi materiale reduse, precum şi programe 
educaţionale cu elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale „Dan Barbi-
lian“, care se află pe raza parohiei. Activităţile care se derulea-
ză prin cantina „Sf. Parascheva“ sunt asigurate de 3 angajate.

3. Cantina socială „Samarineanul milostiv“ – pa-
rohia „Înălțarea Domnului“ – Galați (coordonator: pc. pr. 
Costel Bălan)

Cantina parohială „Samarineanul milostiv“ funcţionează 
cu binecuvântarea IPS Casian Arhiepiscopul Dunării de Jos, 
din data de  8 noiembrie 1997, desfăşurându-şi activitatea la 
demisolul bisericii „Înălţarea Domnului“ din Galaţi.

 Beneficiarii sunt creştini nevoiaşi de diferite vârste de 
la copii fără părinţi până la bătrâni cu venituri foarte mici. În 
momentul de faţă, zilnic, 69 de persoane beneficiază de servi-
ciile acestui centru social.
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Personalul deservent este compus din: asistent social, 
care efectuează benevol anchetele sociale la domiciliu şi ţine 
evidenţa asistaţilor, administrator care supraveghează bunul 
mers al cantinei, un bucătar angajat al parohiei care găteşte 
hrana pentru asistaţi, precum şi din numeroşi credincioşi, 
membrii ai Consiliului şi Comitetului parohial, care ajută la 
pregătirea hranei şi întreţinerea curăţeniei la cantină.

Sursele de finanţare provin exclusiv din fondurile parohi-
ei, iar conducerea cantinei este asigurată de preoţii slujitori ai 
parohiei.

4. Cantina socială „Acoperământul Maicii Domnu-
lui“ – parohia „Vovidenia“ – Galați (coordonator: pc. pr. Ga-
briel Pelin)

Cantina a fost înfiinţată în anul 2006, prin strădania pre-
otului paroh Octavian Pelin, cu ajutorul domnului inginer Va-
sile Manea, care s-a ocupat de construirea cantinei parohiale, 
prin asigurarea forţei de muncă, plătită de dânsul.

 Construcţia a început în luna octombrie a anului 2006. 
Sfinţirea a fost săvârşită la data de 21 noiembrie 2009, de că-
tre ÎPS Părinte Arhiepiscop, cu ocazia hramului bisericii, „In-
trarea în Biserică a Maicii Domnului“.

În momentul de faţă, parohia oferă o masă de prânz la 
50 de persoane, săptămânal, în ziua de marţi. Sâmbăta, când 
sunt săvârşite pomenirile pentru cei adormiţi, sunt chemate 
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şi persoane sărace, în funcţie de puterea financiară şi dragos-
tea creştină a celor ce săvârşesc serviciile respective. 

Beneficiarii sunt persoane vârstnice ale parohiei, credin-
cioşi apropiaţi care au ajutat biserica, dar care acum nu mai 
au posibilităţi financiare sau sunt foarte mici.

Personalul care ajută în cadrul acestui aşezământ social 
pentru buna desfăşurare a activităţii este alcătuit din volun-
tari, credincioşi ai parohiei.

5. Cantina socială „Sf. Ecaterina“ – parohia „Sf. Ecate-
rina“ – Galați (coordonator: pc. pr. Alexandru Teodosiade)

Cantina socială „Sf. Ecaterina“ a luat fiinţă în anul 2005, la 
iniţiativa pc pr. paroh Alexadru Teodosiade şi sfinţită de către 
ierarhul locului la data de 25 noiembrie a aceluiaşi an, cu oca-
zia hramului bisericii.

Beneficiarii sunt  persoane cu venituri reduse din cuprin-
sul parohiei, care primesc hrana caldă, sâmbăta şi duminica, 
în cadrul cantinei sociale. 

În cadrul acestui centru social se mai desfăşoară, cu ajuto-
rul profesorului de religie, şi alte activităţi educaţionale, pre-
cum şi programule catehetice „Hristos împărtăşit copiilor“ şi 
„Alege şcoala!“.

Nu există nici un angajat pentru susţinerea acestei activi-
tăţi, totul realizându-se prin implicarea voluntarilor, membri 
ai Consiliului şi Comitetului parohial.
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6. Cantina socială „Sf. Mc. Filofteia“ – Tudor Vladimi-
rescu, jud. Galați (coordonator: dna Veronica Bujor)

Cantina socială „Sf. Mc. Filofteia“ a luat fiinţă în anul 2003, 
la iniţiativa preotului paroh Lucian Pulbere şi cu binecuvân-
tarea ierarhului locului. Aici se oferă o masă caldă pentru un 
număr de 15 de copii, o dată pe săptămână. Alimentele din 
care se prepară hrana caldă sunt donate de către credincioşi, 
iar personalul care deserveşte bunul mers al cantinei este for-
mat din membri ai Comitetului parohial.

De asemenea, în sala de mese a cantinei, de două ori pe 
săptămână, se realizează un program tip „after school“ cu pro-
fesorii voluntari din parohie.

7. Cantina socială din Parohia „Sf. Cuv. Parascheva“ 
– Cudalbi I, jud. Galați (coordonator: dna Elena Crăciun)

Cantina sociala din parohia „Sf. Cuv. Parascheva“, comuna 
Cudalbi, jud. Galati, a fost înfiinţată în anul 2004, prin implica-
rea pr. paroh şi cu sprijinul Consiliului şi Comitetului Parohial, 
precum şi al credincioşilor din cuprinsul parohiei. 

În anul 2006 au fost demarate lucrările de construire a 
unui nou sediu, iar în anul 2010 acesta a  fost finalizat şi sfin-
ţit, activităţile filantropice desfăşurându-se în cadrul acestui 
aşezământ în condiţii foarte bune, constând în oferirea unei 
mese, o dată pe săptămână, la 15 copii din parohie, care par-
ticipă la programul „Hristos împărtăşit copiilor“, cu ajutorul a 
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trei voluntari din cadrul Comitetului parohial. Alimentele pro-
vin din donaţii ale credincioşilor.

8. Cantina socială „Sf. Marta şi Maria“ – parohia „Sf. 
Gheorghe“, loc. Tuluceşti, jud. Galați (coordonator: pc. pr. 
Pavel Stoica)

Cantina socială a luat fiinţă în anul 2005, ca urmare a în-
cheierii unui parteneriat între Primăria Tuluceşti şi parohia „Sf 
Gheorghe“, Tuluceşti, judeţul Galaţi. Acest proiect a funcţionat 
timp de 4 ani, beneficiarii serviciilor sociale fiind persoane fără 
venituri şi cu o situaţie familială deficitară. Persoanele asistate 
au beneficiat, o dată pe săptămână, de o masă caldă la prânz. 

Începând cu anul 2010, cantina socială a trecut în patri-
moniul parohiei. 

În momentul de faţă, în derularea activităţilor sunt impli-
caţi voluntari din parohie.

9. Cantina socială „Sf. Nicolae şi Sf. Vasile cel Mare“ 
– parohia „Naşterea Domnului“ – Brăila (coordonator: pc. 
pr. Horațiu Moldovan)

Cantina, care a luat fiinţă în anul 1999, oferind o masă 
caldă la prânz, de două ori pe săptămână, familiilor sărace, 
a funcţionat iniţial la demisolul Catedralei „Naşterea Domnu-
lui“ din oraşul Brăila. 

Paralel cu lucrările de zidire a sf. lăcaş, a fost demarată 
construcţia a noului centru social, în cadrul căruia a fost ame-
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najată şi funcţionează actuala cantină, prin strădania şi harni-
ca implicare în identificarea resurselor materiale a preoţilor 
slujitori Costel Vatră şi Horaţiu Moldovan. Cantina socială a 
fost sfinţită de către ÎPS Arhiepiscop Casian în data de 6 de-
cembrie 2009, în cadrul manifestărilor ocazionate de sărbă-
toarea Sf. Nicolae, ocrotitorul oraşului Brăila, şi a primit ca 
patroni spirituali pe Sfântul Nicolae şi pe Sfântul Vasile cel 
Mare.

 Începând din anul 2009, se oferă zilnic o masă caldă. În 
momentul de faţă,  cei 180 de beneficiari provin dintre famili-
ile sărace, copii şi oameni ai străzii, bătrâni şi copii bolnavi din 
centrele de zi brăilene. 

Cantina a funcţionat numai prin contribuţia credincioşilor 
până în anul 2009, când s-a adăugat şi ajutorul oferit de către 
Arhiepiscopia Dunării de Jos prin intermediul programului 
social „Masa bucuriei“ derulat la nivelul Patriarhiei Romane.

Serviciile sunt acordate cu ajutorul personalului angajat, 
format din administrator, bucătar, îngrijitor, precum şi a nu-
meroşi voluntari.

10. Cantina socială „Sf. Cuv. Ioan Casian“ – parohia 
„Sf. Treime“, Radu Negru – Brăila (coordonator: pc. pr. Vic-
tor Dragomir)

Cantina a fost înfiinţată în anul 1998, dar a funcţionat pro-
vizoriu, încă din martie 1997, într-o anexa a bisericii, concesi-
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onată pe o perioadă de 99 ani,  printr-un contract încheiat în-
tre Eparhia Dunării de Jos şi Episcopia Evanghelică din Sibiu.

Beneficiarii actuali sunt 82 de persoane cu venituri redu-
se din cuprinsul parohiei, singure, izolate, marginalizate, cu 
venituri mici sau fără venituri, cărora li se fac periodic anche-
te sociale şi li se completează fişe individuale de analiză de 
către asistentul social al centrului. 

Noul sediu al cantinei este amenajat şi dotat cu cele nece-
sare prin sprijinul şi eforturile substanţiale ale credincioşilor 
din parohie. 

11. Cantina socială „Sf. Cuv. Parascheva“ – parohia 
„Sf. Cuv. Parascheva“ – Brăila (coordonator: pc. pr.  Ovidiu 
Soare)

Cantina a fost înfiinţată la data de 1 noiembrie 1997. Sluj-
ba de sfinţire a avut loc la data de 4 decembrie 1998, activită-
ţile iniţiale desfăşurându-se sub forma acordării de ajutoare 
sociale. 

Beneficiarii actuali sunt: familii sărace cu posibilităţi re-
duse de existenţă, familii cu copii mulţi, bătrâni fără sprijin 
social.      

La început s-a oferit hrană caldă unui număr de 40 per-
soane defavorizate, iar pe parcursul derulării activităţilor 
sociale numărul a crescut la 53 de beneficiari, acestea toate 
provenind din familii sărace.  
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În momentul de faţă sunt terminate lucrările la noul cen-
tru social, alcătuit din parter şi etaj, cu săli corespunzătoare 
desfăşurării activităţilor de până acum, dar şi iniţierii unor 
alte proiecte sociale, în special cu tinerii din parohie.

Toate lucrările la noul centru social au fost făcute din 
fondurile parohiei şi prin contribuţia benevolă a credincio-
şilor.

12. Cantina socială „Înălțarea Domnului“ – parohia 
„Înălțarea Domnului“ – Brăila (coordonator: dna Doina 
Plopeanu)

Cantina a fost înfiinţată in anul 2001 şi asigură o masă cal-
dă persoanelor nevoiaşe identificate de parohie prin anchete 
şi vizite sociale. Activităţile sunt desfăşurate cu sprijinul vo-
luntarilor.

13. Cantina socială „Sf. Vasile cel Mare“ – parohia 
„Sf. Arhangheli“ – Brăila (coordonator: pc. pr. Mihai Cipri-
an Duca)

În anul 1998, cu prilejul sărbătorii Sf. Ier. Nicolae, cu bine-
cuvântarea Înaltpreasfinţitului Casian, la iniţiativa unui grup 
de femei din Comitetul parohial al bisericii „Sfinţii Arhangheli“ 
din oraşul Brăila, a început un amplu  program social de ajuto-
rare a mai multor familii, care a constat în oferirea unei mese 
calde la domiciliu, de 3 ori pe săptămână, unui număr de 40 
beneficiari. 
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În luna mai 2006 au fost demarate lucrările de construire 
a unei noi cantine care a fost finalizată şi sfinţită de ierarhul 
locului la data de 7 noiembrie 2010, primind ca ocrotitor pe 
Vasile cel Mare.

Cantina dispune de două săli de mese, o bucătărie utilată 
şi două magazii.

Beneficiari sunt în număr de 33 de copii, hrana caldă fiind 
oferită în două serii, zilnic,  între orele 12,00 – 14,00.

In cadrul acestui centru social se desfăşoară şi activităţi 
educaţionale cu copiii, prin oferirea de meditaţii şcolare cu 
ajutorul voluntarilor, profesori şi învăţători din parohie.

Activitatea social-filantropică în cadrul acestui aşezământ 
se desfăşoară prin implicarea în mod deosebit a asistentului 
social angajat şi cu ajutorul voluntarilor.

14. Cantina socială „Sf. Fanurie“ – parohia „Buna 
Vestire“ – Brăila  (coordonator: dl Voineag Nicuşor)

Cantina a fost înfiinţată în anul 2003, la iniţiativa părinte-
lui paroh Filip Nicolescu, având ca scop ajutorarea persoane-
lor aflate în risc social. A fost sfinţită în data de 2 mai 2003 de 
către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, cu ocazia 
celui de-al doilea hram al bisericii: „Izvorul Tămăduirii“.  

După terminarea reparaţiilor la casa parohiala au fost 
amenajate alte noi spaţii pentru mai buna funcţionare a can-
tinei sociale, aceasta fiind sfinţită de chiriarhul locului la data 
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de 16 aprilie 2004, în cadrul manifestărilor prilejuite de hra-
mul parohiei. 

Beneficiarii actuali sunt 12 de persoane cu venituri redu-
se din cuprinsul parohiei, în special bătrâni, care beneficiază 
de serviciile oferite în cadrul centrului social, prin oferirea 
unei mese de prânz, o dată pe săptămână.

Cantina socială nu are angajaţi, persoanele implicate în 
activităţile desfăşurate fiind membri ai Comitetului parohial.

15. Cantina socială „Sf. Apostoli“ – parohia „Sf. Apos-
toli“ – Brăila (coordonator: dl Octavian Şerban)

Centrul social a fost înfiinţat în anul 2003, prin hotărârea 
Consiliului parohial şi cu binecuvântarea chiriarhului locului, 
într-o clădire anexă a bisericii, cu scopul de a acorda servicii 
sociale familiilor nevoiaşe şi cu mulţi copii.

 Sfinţirea centrului social parohial s-a făcut cu ocazia hra-
mului, „Sf. Ap. Petru şi Pavel“, în data de 29 iunie 2004.

De serviciile cantinei beneficiază 20 de persoane, care 
primesc o masă caldă o dată pe săptămână, activităţile des-
făşurându-se prin implicarea voluntarilor, credincioşi din pa-
rohie.  

16. Cantina socială „Sf. Cruce“ – parohia „Sf. Cruce“ – 
Brăila (coordonator: pc. pr. Mihail Dănilă)

Cantina a fost înfiinţată în anul 2005. La început, activităţi-
le sociale s-au axat pe oferirea de ajutorare materiale persoa-
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nelor aflate în dificultate (pachete cu alimente), identificate 
prin anchete sociale la domiciliu. Beneficiarii actuali sunt  25 
de persoane cu venituri reduse din cuprinsul parohiei, care 
primesc hrana caldă, sâmbăta şi duminica. 

Toate activităţile desfăşurate sunt susţinute prin efortul 
parohiei şi prin implicarea credincioşilor care ajută financiar 
sau material bunul mers al cantinei. 

17. Cantina socială „Sf. Filofteia“ – parohia „Sf. Filof-
teia“ – Brăila (coordonator: pc. pr. Ştefan Mihalcea)

Cantina „Sf. Filofteia“ a fost înfiinţată în anul 1999, într-un 
spaţiu amenajat la Cimitirul „Sf. Filofteia“ din municipiul Brăi-
la, în urma calamitaţilor naturale care au devastat numeroase 
case în anul respectiv. Multe dintre persoanele sinistrate au 
beneficiat de serviciile acestui centru social, funcţionarea lui 
fiind posibilă prin bunăvoinţa credincioşilor care au sprijinit 
cantina prin acţiuni de voluntariat şi donaţii de alimente. 

Întrucât condiţiile de atunci nu permiteau desfăşurarea 
activităţilor sociale de oferire a  unei mese calde pentru asis-
taţi, cantina a fost mutată într-un  spaţiu amenajat lângă ve-
chea biserică a parohiei.

Începând cu anul 2005 au fost demarate lucrările de con-
struire a unui nou centru social, o clădire cu doua etaje, finan-
ţarea fiind asigurată atât de la Secretariatul de Stat pentru Cul-
te, cât şi prin efortul şi susţinerea credincioşilor din parohie. 
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În cadrul noului centru vor fi oferite următoarele servicii 
sociale: hrană caldă, servicii medicale primare prin interme-
diul unui cabinet de medicină generală, servicii de consiliere 
psihologică si activităţi educaţionale de tip „after-school“. 

În prezent se asigură masa zilnic, pentru 30 de persoane, 
în special pentru copiii care provin din familii care prezintă 
un grad mare de risc social. Există un singur angajat, asisten-
tul social, ajutat de voluntari, iar activităţile sunt susţinute 
îndeosebi din fondurile parohiei, precum şi din donaţiile cre-
dincioşilor.

Cu implicarea asistentului social angajat, precum şi prin 
parteneriatele cu alte instituţii, parohia asigură servicii de 
consiliere socială celor care sunt în evidenţă, oferindu-li-se  
ocazional îmbrăcăminte, alimente, medicamente etc. Activită-
ţile sociale se extind ocazional şi în afara parohiei prin par-
teneriate cu unităţi socio–medicale şi şcoli speciale pentru 
copii.

18. Cantina socială „Sf. Treime“ – parohia „Sf. Trei-
me“ – Brăila (coordonator: pc. pr. Costel Airinei)

Cantina socială „Sfânta Treime“ a fost înfiinţată în anul 
2006, când s-au finalizat lucrările de zidire şi dotarea cu cele 
necesare pentru buna desfăşurare în condiţii optime a activi-
tăţii. Toate investiţiile realizate pentru centrul social au prove-
nit din fondurile parohiei, dar şi cu sprijinul câtorva donatori. 
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După finalizarea lucrărilor, a fost încheiat un parteneriat 
cu conducerea Şcolii Gimnaziale „Mihu Dragomir“ din munici-
piul Brăila, pentru selectarea, pe criterii sociale, a 25 de elevi, 
aceştia beneficiind, prin programul denumit „Prânzul creştin“, 
de o masă de prânz, în fiecare zi de marţi şi joi.

Parohia are angajat un asistent social care întocmeşte toa-
tă documentaţia necesară desfăşurării  activităţilor specifice, 
colaborează cu instituţiile sociale partenere, precum şi cu ti-
nerii voluntari din parohie, pentru susţinerea programelor 
sociale şi educaţionale.

19. Cantina socială „Sf. Dumitru“ – Brăila (coordo-
nator: pc. pr. Adrian Buescu) – oferă hrană, o dată pe săptă-
mână pentru 20 de persoane nevoiaşe.

20. Cantina socială ,,Sf. Nicolae“ – loc. Mircea Vodă, 
jud. Brăila (coordonator: dna Silvia Chioveanu)

A fost înfiinţată în anul 2007, având ca obiectiv sprijini-
rea bătrânilor cu probleme sociale din parohie. Beneficiind 
de faptul că aceasta se află în curtea bisericii, activitatea can-
tinei se desfăşoară în fiecare duminică şi sărbătoare. Servicii-
le sociale sunt oferite cu implicarea jertfelnică  a unor credin-
cioase, membre ale Comitetul parohial. Resursele materiale 
şi financiare pentru derularea activităţilor în cadrul centrului 
social sunt asigurate din fondurile parohiei şi prin contribu-
ţia benevolă a credincioşilor. Aşezământul social nu are an-
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gajaţi. În momentul de faţă, parohia doreşte să construiască 
pe vechiul amplasament al centrului o altă clădire destinată 
activităţilor sociale.

21. Cantina socială ,,Sf. Andrei“ – loc. Ianca, jud. Bră-
ila (coordonator: dl Vasilică Negrea)

A fost înfiinţată în data de 30 noiembrie 2002, într-un 
apartament, la parterul unui bloc. Beneficiarii acestui centru 
social sunt copii şi persoane nevoiaşe din parohie. În primii 
cinci ani au beneficiat zilnic de masa de prânz un număr de 
15 copii.

Toate serviciile sunt susţinute de femei voluntare, mem-
bre ale Comitetului parohial, fondurile necesare fiind asigura-
te de parohie, prin donaţiile credincioşilor. 

Pe viitor vor fi demarate lucrări de zidire a unui nou cen-
tru social, care va continua activităţile desfăşurate până în 
prezent, la acestea adăugându-se şi alte tipuri servicii so-
cio-medicale.

22. Cantina socială ,,Sf. Trei Ierarhi“ – loc. Şuțeşti, 
jud. Brăila (coordonator: dna Elena Catrina)

A fost înfiinţată în anul 2000, având iniţial drept obiectiv 
ajutorarea copiilor cu probleme sociale din parohie. Clădirea 
acestui aşezământ se află în curtea bisericii şi este formată 
dintr-o sală de mese, bucătărie şi câteva anexe – birou paro-
hial şi magazii. Beneficiarii cantinei sociale  sunt 15 de copii 
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care primesc zilnic o masă caldă. Aceştia provin din familii nu-
meroase şi fără posibilităţi materiale. Cantina nu are angajaţi, 
iar activităţile sunt desfăşurate cu ajutorul voluntarilor şi al 
membrilor din structurile administrative parohiale. În cadrul 
acestui centru social se mai desfăşoară, cu ajutorul profesoru-
lui de religie, şi alte activităţi educaţionale, precum şi progra-
mul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“.

23. Cantina socială „Sf. Stelian“ – sat Dudescu, jud. 
Brăila (coordonator: dna Nina Chipăilă)

Cantina  socială  „Sf.  Stelian“  a fost înfiinţată  în anul  1998  
şi  se află în curtea bisericii, într-o clădire ce are în componen-
ţă o sală de mese şi o bucătărie utilate corespunzător  acestui 
tip de activităţi sociale. Beneficiarii sunt copii, aici desfăşurân-
du-se şi activităţile din cadrul programului catehetic  „Hristos 
împărtăşit copiilor“, copiii beneficiind şi de ore de meditaţie, 
de două ori pe săptămână, cu ajutorul câtorva cadre didactice 
voluntare care îi ajută în efectuarea temelor.

24. Cantina socială „Sf. Nicolae“ – parohia „Înălțarea 
Domnului“ – Tecuci (coordonator: dna Tincuța Giurguca) – 
oferă hrană, zilnic, pentru 20 de persoane nevoiaşe.

25. Cantina socială „Naşterea Maicii Domnului“ – Te-
cuci (coordonator: dl Gheorghe Iacob) – oferă hrană, o dată 
pe săptămână, pentru 18 de persoane nevoiaşe.
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26. Cantina socială „Sf. Nicolae“ – parohia Matca I – 
Tecuci (coordonator: dna Marioara Borş) – oferă hrană, de 
două ori pe săptămână, pentru 25 de persoane nevoiaşe.

 

Centre de formare/informare

1. Centrul de Resurse pentru Structurile Economiei 
Sociale  din Regiunea Sud‑Est  – Galați (coordonator: pc. pr. 
Daniel Popa)

În cadrul proiectului „Promovarea în comunitate a econo-
miei sociale“, finanţat din Fondul Social European – „Investeş-
te în oameni!“, desfăşurat la iniţiativa vrednicului de pome-
nire PS Damaschin, continuat de către PS Vicenţiu, Episcopul 
Sloboziei şi Călăraşilor, în parteneriat cu Arhiepiscopia Du-
nării de Jos, cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Casian, a fost 
deschis oficial, Centrul de Resurse pentru structurile economiei 
sociale din Regiunea Sud – Est, în data de 21 ianuarie 2010, 
avînd sediul în Galaţi, str. Nicolae Alexandrescu, nr.37A.

Serviciile oferite de către Centrul de Resurse Sud-Est sunt 
promovarea şi sprijinirea creării de noi locuri de muncă în 
structurile economiei sociale, prin creşterea nivelului de ca-
lificare pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile 
şi prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe a specialiştilor  
din domeniul incluziunii sociale care vor contribui la atinge-
rea obiectivului general.



87

Ca obiectiv general, Centrul promovează în Regiunile Sud - 
Est conceptul de economie socială ca şi componentă socio-eco-
nomică viabilă pentru consolidarea unui sistem social echitabil, 
premisă pentru asigurarea dezvoltării durabile în România..             

Printre realizările Centrului de Resurse, se pot menţiona ur-
mătoarele: organizarea de seminarii, formarea a 19 formatori 
certificaţi CNFPA, realizarea conceptului de campanie publică 
de promovare a economiei sociale,  realizarea unui schimb de 
experienţă în oraşul Torino din Italia,  realizarea şi întreţinerea 
unei pagini WEB, .amenajarea centrului şi dotarea sediului cu 
mobilier şi aparatură necesară desfăşurării activităţii.

2. Centrul de Formare, Informare şi Sprijin Comu-
nitar „Galați 2020“ a fost înfiinţat în anul 2015, iniţiatori ai 
proiectului „Galaţi 2020“ fiind Mitropolia Ortodoxă Română a 
Germaniei, Europei Centrale şi de Nord şi Arhiepiscopia Du-
nării de Jos, în parteneriat cu Biserica Evanghelică Luterană 
din Baden-Wuerttembergiar scopul special pentru alinierea 
la standardele profesionale prevăzute de lege a serviciilor 
sociale eparhiale. Această iniţiativă, prin structura centrului 
respectiv, doreşte abordarea stimulării creării unor locuri de 
muncă prin accesarea de programe de instruire şi formare, 
precum şi prin crearea unor facilităţi care să vină în ajutora-
rea persoanelor aflate în risc social. Totodată, au mai desfăşu-
rat activităţi pe parte educaţională, precum şi medicală, prin 
demersurile necesare înfiinţării unei clinici de oncologie. 



Figura 2. Rețeaua de servicii social‑filantropice din cuprinsul 
Arhiepiscopiei „Dunării de Jos“
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Tabelul 1. Distribuția unităților sociale în cadrul structurii administrative 
a  Arhiepiscopiei „Dunării de Jos“, pe categorii.
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Figura 13. Rețeaua asociațiilor filantropice din cuprinsul Arhiepiscopiei „Dunării de Jos“.
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