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DESPRE FUNDAȚIE

POLICLINICA SOCIALĂ 

BABA NOVAC
Povestea unui vis împlinit.

Policlinica Socială Baba Novac este primul proiect social dedicat asistenţei medicale integrate gratuite 
pentru persoanele fără venit, fără asigurare medicală iar, în multe cazuri, fără adăpost, dezvoltat în par-
teneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului București. În București există peste 
6.000 de persoane fără adăpost, iar peste 200.000 de persoane nu beneficiază de asigurările de 
sănătate.

DeDe aproape 4 ani, acestor categorii sociale le este facilitat accesul la servicii medicale de calitate, gratu-
ite, în mod necondiționat. Proiectul contribuie la îmbunătățirea calității vieții atât a beneficiarilor direcți, cât 
și a familiilor acestora. De asemenea, pentru 80% dintre beneficiari, sprijinul medical și social oferit prin 
proiect reprezintă un suport de bază în perioada de tranziție a pacientului către reintegrarea socială, 
facilitând acest proces.

Fundaţia Polilcinici Sociale Regina Maria este o organizaţie de caritate neguvernamentală dedicată 
asistenţei medicale integrate pentru persoanele fără venit și fără asigurare medicală și pentru cei cu veni-
turi mici din București, prin intermediul Policlinicilor Sociale. De 5 ani oferim servicii medicale de calitate 
în mod necondiţionat și șansa la o viaţă decentă celor aflați în nevoie, prin proiecte sustenabile și durabile 
în domeniile sănătăţii și educaţiei. Credem că actul medical este o formă de a-ţi iubi semenii și că activi-
tăţile pe care le facem pentru binele celorlalţi sunt importante nu doar pentru cei care au nevoie, ci și 
pentru fiecare dintre noi, în clădirea unei lumi mai bune.



Rezultate 2014

5000
consultații și investigații medicale gratuite

pacienți aflați sub observație și tratament
1500

4000
teste de laborator

900
servicii stomatologice

perechi de ochelari

250

pacienți care au beneficiat de servicii 
de igienă corporală (duș) și de produse 

de igienă personală

1200

pacienți care beneficiază anual de 
îmbrăcăminte și încălțăminte

900

cadre medicale voluntare
30

MEDICI VOLUNTARI
Fundația Policlinici Sociale Regina Maria este un promotor al 
voluntariatului, motiv pentru care în cadrul Policlinicii Sociale 

avem alături de noi 32 de cadre medicale voluntare care au dedicat 
în ultimii patru ani peste 24.000 de ore semenilor.

Dr. Wargha Enayati - Cardiologie
Dr. Nirvana Georgescu - Pneumologie

Dr. Adina Cordos - Imagistică
Dr. Paul Grecu - Oftalmologie

Dr. Adela Manolache – Oftalmologie
Dr. Alexandra Zămoșteanu – Oftalmologie

DDr. Alexandra Vrapciu - Oftalmologie
Dr. Rodica Negreanu - Dermatologie

Dr. Hadi Rahimian - Obstretică Ginecologie
Dr. Dragoș Grădinaru - Obstretică  Ginecologie
Dr. Doina Mihăilescu - Obstretică Ginecologie

Dr. Cristina Romanescu - Ginecologie
Dr. Cristian Papandopol - Stomatologie
DDr. Houshang Niknami - Stomatologie

Dr. Ioan Mihai - Stomatologie

Dr. Adela Barbu - Stomatologie
Dr. Rahimian Ahmad - Stomatologie
Dr. Diana Lazea - Stomatologie

Dr. Ciprian Popescu - Stomatologie
Ciprian Ștefănescu - Stomatologie

Dr. Florin Semciuc - Medicină Generală
DDr. Cornelia Tianu - Ecografie
Dr. Anca Plotoagă - Ecografie

Psiholog Iacob Palasca - Consiliere psihologică
Psiholog Corina Marin - Consiliere psihologică
Psiholog Andrei Mogoș - Consiliere psihologică
Pshiholog Diana Pribegea - Consiliere psihologică

Dr. Reza Aminai - Medicina generală
As. AndAs. Andreea Csukat - Medicină generală



Club United for Health

Evoluția proiectelor Fundației Policlinici Sociale Regina Maria se află 
în strânsă legătură cu cei care cred și se alătură cauzei sale. De 

aproape 5 ani oferim servicii medicale de calitate în mod 
necondiționat și șansa la o viață decentă celor care au nevoie.
 Împreună putem face mult mai mult pentru a ajuta și dezvolta 

inițiativele cu impact social asupra comunităților.

Clubul United for Health a poClubul United for Health a pornit din dorința de a ajunge la cât mai 
mulți oameni aflați în nevoie și de a oferi o modalitate de implicare 
celor care vor să contribuie cu regularitate la creșterea calității vieții 

semenilor. Ne dorim să dezvoltăm împreună o comunitate 
deosebită de oameni care fac bine și care contribuie recurent și 

proactiv cu idei, propuneri și resurse în proiecte de impact, 
transparente și sustenabile. 

DespDespre cum vă puteți alătura Clubului puteți afla pe website-ul 
Fundației.

Gala Din Inimă 
Pentru Viitor

Gala Din Inimă pentru Viitor reprezintă cel mai important
 eveniment anual de strângere de fonduri al Fundației. 

 “Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să fim statornici și să căutăm 
cu trăinicie tot ce ne unește și nu ceea ce ne dezbină,” a reprezen-
tat sursa de inspirație pentru proiectele Fundației Policlinici Sociale 

Regina Maria. 
Cu sprijinul a peste 40 de companii de top din România și a tuturor 
invitaților prezenți, peste 500 de persoane, vedete și personalități 
publice, reprezentanți ai mediului de business, instituțional, soci-
etate civilă și mass-media, am reușit să strângem în primele două 

ediții peste 110.000 de euro. Din donații și sponsorizări am reușit să 
facem, în toți acești ani, mai mult decât am visat, am oferit 
siguranță, sănătate și speranță. Împreună oferim sănătate!

Anul acesta, cu ocazia sărbătoririi a 140 de ani de la nașterea 
Reginei Maria a României, pe data de 29 octombrie, va avea loc a 
treia ediție a Galei. Pentru a afla mai multe detalii despre, vă rugăm 

să ne contactați:
sorina.ciotirca@fundatiareginamaria.ro; 0743 151 569









Împreună oferim sănătate!

cum poți ajuta?

Din donații și din sponsorizări am reușit să facem, în toți acești ani, mai mult decât am visat, am 
oferit siguranță, sănătate și speranță. Ajută-ne să oferim sănătate!

DONEAZĂ

Din dorinţa de a ajunge la cât mai mulţi pacienţi avem nevoie de ajutorul 
vostru. Puteți dona online pe platforma dedicată Policlinicilor Sociale sau în 
contul bancar al Fundației Policlinici Sociale Regina Maria.

FII VOLUNTAR

Fundația Policlinici Sociale Regina Maria își bazează activitatea pe sprijinul 
voluntarilor care iau parte la activitățile noastre. Te poți implica atât pe partea 
medicală, în Policlinicile Sociale cât și în organizarea evenimentelor și a 
campaniilor de strângere de fonduri.

IMPLICĂ-TE

Implică-te în campaniile și evenimentele organizate anual de Fundația 
Policlinici Sociale Regina Maria. Cele mai importante sunt Gala Din Inimă 
pentru Viitor, Campania de 20% (pentru companiile care pot redirecționa im-
pozitul pe profit) și Campania de 2% (pentru persoanele care realizează veni-
turi impozabile).

Mai multe despre evenimente, campanii și modalități de implicare și donare puteți găsi pe pagina web 
a fundației, www.fundatiapoliclinicisocialereginamaria.ro.



SEDIUL ADMINISTRATIV

Strada Gârlei nr. 88, Sector 1, București

frm@fundatiareginamaria.ro

+40 314 381 809

POLICLINICA SOCIALĂ BABA NOVAC

Strada Dristorului nr. 81-88, Sector 3, București

vlad.vlad.romanescu@fundatiareginamaria.ro

+40 213 223 020

CONTURI BANCARE: 

Fundația CMU-Regina Maria CIF: 27253331 

Raiffeisen Bank, Agenția București 

RON RO70 RZBR 0000 0600 1278 5673 

EURO RO43 RZBR 0000 0600 1278 5674

united.fundatiareginamaria.ro
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