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2016 ÎN 
CIFRE 12.750

consultații 
oferite de medici 

angajați și medici 

voluntari 

2.308
pacienți cu 

venituri mici și 

foarte mici

2.000 
pacienți fără 

venituri

500
participanți 

Ateliere 

UMANager

150 femei 

fără venituri în 

programul de 

screening 

ginecologic

145 consultații 

stomatologice 

pentru 70 de copii

96 paciente cu 

cancer în grupul de 

suport psihologic

15
medici 

voluntari

116
copii în 

Centrul din 

Clinceni

30
copii în 

Centrul

Baneasa

Cafenea 

socială 

Sheida
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CINE SUNTEM? Fundaţia Policlinici Sociale Regina Maria este

inițiativa privată a familiei Enayati, dr. Wargha

Enayati și Mitra Enayati. Fundația este

independentă de orice entitate juridică privată.



Fundația Policlinici

Sociale Regina Maria

este singura organizație

non-profit din București

care oferă servicii

medicale gratuite

persoanelor fără

venituri și fără asigurări

de sănătate în

Policlinica Socială Baba

Novac. Pacienții sunt

consultați și tratați de o

echipă de medici

voluntari, coordonată

de directorul medical al

policlinicilor, Dr. Vlad

Romanescu.

Din 2015, aceste

servicii medicale au

fost extinse și către

pacienții cu venituri

mici și foarte mici (sub

1.600 lei/lună)

la tarife sociale în

Policlinica Socială Sala

Palatului.

În paralel, am dezvoltat

două programe

educaționale de tip

afterschool: Hero

Afterschool în Clinceni,

coordonat de Melania

Medeleanu, și Centrul

Educațional Băneasa,

coordonat de

fondatoarea fundației,

Mitra Enayati. Circa 150

de copii din familii cu

situații financiare

precare beneficiază de

suport educațional

zilnic din partea unei

echipe de profesori și

voluntari.



VIZIUNEA NOASTRA

Viziunea Fundației Policlinici Sociale Regina

Maria este aceea că fiecare ființă umană

trebuie să aibă acces la sănătate și educație.
“ “



Împreună am schimbat vieți, oferind

sănătate și demnitate unor oameni cărora

societatea nu le-a mai dat nici o șansă.

Suntem în continuare singurele Policlinici

Sociale din țară aparținând unei fundații, iar

în ultimul an am ajuns la peste 4000 de

beneficiari în cele două Policlinici Sociale.

Numărul pacienților pe care îi deservim este

în permanentă creștere, iar în 2017 estimăm

că vom depăși 2500 de pacienți fără venituri

și fără asigurări de sănătate în Policlinica

Socială Baba Novac.

În 2016 ne-am concentrat pe susținerea

activității din cele două policlinici, dar și pe

consolidarea și dezvoltarea noilor programe

medicale lansate în acest an: Programul

pentru Sănătatea Femeii, Programul Dentist

pentru copiii pacienților sociali și Grupul-

suport psihologic pentru femeile care

luptă cu cancerul și mamele copiilor bolnavi

de cancer. Aceste programe au schimbat

viața a peste 330 persoane în doar câteva

luni, lucru care ne motivează să continuăm.

În 2016 am atins un obiectiv foarte

important pentru noi: dezvoltarea activităților

din sfera educațională. Astfel, activitatea din

Centrul Educațional Băneasa este găzduită

de un nou centru destinat copiilor proveniți

din familiile defavorizate.

Dr. WARGHA ENAYATI, PREȘEDINTE 

Fundația Policlinici Sociale Regina Maria

“
“



MISIUNEA FUNDATIEI

Misiunea Fundației Policlinici Sociale Regina

Maria este de a ajuta persoanele aflate în

nevoie prin proiecte și programe sustenabile

și durabile în domeniile sănătății și educației,

păstrând echilibrul între partea materială și
cea spirituală.

“
“



De peste 6 ani schimbam vieti. Sute, apoi

mii. Mai e inca mult de munca. Dar anul

acesta am constatat cu fericire ca din ce in

ce mai multi oameni cauta sa fie implicati

sociali si au inteles ca “a face bine” face

parte din AND-ul nostru, ne echilibreaza ca

si fiinte umane si da sens vietii noastre.

Pacienții noștri sociali au povești de viață
diferite: oameni cu educație precară care au

muncit întreaga viața ca zilieri astfel încât la

bătranețe nu au nici un venit, tineri iesiți din

centre de plasament care își caută încă un

drum în viață, femei tinere cu copii care nu

au avut șansa unei familii iubitoare.

Există și pacienți sociali educați, trecuți de

cincizeci de ani care intr-o zi au pierdut

serviciul și nu au mai reușit apoi să se

reintegreze. Rămași fără venituri și fără

asigurări de sănătate, singura soluție
medicală pe care o mai au sunt policlinicile

noastre sociale. Suntem acolo, pentru ei.

“

“
Cristiana Mateoiu

Director Executiv



OBIECTIVE

Furnizarea de 

servicii medicale 
gratuite cat mai

multor persoane 

fără venituri din 

București.

Dezvoltarea de 

programe medicale 

de prevenție și 
educație medicală 

în rândul pacienților 

fără venituri sau cu 

venituri mici. 

Consolidarea și 
creșterea echipei de 

medici voluntari care 

se ocupă de 

pacienții fără 

venituri în Policlinica 

Socială Baba Novac.

Oferirea accesului la 

educație formală, 

non-formală și 
spirituală de calitate 

copiilor care provin 

din familii cu situații 
financiare precare.

Crearea în jurul 

programului 

UMANager a unei 

rețele de antreprenori 

români care fac 

business etic și 
responsabil și care se 

implică activ în 

comunitate.

Dezvoltarea

antreprenoriatului
social in cadrul

cafenelei sociale

Sheida



Am avut ocazia să îl cunosc pe dr. Wargha

Enayati în urmă cu un an, personal, într-un

spital, în Bagdasar Arseni, atunci când

încercam să transferăm câțiva pacienți în

străinătate, unde ar fi putut fi tratați mai

bine, ceea ce am și reușit.

El a reușit un pic mai repede decât mine, au

fost câteva zile în care ne-am văzut de mai

multe ori la masă cu delegația din

Germania și am prins câte ceva din sufletul

acestui om. Am aflat apoi cu ce se ocupă

fundația, știam doar din alte surse, am fost

în vizită la Fundația Policlinici Sociale

Regina Maria, cred că ceea ce ne dorim

fiecare, dincolo de succes, sau lipsa de

succes pe care o putem obține în viața

aceasta, este ca în ceea ce facem să lăsăm

câte o fărâmă din sufletul nostru.

VLAD VOICULESCU 

Ministrul Sănătății în Guvernul Dacian Cioloș

“

“



CE FACEM?

Programe medicale

• Policlinica Sociala 

Baba Novac

• Policlinica Sociala 

Sala Palatului

• Restart la Viata

Programe

educationale

• Centrul 

Educational 

Baneasa

• Afterschool Clincei

“Hero”

Programe

antreprenoriale

Sheida – Coffee & 

Stories

United for Health

UMANager



POLICLINICA SOCIALA BABA NOVAC

În 2016, 2.000 de pacienți fără venituri și fără

asigurări de sănătate au avut acces la servicii

medicale integrate gratuite în Policlinica

Socială Baba Novac.

Programul a fost lansat în 2011, în parteneriat

cu Direcția Generală de Asistență Socială a

Municipiului București și cu o echipă de medici

voluntari.

De 6 ani, acest program contribuie la

imbunătățirea calității vieții beneficiarilor

direcți, cât și a familiilor acestora.

2000
Pacienți fără venituri

si

5640
Consultații

1791
Consultații 

medicină 

internă

2622
Consultații 

stomatologie

296
Consultații 

ginecologie

241
Consultații 

psihologie

377
Recoltări

analize



Împreună cu cei 15 medici

voluntari asigurăm servicii medicale gratuite

celor 2.000 de pacienți fără venituri și fără

asigurări medicale, oameni care au încetat

să mai creadă în șansa la o viață demnă.

De 6 ani, misiunea noastră este să-i

vindecăm pe pacienții pentru care statul

român asigură acces doar la servicii

medicale de urgență. Colegii mei voluntari

au înțeles că, pentru acești oameni, noi

suntem singura șansă la însănătoșire. Nici

gărzile nesfârșite din spitale, nici salariile

mici primite acolo, nu le-au scăzut

entuziasmul de a veni la noi pentru a-și
vindeca semenii neajutorați. De altfel, în

fața bolii suntem cu toții egali.

Nu laudele ne fac să continuăm, ci oamenii

pe care îi vindecăm, pe care îi ajutăm să își
schimbe viața sau să se angajeze. Suntem

emoționați când un fost pacient dăruiește
din puținul său pentru a ne susține cauza.

Știm că, fără generozitatea lor și a

dumneavoastră, programul nostru medical

nu ar fi ajuns atât de departe și nici nu ar

putea continua.

“

“

Dr. VLAD ROMANESCU

Coordonator Policlinici Sociale 



“Am lucrat ca și confecționer

încălțăminte 15 ani la Flacăra. Acum

nu mă mai primește nimeni. De un an

de zile am fost diagnosticată cu

cancer și chiar nu se mai uită nimeni

la mine. Sunt singură. Pentru că nu

puteam plăti minimumul pentru

asigurarea medicală, nu puteam

beneficia de programul național de

oncologie. Cu puțin noroc am început

tratamentul, însă în spital e greu.

Fără bani nu te bagă nimeni în

seamă. E bine să mai vezi o față
zâmbitoare și să vezi că îi pasă cuiva

de tine și nu ești singur.”- A.T

POVESTILE PACIENTILOR

“Muncesc pe unde găsesc să îi pot

plăti școala băiatului meu de 14 ani, un

concurs, un papuc. Când îl aud

cântând, nimic nu mai contează,

greutăți. Am avut probleme mari cu

dinții. Când ai probleme cu dinții nu-ți
mai vine să vorbeşti, să râzi, nu poți să

mănânci, şi atunci schimbările astea se

văd. Mergeam la concursuri cu băiatul

meu și nu mă puteam bucura cu el.

Dacă zâmbeam sau vorbeam, lumea

se uita la mine. Și aveam și dureri

îngrozitoare. Aveam sentimentul că mai

bine nu mai merg cu el pentru că îi este

rușine, fără să vrea, cu mine. Acum pot

să îl văd și să zâmbesc. Pot să fiu

alături de el.” – D.B.

“Am avut septicemie și niște operații din

cauza cărora mi-am pierdut casa. Trei

ani am stat prin spitale și am suferit 14

internări cu o rană deschisă. Am stat pe

la prieteni, dar e greu să stai fără să

plătești. Cine te mai angajează după 60

de ani? Imi place să muncesc, dar nu

mă angajează nimeni. Nici la cărat pe

șantier, nici la măturat și curățat

străzile. Am mai muncit cu ziua, pe ici

pe colo, dar mi-am dat seama că

trebuie să îmi găsesc o locuință la

cămin. Fata mea nu știe că stau la

cămin. Îmi e rușine să îi spun. Mă mai

duc să o văd pe aia mică și să îi duc

câte ceva.” - C.G.



M-am alăturat Programului Policlinica

Socială Baba Novac în septembrie 2015,

după ce aflasem de la un coleg de

breaslă. Cred că motivația fiecărui medic

stomatolog din echipa de la policlinică

este de a ajuta oamenii să își recapete

zâmbetul și să le ofere încredere in ei

insisi.

Un caz care m-a impresionat a fost al unei

paciente cu o situație dificilă, fără loc de

muncă, cu soțul plecat în altă țară și cu

un copilaș care suferea de autism. La

sfârșitul tratamentului, faptul că am văzut-

o atât de încântată de rezultatul final a

fost o mare bucurie pentru mine.

Cred în acest program deoarece văd

dorința și motivația tuturor celor implicați
de a face bine și de a ajuta oamenii să își
regăseasca drumul în viață. Consider că

Policlinica Sociala se poate dezvolta chiar

mai mult, având posibilitatea de a oferi

servicii pacientilor și în alte ramuri

medicale decât cele deja existente.

“
“

Dr. Ionuț Cauteș
Voluntar Medicină Dentară



POLICLINICA SOCIALA SALA PALATULUI

Policlinica Sociala Sala Palatului este primul

proiect de antreprenoriat social al fundației.

Lansată pe 27 mai 2015, serviciile policlinicii

sunt adresate persoanelor cu venituri mici și
foarte mici, care pot beneficia de servicii

medicale integrate și accesibile, dar și
persoanelor care vor să beneficieze de servicii

medicale de calitate, la preturi accesibile.

Plătind tariful întreg al consultațiilor, vor oferi

șansa unor alți pacienți cu venituri micii de a

primi aceste servicii la tarife sociale. Fă-te bine

făcând bine!

35% pacienți sociali (venituri sub 800 lei)

60% pacienți sociali medii(venituri sub

1600 lei)

5% pacienți non-sociali

2308
Pacienți sociali și non-sociali

7110
Consultații, investigații și analize totale

443
Consultații 

medicină 

internă

3500
Consultații 

stomatologie

272
Consultații 

ginecologie

332
Consultații 

cardiologie
200
Consultații 

oftalmologice

1763
Recoltari 

analize laborator



3 PROGRAME MEDICALE PILOT

• “Programul de suport psihologic pentru

pacientele bolnave de cancer si mamele cu

copii bolnavi de cancer”

Fundația Policlinici Sociale Regina Maria și C&A

România au lansat în 2016 trei noi programe

medicale în Policlinica Socială Baba Novac:

• Programul-pilot pentru Sănătatea femeii

• Programul-pilot ”Dentist pentru copiii

pacienților sociali din Policlinica Socială Baba

Novac”

Investiție în sănătate: 40.000 Euro



PROGRAMUL PILOT PENTRU 
SANATATEA FEMEII

În cadrul Programului pentru sănătatea

femeii am susținut cu investigații și

tratament aproximativ 250 de femei fără

venituri și fără asigurări medicale: o parte

dintre acestea, persoane care suferă de

afecțiuni cronice, în special cardiace, au

beneficiat de analize și consultații gratuite.

Acestea au putut accesa gratuit investigații

ginecologice: consult ginecologic și

senologic, ecografie transvaginală, test

Papanicolau, testare secreții, colposcopie și

planning familial.



Programul-pilot ”Dentist pentru copiii

pacienților sociali din Policlinica Socială

Baba Novac” a pornit dintr-o nevoie reală.

Am observat că pacienții noștri sociali,

persoane fără venituri și fără asigurări

medicale, au copii care nu pot beneficia de

tratament stomatologic – la școală sau

grădiniță nu au cabinet stomatologic, iar

părinții nu își permit să îi ducă la un consult

pentru că nu au venituri.

Pentru acești copii am oferit servicii de

specialitate și tratamente gratuite.

ZAMBET PENTRU 
COPIII PACIENTILOR



PROGRAMUL “RESTART LA 
VIATA”

Anual, în România sunt diagnosticate aproximativ

80.000 de cazuri noi de cancer și aproape 30.000

de decese sunt provocate de această boală.

Cancerul s-a dovedit a fi o provocare majoră nu

doar pentru femeia supraviețuitoare, cât și pentru

familie și prietenii săi, în această situație sprijinul

emotional și social dovedindu-se la fel de

important ca și tratamentul oncologic de

specialitate.

În perioada mai 2016 - martie 2017, 96 de

paciente au fost beneficiare ale grupului de

suport lansat în București și coordonat de către

psihologul Lidia Stoica și echipa de voluntari și
parteneri: Dr. Catalin Costovici (Oncologie medical

– Expert DOC), Prof Dr Pavel Chirila (Medicina

naturistă), Dr Ana Maria Florescu (Kinetoterapie și
Fizioterapie), Dr Ina Petrescu (Chirurgie plastică),

Dr Dragos Zamfirescu (Chirurgie plastică), Dr.

Cristina Pavel (Apiterapie, Fitoterapie,

Aromaterapie), Dr. Mircea Goncu (Oncologie), Dr.

Dorina Vasile (Oncologie) și Andreea Simona Coste

(Antrenor sportiv).

Psih. Lidia Stoica

Coordonator Program Restart la Viață

“

“



Grupul Suport pentru femeile care lupta cu

cancerul – înseamnă pentru mine completarea

procesului de vindecare, inseamna o noua viata.

Inseamnă să învăţ să devin mai bun fără a-mi

pierde calitatea de om. In urma unui diagnostic

devastator urmat de tratamente care fizic si psihic

te duc intr-o dimensiune care pare fara iesire –

Dumnezeu m-a indrumat catre Fundatia Regina

Maria, si a unuia dintre primele grupuri Suport

organizate dec catre Psh. Lidia Stoica.

Din luna iulie 2016 pana in prezent. suportul oferit

este peste asteptarile mele. Prin intermediul

acestui Grup am intalnit oameni care m-au ajutat

sa cred in fortele mele si sa pot ridica privirea ca

sa vad ca – DA, de acum merit tot ce este mai

bun, ca pot sa lupt, ca déjà am invins.

Frumuseţea comunicării din cadrul grupului,

posibilitatea de a învăţa din experienta altora,

capacitatea de a te analiza profund si a accepta

situatia prin care treci, înţelegerea „stresului” în

accepţiunea pozitivă. Grupul Suport impreuna cu

toti medicii coordonatori reuseste să ţi le transmită

prin seriozitate, experienţa proprie a membrilor

grupuli, zâmbet, cunoştinte, exemple, conexiuni,

prietenii, Invitati de seama. Iar intalnirile devin

experienţe unice, pline de umor, ce se desfăşoară

uşor, pe negândite şi nu ştii când se termină, dar,

ti le vei aminti mereu!

Florentina Dutu, beneficiara a programului

“
“



PROGRAMUL “IMPREUNA
OFERIM SANATATE”

500 de pacienți înscriși la Policlinica

Socială Baba Novac au fost beneficiarii

a 1.536 de consultații gratuite în

cadrul proiectului “Împreună oferim

sănătate”. Astfel, 385 de persoane au

beneficiat de tratament stomatologic,

110 pacienți au accesat consultații
oftalmologice și au primit 140 de

perechi de ochelari, iar 10 analize

specifice au fost efectuate pentru

pacienții cu Hepatita B și C. Proiectul a

fost derulat în perioada mai-decembrie

2016 de către Fundația Policlinici

Sociale Regina Maria, cu sprijinul

Fundației Orange, al echipei medicale

din policlinică și a 7 medici stomatologi

voluntari.

Coordonat de Ligia Tătucu, angajat

Orange România, proiectul a primit

finanţare în cadrul ediţiei din 2016 a

concursului Susţine un ONG! organizat

de Fundaţia Orange ce a oferit fonduri

pentru proiecte coordonate de angajaţi

ai Orange România.

Proiectul “Împreună oferim sănătate”

răspunde nevoilor medicale ale

pacienților fără venituri și asigurări

medicale din București. Policlinica

Socială Baba Novac este singura care

oferă consultații medicale gratuite și
tratamente acestei categorii de

persoane, putând astfel să își
îmbunătățească șansele la reintegrare

socială și o viață demnă.

Investiție în sănătate: 46.200 lei, din

care co-finanțarea de la Fundația
Orange - 32.000 lei.



Proiectul a fost impresionant din toate punctele

de vedere, de la munca depusă de personalul

policlinicii, doctorii care lucrează voluntar în afara

orelor de program, la pacienţii ale căror poveşti

de viaţă sunt cutremurătoare. Mă bucur ca am

avut şansa să învăţ şi să mă implic în mod direct

în acţiuni de filantropie” Ligia Tătucu, angajat

Orange, coordonator al proiectului câştigător în

cadrul “Susţine un ONG!”“

“

Ligia Tăucu

Angajat Orange România



CENTRUL EDUCATIONAL BANEASA

Copiii sunt expresia societății în care trăim, iar

dacă se dezvoltă armonios, în acord cu principii

sănătoase și solide, au o șansă în plus să devină

cetățeni activi și responsabili la maturitate.

30 de copii din familii defavorizate

(monoparentale, care rămân doar cu bunicii

acasă sau cu situații economice precare) sunt zi

de zi asistați la teme și îndrumați în Centrul

Educațional Băneasa de către o echipă

coordonată de către Mitra Enayati, membru

fondator al Fundației Policlinici Sociale Regina

Maria.

Motivația pentru dezvoltarea acestui centru

izvorăște din rezultatele frumoase la școală pe

care le-au înregistrat copii după frecventarea

afterschool-ului.

Majoritatea copiilor pentru a face față volumului

mare de informații, apelează la meditații. Nu toată

lumea își permite, însă, această soluție. Impreună

cu ei realizăm diverse activități, pe lângă temele

de la școală: engleză, pictură pe apă,

gastronomie, dar și cursuri de dezvoltare a

virtuților și, implicit, a unui spirit frumos, solidar și
demn.

Pentru familiile doritoare oferim un program

săptămânal pentru sensibilizarea copiilor la

calitațile spirituale precum răbdarea, curajul,

dreptatea, generozitatea, respectul, modestia,

dragostea.



CENTRUL EDUCATIONAL BANEASA



AFTER SCHOOL - CLINCENI

Initiat de catre Melania Medeleanu, programul

educațional a început în 2010 cu o clasă de 15

copii. În 2016, 116 de copii veneau zilnic, după

școală în Hero Afterschool, un spațiu în care copiii

își pot exprima creativitatea, sunt încurajați și
orientați spre domeniile în care mai tarziu pot

excela, să fie asistați la pregătirea temelor, să

poata socializa și învăța o limbă străină, oferindu-

le totodată părinților acel confort spiritual de care

au nevoie, în condițiile în care programul

profesional nu le oferă posibilitatea de a petrece

timp cu fiii sau fiicele lor.

Ateliere pe care le organizăm: actorie, fotografie,

modelaj în lut, dans, șah, picture, limba engleza.



AFTER SCHOOL
CLINCENI



Cand am inceput acest proiect nu mi-am

imaginat ca pot sa râd atat de mult in

fiecare zi. Am pornit cu 15 copii carora

cineva le-a pus eticheta "saraci". Lor li s-au

mai adaugat 10. Si inca 10. Si inca 10.

Printre 50 de copii fericiti etichetele se

dezlipesc. Toti copiii rad la fel de frumos. Si

daca sunt inconjurati cu dragostea și
atenția de care au nevoie, daca sunt

motivați și încurajați, reușesc toate lucrurile

despre care unii le-au zis că nu vor fi

niciodată in stare să le facă.

Acesta este un proiect social, desfășurat

sub patronajul Fundației Regina Maria. Nu

exista un alt profit decât al copilului iar

fiecare contribuție se întoarce spre el.

Lucram cu profesori specializați care au

acceptat să dea din timpul și experiența lor

pe un salariu minim. Lucram cu voluntari

care au înțeles cât de important e să întorci

comunității ceea ce ea ți-a dăruit. Lucram

cu oameni frumoși pentru copii frumoși în

speranța că împreună vom construi țară din

care să nu vrem să plecăm.

“

“

Melania Medeleanu

Coordonator Hero Afterschool



Atelierele de Leadership 

Moral UMANager

Antreprenoriat 3.0 
23 Martie 2016

Etică și valori 

în educatie: încotro?
22 Iunie 2016

Valori și cultură 

organizațională
5 Octombrie 2016

3 ediții ale Atelierelor de Leadership Moral UMANager

500 de participanți: antreprenori, HR, & CSR Manageri, reprezentanți ai societății civile

18 speakeri români

3 speakeri internaționali



Antreprenoriatul reprezintă o

oportunitate importantă pentru

dezvoltarea economiei și
societății românești.

Tema este frecvent abordată în

conferințe, media sau diverse

evenimente. Au fost lansate

diverse programe, în diverse

organizații, inclusiv școli, care

promoveaza educația
antreprenorială.

Atelierelul UMANager a propus

o perspectivă aparte și unică în

peisajul evenimentelor de

business din țara noastră, cea

a poveștilor de succes care se

ghidează după principiile eticii

la fiecare pas.



Nota 10 sau un bagaj de valori

pentru toată viața? Care este și
ar trebui să fie setul corect de

valori în educație? Cum

construim caractere și nu doar

buni profesioniști? Acestea

sunt întrebările la care au

răspuns vorbitorii noștri la cea

de-a X ediție a Atelierelor de

Leadership Moral UMANager –

“Etică și valori în educație”



Atelierele de Leadership Moral



La ediția din 5 octombrie,

evenimentul a fost o discuție
interactivă cu trei personalități
din lumea de business din

străinătate, membri ai Ethical

Business Building the Future

(EBBF), o organizație cu 500

de membri, oameni de afaceri

din Europa, inspirați de

principiile credinței Bahá'í:

Daniel Truran, Ralph Blundell și
Valerie Davis.

Despre
UMANager
UMANager este un proiect de susținere a eticii

în afaceri și de creștere a gradului de

încredere a tinerilor întreprinzători în parteneri

și în mediul de afaceri autohton. Inițiativa de a

lansa acest proiect le aparține lui Steven van

Groningen, Silviu Hotăran, Septimiu Postelnicu

și dr. Wargha Enayati, patru dintre cei mai

cunoscuți reprezentanți ai comunității de

business din România, cărora li s-a alăturat

Dan Ștefan, General Manager Autonom Rent-

A-Car.

De peste 4 ani susținem conceptul Eticii în

Afaceri, din dorința de a crește gradul de

încredere al tinerilor antreprenori în mediul

românesc de business. În cele nouă ediții ale

evenimentului UMANager am aflat împreună

că etica în business nu este sustenabilă fără a

avea la bază o educație morală autentică.

Educația stă la baza tuturor aspectelor

importante ale dezvoltării marilor

personalități, valorile fiindu-le dezvoltate din

copilărie și până la maturitate.



CLUBUL UNITED FOR HEALTH



Evoluția proiectelor Fundației Policlinici Sociale

Regina Maria se află în stransă legătura cu cei

care cred și se alatură cauzei sale. Credem că

actul medical este o formă de a-ți iubi semenii și
ca activitățile pe care le facem pentru binele

celorlalți sunt importante nu doar pentru cei care

au nevoie, ci și pentru fiecare dintre noi în clădirea

unei lumi mai bune.

Clubul United for Health a pornit din dorința de a

ajunge la cât mai mulți pacienți și de a oferi o

modalitate de implicare celor care vor să

contribuie cu regularitate la creșterea calității vieții
semenilor.

Împreună am dezvoltat o comunitate deosebită de

oameni care fac bine și care contribuie proactive

cu idei, propuneri și resurse în proiecte de impact,

transparent și sustenabile. În 2016 au fost

organizate 3 întâlniri (3 martie 2016, 26 mai,

21 septembrie) în timpul cărora am creat

oportunități de networking în rândul companiilor

private și reprezentanților societății civile.

De asemenea, în cadrul întâlnirilor au fost

prezentate rezultatele programelor și campanii de

fundraising pe care le derulăm.

CLUBUL



CAFENEAUA SOCIALA 
SHEIDA – COFFEE & 
STORIES



Fundația Policlinici Sociale Regina Maria a lansat

în decembrie cafeneaua socială Sheida – Coffee

and stories, la inițiativa familiei Enayati.

Cafeneaua Sheida este o structură de

antreprenoriat social care presupune ca profitul

să fie utilizat în scop social. Mai exact, veniturile

încasate în cadrul cafenelei sunt direcționate

integral către Fundația Policlinici Sociale Regina

Maria.

Investiția pentru achiziționarea spațiului și
amenajarea cafenelei s-a ridicat la suma de

94.000 euro și a fost suportată integral de către

familia Enayati.

Cafeneaua Sheida este localizată pe Strada Ion

Câmpineanu nr 23, lângă Policlinica Socială Sala

Palatului, în sector 4, București.



Sheida este o poveste despre oameni și pentru

oameni, pentru toți cei care doresc să descopere un

spațiu colorat și vesel, în care să se intalnească cu

partenerii de afaceri, dar și să se retragă cu prietenii

sau cu familia după o zi plină. Ne-am dorit să creăm

un spațiu pentru promovarea culturii comunitare, să

încurajăm desfășurarea de evenimente artistice,

dezbateri și pentru a crește interesul comunității față
de activitățile și programele Fundației. Sheida este

un spațiu care te îndeamnă să spui povești și să faci

fapte bune pentru cei din jur și care ne încurajează

să oferim în continuare servicii cu suflet.



GALA DIN INIMA PENTRU VIITOR

Pe 27 octombrie 2016 am organizat a patra

ediție a Galei din Inimă pentru Viitor, în

beneficiul policlinicilor sociale și a centrelor

educaționale ale Fundației.



GALA DIN INIMA PENTRU VIITOR 
EDITIA A IV-A

Invitați de marcă precum Alteța Sa Regală,

Principesa Maria a României, reprezentanți ai

Casei Regale, oficiali ai statului (Administrația
Prezidențială, domnul Vlad Voiculescu - Ministru al

Sănătății), reprezentanți ai Corpului Diplomatic

(Excelența Sa domnul Paul Brummell -

Ambasadorul Marii Britanii în România, Excelența
Sa doamna Tamar Samash - Ambasadorul

Israelului în România) ne-au onorat cu prezența
dumnealor.

Alături de noi au fost Maia Morgenstern, Virgil

Ianțu, Marius Florea Vizante și peste 200 oameni

de afaceri români și străini - reprezentanti ai top

managementului a peste 30 de companii

importante din România au contribuit la

strângerea sumei de 120.000 de euro.

Această sumă a fost folosită pentru a susține

activitatea celor două Policlinici Sociale și cele

două proiecte educaționale ale Fundației.

La eveniment au mai fost prezente si alte

personalități precum Bogdan Stelea și Gheorghe

Popescu, care au oferit pentru licitația din cadrul

Galei echipamente sportive purtate de ei și de

mari sportivi precum Gheorghe Hagi și Cristiano

Ronaldo.











ACTIVITATI SI EVENIMENTE

Mai 2016 – Peste 700 de angajați ni s-au

alaturat pentru a susține echipa medicală și
pacienții din Policlinicile Sociale distribuind 2%

din impozitul pe venit.

Mai 2016 – Fundația Policlinici Sociale Regina

Maria, cauza recomandată la Bucharest Half

Marathon. Împreună am alergat în echipa United

for Health pentru a promova misiunea noastră.



ONG FEST



ONG FEST



INAUGURAREA NOULUI SPATIU CEB



PREMIUL CCIFER PENTRU 
INOVATIE SOCIETALA  

Septembrie 2016 - Pe 24 septembrie, Fundația
Policlinici Sociale a primit premiul pentru

inovatie socială în cadrul Galei CCIFER 2016.

Premiile au un dublu obiectiv: sa recompenseze

realizările marcante ale membrilor și să creeze

un spațiu de inspirație și schimb de bune

practici în cadrul comunității CCIFER.



SCHIMBARE LOOK PACIENTE 
BOLNAVE DE CANCER

Noiembrie 2016 - Andreea Marin și

Fundația Prețuiește Viața s-au

Fundației Policlinici Regina Maria în

cadrul proiectul de suport psihologic

pentru femeile bolnave de cancer,

oferind peruci și o schimbare de look

pentru 9 doamne diagnosticate cu

cancer, beneficiare ale programului

“Restart la Viață”.



Noiembrie 2016 - In parteneriat cu Clinica Zetta s-a efectuat o

mastectomie bilaterală profilactică urmată imediat de

reconstrucția mamară pentru una dintre beneficiarele

programului Restart la Viață.

Noiembrie 2016 - Echipa Heineken România a alergat la

Maratonul Internațional din octombrie 2016 pentru a strânge

banii necesari achiziției unui ecograf nou și performant pentru

pacienții sociali de la Policlinica Socială Baba Novac.

ACTIVITATI SI EVENIMENTE



Decembrie 2016

Cine credea că

ingredientele unei

surprize dulci sunt de

fapt dorința de a face o

faptă bună și energia

unor femei minunate:

jucătoarea de tenis

Alexandra Dulgheru și

fondatoarea Cărți,

Dulciuri și Flori, Ioana

Uretu?

Acestea au pregătit

surprize dulci de Moș

Neculae pentru copiii

pacienților înscriși la

Policlinica Socială Baba

Novac.

ACTIVITATI SI EVENIMENTE



CONCERT CARITABIL DE CRACIUN

Decembrie 2016 - Cauza a peste 4000 de

pacienți sociali, susținută intr-un concert caritabil

de Crăciun de către artiștii Alexandru Tomescu și
Irina Sârbu.





ACTIVITATI SI EVENIMENTE

Decembrie 2016 - Copiii din Centrul Educațional

Băneasa au învățat că talentul, energia și veselia

pe care le au pot aduce la rândul lor alinare. Așa că

au mers să colinde bătrânii de la Azilul Doi Cocoși.

Versurile cântecelor scrise de către voluntara

noastră, dna Mihaela Burghelea, mamă a unuia

dintre copiii din centru și urările din felicitările

confecționate manual de ei au adus multe zâmbete

celor vizitați. Și pentru că au fost primiți cu brațele

deschise și au fost apreciați, au revenit săptămâna

ulterioară.

Cea mai mare bucurie este să vedem că micii noștri
beneficiari învață de la educatori că grija, dedicarea

și implicarea pot aduce alinare și altor persoane



REZULTATE FINANCIARE 2016

ACTIVITATE MEDICALA 295.006 60%

ACTIVITATE EDUCATIE 64.965 13%

ADMINISTRATIVE 91.527 19%

EVENIMENTE DE 

FUNDRAISING 36.155 7%

TOTAL 487.653 100%

CHELTUIELI - EUR

60%13%

19%

7%

SANATATE EDUCATIE ADMINISTRATIVE EVENIMENTE DE FUNDRAISING



REZULTATE FINANCIARE 2016

VENITURI- EUR

CORPORATE 486,866 72%

PERSOANE FIZICE 19,926 3%

ACTIVITATE MEDICALA 130,374 19%

ACTIVITATE 

EDUCATIONALA
40,919 6%

TOTAL
678,085 

100%

72%

3%

19%

6%

CORPORATE PERSOANE FIZICE

ACTIVITATE MEDICALA ACTIVITATE EDUCATIONALA



CUM NE POTI AJUTA
COMPANIE: În cazul în care înregistrați profit fiscal,

cei 20% din impozitul pe profit sau 5 la mie din

cifra de afaceri pot fi direcționați în tot timpul

anului. Procedura nu implică niciun cost din partea

dumneavoastră.

Putem să dezvoltăm împreună un program concret

de CSR în care să răspundem nevoilor angajaților

de a se implica în cauze sociale și ale pacienților.

PERSOANA FIZICA: Puteți aduce culoare în viața
pacienților fără venituri donând orice sumă

online pe www.fundatiareginamaria.ro, prin

completarea unui ordin de plată cu datele noastre,

prin direcționarea celor 2% din impozitul pe venit.

De asemenea, ne puteți fi alături accesând

serviciile din Policlinica Socială Sala Palatului la

tarif întreg sau să fiți alături de echipa noastră

United for Health la evenimentele sportive.

http://www.fundatiareginamaria.ro/


ECHIPA FUNDATIEI
ECHIPA DE MANAGEMENT

Dr. Wargha Enayati  - Președinte

Mitra Enayati – Coordonator Centrul Educațional Băneasa

Cristiana Mateoiu – Director Executiv

Dr. Vlad Romanescu – Director Medical Policlinici Sociale

Mirela Gheorghe – Coordonator Policlinica Socială Sala Palatului

Melania Medeleanu – Coordonator Hero Afterschool

MEMBRII BOARDULUI

Francois Coste – CEO Groupama

Vivek Bakshi – General Manager WIPRO Technologie

Angela Galeța – Director Fundația Vodafone

Sergiu Iordache – CEO DSV Solutions

Kurt Leiner – Director General Porsche Romania

Mona Muscă

Brent Valmar – Director General Porsche 

Dr Jansen Bogdan 

AMBASADORI

Maia Morgenstern

Virgil Ianțu

ECHIPA COMUNICARE SI FUNDRAISING

Laura Jigău – PR Manager 

Emilia Radu – PR Manager 

Andreea Bîtcă – PR Specialist

Nadin Daniel –Project Coordinator

Iris Ursea – Fundrasing Specialist

ECHIPA FINANCIARA

Dana Camburu – Manager Financiar

Roxana Niculescu – Expert Contabil



PARTENERI STRATEGICI 2016



SPONSORI COMPANII 2016



PARTENERI 2016

AECOM
AGRICOVER 
AKOLADE CONSULTIN
ALBRAU PROD SA
ALLIANTZ TIRIAC ASIGURARI 
ALMA VENDIS
AMI EXPRES CARGO
ARISTHON
ARVAL
AVON COSMETICS 
BANCA COMERCIALA ROMANA
BANCA TRANSILVANIA
BANEASA DEVELOPMENT
BB COLLECTION
BEBE TEI
BLOR RETAIL 
BOHALTEANU SI ASOCIATII
BRAVO EUROPA
CA MODA RETAIL SRL
CASA DE SCHIMB VALUTAR QUICK 
CASA MEDITERANA
CASTROL OIL ROMANIA
CENTRU MEDICAL UNIREA 
CEO CLUBS INTERNATIONAL
CIPCOS MAR COMPLEX SRL
Cofrarom Valcea
COMPUTER GENERATED SOLUTIONS 
CONCEPT MEDIA SERVICE
CORAUR PRODUCT

RER SERVICII ECO

RETIM TIMISOARA

REMAT HOLDING 

ROBERT BOSH

ROCHE ROMANIA SRL

ROCK STAR CONSTRUCT 

ROELL

ROMANIAN FRANCHISE SYSTEM

SARKKROM

SARMASIK MACHINES 

SIF MOLDOVA

SMART SOFT SERV S.R.L.

SMITHFIELD FERME

STOICA SI ASOCIATII

TALIN ACTIV 

TINMAR

TORNUM ROMANIA

TOURING RENT AUTO 

TRANS NOVA IMPEX

TREND CONSULT 

UNICREDIT BANK

UNITH 2 B

UPM

URSUS

VALCON ROOFS 

VALEDO

VOX CAREER  si FOCUS WHOLESALE

YUNGA LOGISTIC SRL 

DOW CHEMICAL

DSM NUTRITION

EDITRONIC INTERNATIONAL 

EOS KSI ROMANIA 

ERNST &YOUNG

EVIDENT INFO

EXXONMOBIL EXPLORATION

FILDAS

FINE BUILDING CONSULTANTS 

FOCUS WHOLESALE

FUNDATIA DELOITTE

FUNDATIA KPMG

FUNDATIA ORANGE

FUNDATIA SENSIBLUE 

GARANTI BANK

GINO ROSSI

GREEN IDEAS GROUP MTC 

GROSBI IMPEX

GTS TELEKOM

HEINEKEN

HIPOCRATE 2000 

HORECA IMPERIAL

ILEX GSM

IMOB CONSTRUCT

IMPEX APOLLO

IMPULS LEASING ROMANIA

INTERBRANDS

INTERMEDICAS

INVENTURE FRANCHISE CONSULTING 

INVIVENT

KAESSER KOMPRESSOREN 

KAUFLAND ROMANIA 

KRUK ROMANIA 

LAUNCH PARTNERS

MEDICHUB

MEDIST IMAGING POC

MEGA IMAGE

MICHELIN ROMANIA

Millward Brown

MINI SVEMA IMPEX 

NH MANAGEMENT

OPTICA 87

OPTICAL NETWORK (OPTIBLU)

OPTIMA SERVICE 

PEERAJ GROUP INTERNATIONAL

PENTALOG ROMANIA

PFIZER

PHILIPS ROMANIA

PREMIER ESTATE

PRISTOL LAND

PRODAL 94

PROMED SYSTEM (wellborn)

RER GROUP

RER DATA SERVICE BUC

RER Ecologic Service BUZAU

RER ECOLOGIC SERVICES ORADEA 



ONICIUC ADINA

PANDREA GIANINA

PATRASCANU FELIX LUCRETIU 

PAUL VASS CRISTIAN 

POPESCU CRISTIAN IOAN 

POSTELNICU SEPTIMIU

PRALONG SANDRA

RADUCANU MADALINA MARGARETA 

SARAMET VALENTIN

SELARU DANIA

SISAN IRINA

SONCUTEAN VIRGIL

SPINACHE MARCEL

VLAD CATALINA MARIA

VLASCEANU CRISTINA MARIN 

FAM ENAYATI

PRIETENII NOSTRI
ALEXANDRU DRAGOS OCTAVIAN

BALOSIN OCTAVIAN 

BURZ PINZARU SEBASTIAN 

DINA GABRIEL 

DINCA STEFANIA 

DRAGOMAN CRISTIAN

GEORGESCU OANA 

GORUNESCU DOREL

HORHOIANU NARCIS

MARCU IOANA

MELNIC SIMONA

MENDEZ GUZMAN LUIS

MIHUTOIU  CRISTIAN 

MIRCEA DANIEL TUDORACHE

MOYED VARGHA

MUCIBABICI GEORGE  

NEACSU CORNELIA CARMEN



MEDICI :

Aminai Reza, Bucioaca Alexandra, Cautes Ionut, Cercel Ana Maria, Dutu Simona, Grofic Florin, Lazea

Diana, Palasca Iacob, Popescu Adriana, Romanescu Cristina, Tanase Raluca, Tirnovschi Catalina

EDUCATIE:

Iuliana Stefan, Mirela Draceanu, Katia Tassone, Tiberiu Radu (Shakespeare School)-

Mihael Cirstea, Daniel Ungureanu

GALA 2016:

Melania Medeleanu, Marius Florin Vizante, Future People- Music Agency (Carol Dermengiu, Christina 

Marin), Conviv Media (Renata Tretelnitchi, Vanda Achim, Florina Paraschiv), Smart Media (Octav Stefan), 

Oana Balosin (grafica), Tudor Balcu (sunet), Maria Stan (organizare si implementare), 

Orsolya Ruzsa “Orsi” (Trimpress-print), Cristina Popescu (Roell-print), Daniel Angelescu (foto)

Chef Liviu Lambrino, Gourmet de Strut (Vivian Diaconescu)

GRAFICA

Raluca Secheli (Ral Design & More), Ana Daniela Popescu (Ada) -freelancer

ALTE EVENIMENTE Si CAMPANII:

Cosmin Tomoroga-regizor, Adina Mastalier, Cristina Mohan (TES), Oana Rebeca Neagu, Echipa Colegiului

National Lazar 

MULTUMIRI VOLUNTARILOR NOSTRI



CONTACT
Sediu Administrativ:Fundatia Policlinici Sociale Regina Maria 

Str. Gârlei nr 88

Sector 1, București 
Tel: 0 314 381 809

Email: frm@fundatiareginamaria.ro

Policlinica Socială Baba Novac

Str. Strada Dristorului nr. 81-88 Sector 3, Bucuresti

Tel: +40 213 223 020

Email: vlad.romanescu@fundatiareginamaria.ro

Policlinica Socială Sala Palatului

Strada Ion Campineanu nr. 23, Sector 1, București
Tel: +40 372 126 405

Email: ps2@fundatiareginamaria.ro

Centrul Educațional Băneasa

Str. Ion Dobrogeanu Gherea

Email: frm@fundatiareginamaria.ro

Hero Afterschool Clinceni

Soseaua Principala nr. 1, Clinceni, Ilfov

Tel: +40 733 534 258 

Email: clubulcopiilor@afterschool-clinceni.ro

mailto:frm@fundatiareginamaria.ro
mailto:vlad.romanescu@fundatiareginamaria.ro
mailto:ps2@fundatiareginamaria.ro
mailto:frm@fundatiareginamaria.ro
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