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CONGREGAŢIA  SURORILOR  PROVIDENŢEI 

Municipiul Iasi, Şos. Bîrnova, Nr.2 

C.I.F. 8123114 

Tel. 0232233877 - Fax 0232233878 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 

PE ANUL 2019 
 

 

CONGREGAŢIA SURORILOR PROVIDENŢEI, organizaţie non-profit, a fost înfiinţată 

în baza dispoziţiilor Legii 21/1924, la 19 martie 1995, prin Decretul Episcopal nr.0478 emis de 

Episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi, Petru Gherghel. 

 

CONGREGAŢIA SURORILOR PROVIDENŢEI este o organizaţie eclezială de drept 

pontifical, cu caracter profund uman, independentă în desfăşurarea activităţii sale de orice 

formaţiune politică, dedicată total slujirii caritative a oricărei persoane, fără a ţine cont de 

apartenenţă politică, etnică sau rasială a celor pe care îi slujeşte. 

 

Patrimoniul Congregaţiei este constituit din contribuţii financiare şi materiale, din donaţii 

şi ajutoare primite de la persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, fiind destinat realizării 

scopului umanitar.  

 

Preşedintele Congregaţiei în anul 2019 a fost RADU IULIANA VIVIANNE (sr. Viviana) 

iar vicepreşedinte Sr. BENEDETTI ROSETTA. 

 

 Membrii Congregaţiei urmăresc exclusiv realizarea de opere de caritate şi de binefacere 

socială, dedicându-se în mod deosebit asistenţei şi educaţiei copiilor, mai ales a celor săraci şi a 

tineretului, ocrotirii copiilor orfani şi părăsiţi, îngrijirii bătrânilor şi bolnavilor. 

 Surorile Providenţei, fidele spiritului institutului şi după exemplu fondatorului lor, 

răspund nevoii copiilor de primire, îngrijire, educaţie, însoţire specializată în perioada de formare 

şcolară, umană şi creştină, și răspund în același timp și nevoilor celor bătrâni sau bolnavi, iniţiind 

şi desfăşurând proiectele:  

• Grădinița Surorile Providenței deschisă în anul 1998 și acreditată în 2009 

• Asistenţă şi suport pentru copii defavorizaţi în cadrul Centrului de zi ”Alois Scrosoppi” - 

Iaşi (acreditat din 2010); 

• Asistenţă şi suport pentru copii defavorizaţi în cadrul Centrului pentru servicii sociale ”Sf. 

Luigi Scrosoppi” (acreditat din 2012) şi  

• Centrul de îngrijire la domiciliu – Cireşoaia, Slănic Moldova, jud. Bacău (deschis în 

2016). 

 

 Misiunea Surorilor Providenței este aceea de avea grijă de formarea şi educarea pentru 

viaţă, de dezvoltarea integrală a tuturor beneficiarilor, de a fi semne de speranță pentru cei 

singuri, bătrâni și bolnavi. 



 2 

Centrul de zi ”Alois Scrosoppi” – Iaşi funcționează din anul 2002 și este acreditat din 

2010. În anul 2019 au fost asistați 23 copii cu vârste cuprinse între 6-12 ani, proveniţi din familii 

defavorizate din Municipiul Iaşi şi din satele limitrofe ale orașului.  

Începând cu 2006, activitatea cu beneficiarii se desfășoară în Școala nr 2 ,,Veronica 

Micle” din Iași, Șoseaua Bucium nr.72.  

Numărul personalului în Centru pe 2019 a fost de 14, dintre care 7 angajați şi restul cu 

contract de voluntariat: 1 coordonator Centru cu normă întreagă, un pedagog social cu 8 ore pe zi, 

1 asistent social cu 8 ore/zi, 2 psiholog în regim de voluntariat, 2 învățătoare voluntare cu 2 ore 

pe zi, un asistent medical, contabil, două bucătărese cu contracte de munca de 8 ore și alți 

voluntari, tineri studente sau surori. 

 

Centrul pentru servicii sociale Sf. Luigi Scrosoppi Cireșoaia – Bacău a fost licențiat în 

anul 2015 și în anul 2019 au beneficiat de serviciile centrului 30 de copii cu vârsta cuprinsă între 

6-12 ani, elevi ai Școlii nr. 2 Slănic Moldova.  

Numărul personalului care a activat în 2019 în cadrul Centrului a fost de 15 persoane, 

dintre care 4 angajați, unul cu prestări servicii și restul cu contract de voluntariat.  

 

Centrele au ca şi misiune prevenirea abandonului şcolar şi familial, precum şi prevenirea 

instituţionalizării copilului, oferind o educaţie integrală a beneficiarilor, fără deosebire de 

apartenenţă religioasă, privilegiind elevii claselor primare ai şcolii nr. 2 „V. Micle” care 

întâmpină dificultăţi de învăţare şi de dezvoltare personală ce provin din familii defavorizate 

social. 

 

Serviciile sociale oferite de cele două centre se adresează copiilor aflați în situații 

vulnerabile, cu risc de abandon familial,  proveniți din familii dezorganizate, cu situații materiale 

și financiare precare. Problemele familiale, neglijența părinților asupra educației copiilor, lipsa 

supravegherii lor și lipsa unui mediu în care aceștia să se dezvolte sănătos  au efecte negative 

asupra beneficiarilor. Într-adevăr aceștia prezintă dificultăți la nivel emoțional, relațional, 

comportamental și afectiv. 

Echipele de specialitate a centrelor, prin colaborarea cu familia și cu alte instituții din 

teritoriu apără, promovează și susține dreptul copilului la educație, îngrijire, la o dezvoltare 

sănătoasă și armonioasă.  

   

Obiectivele centrelor: 

• crearea unui mediu socio-educativ favorabil creșterii şi dezvoltării copilului; 

• stimularea şi dezvoltarea capacităţilor afective, morale şi intelectuale ale copilului; 

• colaborarea strânsă cu familia, şcoala şi alte instituţii de protecție a copilului; 

• susținerea familiilor din care provin copiii înscriși la centru; 

• formarea continuă a echipei de lucru și a voluntarilor implicați în proiect. 

 

Servicii acordate: 

• servicii de asistenţă socială acordate copiilor şi familiilor acestora,  

• asistentă, îngrijire şi suport pentru copiii aflați în situație de criza/risc biopsihosocial, 

• servicii psiho-socio-educative, de informare şi consiliere în vederea achiziționării 

abilităţilor de relaţionare şi dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, de petrecere 

a timpului liber, 
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• terapii ocupaţionale şi servicii de recuperare, reabilitare, reintegrare a copiilor ce prezintă 

tulburări de comportament, tulburări de limbaj, probleme de dezvoltare datorate 

inadecvatei stimulări psiho – senzoriale; 

• servicii de sprijin pentru familiile aflate în situaţii de dificultate prin educație parentala,  

grupuri de suport, informare şi dezvoltare comunitara, 

• servicii de oferire a unui prânz cald, 

• servicii de evaluare a cazurilor, de monitorizare a procesului educativ şi postinterventie, 

• servicii de prevenire şi combatere a violenţei domestice. 

 

Prin activitățile de asistență socială, (vizite la domiciliu, colocvii cu părinții, cu familia 

lărgită) și prin activitățile echipei educative a centrului, de evaluare a cazurilor și de 

monitorizare a procesului educativ, s-a facilitat cunoașterea copiilor, a familiilor lor și s-a 

îmbunătățit intervenția educativă.  

Un rol important le au și activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă 

prin care copiilor li se oferă ocazia de a deveni tot mai independenți în gestionarea și grija față de 

propriul corp, față de viața lor în general. Deseori aceste abilități sunt insuficient dezvoltate în 

familie și îngreunează integrarea copiilor în grupurile de copii de aceeași vârstă.. 

Activități de recuperare, reintegrare și supraveghere a copiilor ce prezintă tulburări de 

comportament cum ar fi terapia prin muzică, prin dans, prin teatru au fost de mare ajutor pentru 

copii.  

Copiii au beneficiat și de terapia prin joc - ludoterapia, ergoterapia, arterapia prin aceste 

jocuri copiii și-au dezvoltat în interacțiunea cu ceilalți spiritul de echipă, au fost sensibilizați spre 

o mai mare solidaritate în a se ajuta reciproc și de asemenea de a se accepta pe sine și pe ceilalți 

așa cum sunt. Prin aceste metode de terapie copiii au dezvoltat abilitățile de dezvoltare practice și 

manuale.  

Prin activități de consiliere psihologică individuală și de grup copiii au ajuns să-și 

identifice propriile emoții și au învățat noi strategii de autocontrol. Li s-au aplicat diferite teste, 

ședințe individuale de consiliere prin care au fost stimulați în conștientizarea propriilor capacități, 

talente și deprinderi.  

Prin aceste întâlniri, beneficiarii au fost ajutați şi îndrumați să depășească problemele pe 

care le au sau ce soluții să găsească asupra lor. Ei se pot exprima liber şi fără rețineri. 

 

Un alt aspect important în serviciile oferite în centrul este prânzul cald și un supliment la 

sfârşit de program oferite în fiecare zi copiilor într-un ambient senin, curat și educativ. Aportul 

nutrițional și diversificat este absolut necesar pentru acești copii fie pentru sănătatea lor corporală 

dar și pentru procesul de învățare care este condiționat de o alimentație sănătoasă și diversificată. 

 

Începând din toamna anului am încercat, în mod deosebit în centrul de la Iași, să ne 

intensificăm recrutarea și formarea voluntarilor, care în număr mai mare sau mai mic, cu o 

fidelitate față de angajamentul inițial mai mare sau mică, au fost mereu în centrul nostru. Ne-am 

propus să căutăm și să însoțim voluntari de toate vârstele și am avut bucuria de a avea printre 

voluntari elevi de clasa a X-a, foști preșcolari în grădinița noastră, Surorile Providenței, sau 

persoane de vârsta a treia din Asociația AFECT fie chiar pentru activități sporadice. Voluntarii 

centrului ajută la activităţile de socializare şi de recreere, sprijinind beneficiarii în efectuarea 

cerințelor şcolare dar şi oferind din punct de vedere material alimente sau produse de 

îmbrăcăminte.  
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Activitățile cu partenerii au continuat în ambele centre, iar din luna noiembrie la Iași s-a 

încheiat un nou contract de colaborare cu Asociația ,,Afect ”, asociație care derulează activități 

cultural-educative inter generaționale pentru susținerea tuturor generațiilor: vârstnici, tineri, copii.  
 

O altă activitate educativ-sociala și pastorala susținută de surori sunt campusurile 

estivale.  

În perioada 1-13 iulie 2019, la Parohia "Adormirea Maicii Domnului" din Iaşi, s-a 

desfăşurat campusul anual pentru copii, Mini campus 1-05 iulie 2018, 65 copii ( grădiniță grupa 

mare – clasa a I-a terminată) și Campus 08-13 iulie 2019, 118 copii  (clasa a II-a terminată - clasa 

a-VIII-a terminată). Povestea campusului a fost Prinț și cerșetor prin care s-a avut în vederea 

atingerea obiectivului propus: parcurgerea drumului spre sine descoperind valoarea prieteniei, a 

mulțumirii de sine, a înțelepciunii,  a recunoștinței, a onestității și a libertății.  

Responsabilii principali erau pr. Robert, vicar la Catedrală, sr. Adriana Roca, sr. Lucia 

Vârga, sr. Lidia Scripcaru și sr. Monica Bogdanel, ajutați de un număr de 46 de animatori, din 

care 23 romano-catolici si 23 ortodocși. Aceste campusuri sunt un prilej de creștere umană, 

socială și spirituală fie a copiilor cât și a animatorilor, iar această prezență a tinerilor si a copiilor 

de diferite confesiuni religioase permite o integrare armonioasa și un ecumenism efectiv, care 

facilitează cunoașterea reciprocă. 

Programul fiecărei zile a început la 8.30 cu rugăciunea animatorilor şi a continuat de la 

ora 9.00 cu primirea copiilor continuând până după-amiaza la ora 18.00.  

În acest an, participanţii au avut ocazia de a lucra la unele laboratoare devenite În prima 

săptămână s-au desfășurat patru laboratoare (copăcei din mărgele, coroane din carton, căsuțe din 

palete de înghețată și flori din lână). Prin rotație copiii au trecut pe la fiecare laborator. La 

sfârșitul zilei copiii își luau obiectul acasă. În a doua săptămână s-au desfășurat opt laboratoare 

(dans popular, prim ajutor, muzică, Scooby-Doo, pictura pe sticla, public speaking, origami, 

împâslire  a lânii). Fiecare copil și-a ales laboratorul la care a participat toată săptămâna.  

Aceste două săptămâni de campus sunt precedate de multe alte întâlniri de pregătire 

remotă, fie a animatorilor cât și a echipei coordonatoare. Resursele umane, materiale, logistice 

sunt foarte importante iar susținerea și din punct financiar, asigurată de preoții de la Catedrală, 

fac posibilă această activitate socio-educativă devenită de acum tradițională pentru luna iulie la 

parohia Adormirea Maicii Domnului din Iași. 

În perioada 05 - 15 august 2019 s-a desfășurat în Cireșoaia mult așteptatul campus de 

vară organizat de Surorile Providenței cu sprijinul Parohiei sf. Ana. Tema campusului a fost 

Mary și Grădina Secretă. Copiii, împreună cu animatorii au descoperit, alături de Mary, 

protagonista piesei de teatru, care este adevărata comoară. În fiecare zi au cultivat câte o nouă 

virtute în sufletele lor: cumpătarea, dreptatea, prudența, tăria, speranța, credința, dragostea. Luând 

exemplul lui Mary, fetița orfană venită din India, copiii au înțeles că prietenia este foarte 

importantă și că aceasta poate schimba într-un mod splendid o persoană. Uneori un zâmbet este 

de ajuns pentru a câștiga un nou prieten. Zilnic, toți s-au unit în rugăciune la Sfânta Liturghie, 

unde și-au reînsuflețit credința.  

Peste 200 de copii s-au bucurat de o perioadă cu mult soare și de îndrumarea a 30 de 

animatori români, printre care, ca în fiecare an, s-au numărat un preot și șapte tineri animatori din 
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Italia. Printre adulţii care au ajutat în mod efectiv, concret acest campus se numără şi o asistentă 

medicală şi un asistent laboratoare alături de cele 4 surori ale comunităţii din Cireşoaia, care au 

fost stâlpii de susţinere a întregii activităţi. Au fost mereu prezenţă şi preoţii din parohie, care au 

ştiut să antreneze întreaga comunitate eclezială în buna desfăşurare a activităţilor. O muncă 

deosebită au avut-o şi animatorii care, deși personalități, culturi, limbi diferite, s-a lucrat bine 

împreună, s-a realizat  un schimb de experiență extraordinar.  

De asemenea este al doilea an în care copii și tinerii din comunitatea din Nicorești, o 

localitate la 15 km de Cireșoaia, au gustat Campusul de vară –  moment unic și foarte mult 

așteptat de toți. Preotul paroh – Pr. Benone Lucaci, împreună cu sr. Cristina Farțadi, cu Don 

Riccardo, preotul italian salezian și cei 29 animatori (16 din Nicorești, 6 din Cireșoaia, 7 italieni) 

au oferit celor 100 de copii participanți, cu vârstele 5-14 ani, o săptămână de joc, veselie dar și 

formare umană, spirituală. Anul acesta a fost al doilea an și am putut observa bucuria copiilor. 

Dacă în primul an a fost mai greu pentru că nu știau ce este campusul, acum era diferit. Au gustat 

din plin atât animatorii cât și copiii cele 5 zile de campus. 

Pe parcursul anului 2019 s-a continuat activitatea Centrului de îngrijire la domiciliu 

înființat de Congregația Surorilor Providenței, prin care se asigură serviciu de îngrijire la 

domiciliu și asistență medicala în comunitatea Cireșoaia. Inițial s-a dorit și s-a încercat 

acreditarea acestui proiect care a fost demarat cu ajutorul financiar al organizației Vodafon 

România în colaborare Primăria Orașului Slănic Moldova, dar în acest moment au fost sistate 

lucrările de acreditare din cauza unor probleme tehnice cu locația sediului și a autorizației ISU 

necesară. Vom relua înaintarea documentației imediat ce va fi posibil. 

Această activitate de asistență sanitară este foarte apreciată de multe persoane, de cei 

peste 30 de bătrânii și bolnavi care aproape in fiecare zi primesc vizita și îngrijirile pe care le 

oferă sora Tereza Donea și asistentul medical Stefan Bucioacă. Mulți bolnavi au fost ajutați să 

ajungă la spitale sau la medicii de specialitate pentru diagnoza și tratament. Un alt aspect 

important al acestui serviciu medico-social este ascultarea activă a bătrânilor și familiilor 

acestora. În momentul de față Centrul se susține prin donațiile din partea beneficiarilor din țară 

sau din Italia. 

 

 In anul 2019 am oferit ajutor material familiilor defavorizate din Vişani, Păun. În mod 

deosebit a fost ajutată d-na Ionescu Doina, bunica unei fetițe de la Centru de zi di Iași, care avea 

o nevoie deosebită de o sobă pentru încălzirea celor două camere în care locuiește cu nepoata sa. 

Au fost sensibilizate și mobilizate mai multe persoane care fie au ajutat la efectuarea lucrărilor fie 

le-au susținut financiar. Astfel s-a construit o soba dublă în valoare de 6500 Ron, s-a înlocuit 

acoperișul de tablă care era deteriorat în mare parte, lucrări sponsorizate de o familie cunoscută 

prin grădinița noastră, s-au procurat lemne pentru foc pentru perioada iernii. 

Am donat persoanelor nevoiașe medicamente, alimente, haine primite de la diferiți donatori în 

valoare de 15.000 lei.  

  

O altă activitate importantă a Congregației este GRĂDINIŢA „SURORILE 

PROVIDENŢEI”, care este o organizaţie non-profit, ce urmăreşte educaţia şi asistenţa copiilor, 

mai ales a celor săraci şi a tineretului, prin organizarea claselor de învăţământ preşcolar, 

învăţământ primar şi învăţământ gimnazial, potrivit art. 10 şi următoarele din Legea nr. 84/1999.  
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Este o organizaţie cu caracter profund uman, independentă în desfăşurarea activităţii sale de orice 

formaţiune politică, dedicată total slujirii educative a oricărei persoane, fără a ţine cont de 

apartenenţa politică, etnică sau rasială a celor pe care-i slujeşte. 

 

Patrimoniul Gradinitei este compus din contribuţii financiare şi materiale, din donaţii şi 

ajutoare primite de la persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. 

 

Începând cu anul şcolar 2008-2009, Grădiniţa ”Surorile Providenţei a primit acreditarea 

de funcţionare de la Ministerul Educaţiei, conform OMECI nr. 3582/30.03.2009, desfăşurându-şi 

activitatea în cadrul Congregaţiei Surorilor Providenţei care ii asigura si baza tehnico-materiala. 

Managerul Gradinitei Surorile Providentei  în perioada 2016-2022 este Sr. Scripcaru 

Lidia. 

Din luna Mai 2016, Gradinita si-a desfasurat activitatea sub alt cod fiscal, modificarea 

fiind facuta in vederea obtinerii finantarii costului standard per/prescolar conform H.G.  nr. 

9/2015 de la bugetul de stat prin bugetele locale. 

Grădinița Surorile PP Surorile Providenței Iași consideră preșcolarii ce pășesc pragul spre 

lumea cunoașterii „semințe” ce așteaptă cu însetare să fie stropite și hrănite cu respect, 

solidaritate, toleranţă, împărtăşire, primire, iubire şi pace. Activitatea instructiv educativă pe care 

o derulează la nivelul unității este un sol prielnic și roditor pentru sămânţa „om matur”. Aici 

primește rădăcini adânci, puternice  bazate pe adevăratele valori  dar și aripi ce îi ajută să se înalțe 

cât mai sus  pentru a-și concretiza visele, nevoile, să răspundă cerințelor societății în care trăiesc 

dar mai ales să găsească echilibrul necesar pentru a trăi în armonie cu sine și ceilalți. 

 Trăsătura specifică în domeniul calității a Grădiniței PP Surorile Providenței o constituie 

formarea inimii copiilor și a tuturor partenerilor educaționali. Aceasta satisface nevoile 

emoționale ale copiilor: dragoste, securitate, apreciere și recunoaștere a capacităților copiilor, îi 

încurajează pe copii să exploreze să-și îmbogățească experiențele, le dezvoltă sentimentul de 

responsabilitate ajutându-i să devină independenți cu o personalitate armonioasă capabili să 

răspundă cerințelor timpului și societății în care trăiesc. Calitatea managementului GPPSP este 

raportată  și evaluată  pe baza valorile exprimate la  nivel social. 

Ca să putem sluji mai bine proiectul de viaţă pe care fiecare copil îl are, suntem conștienți 

de faptul că este necesară o formare adecvată: umană, creştină, intelectuală şi profesională. 

Această formare, dincolo de angajarea la actualizare, impune reamintirea constantă a motivaţiilor 

care dau sens şi valoare acestei slujiri; cere de asemenea disponibilitatea de a actualiza, în 

contextul social, politic, economic actual, stilul pedagogic al fondatorului Congregației Surorilor 

Providenței, Sf. Alois Scrosoppi.  

Tradiţia educativă scrosoppiană, construită de-a lungul timpului, inspiră şi astăzi acţiunea 

noastră educaţională care are ca finalitate dezvoltarea integrală şi armonioasă a tuturor 

capacităţilor copiilor noştri, integrarea senină în primul lor grup social care este grupul colegilor 

de clasă şi de grădiniţă, pregătirea temeinică pentru următoarea etapă a dezvoltării lor: şcoala.  

Credem în valorile profesionale și personale formate şi afirmate de-a lungul timpului în această 

unitate, în capacitatea şi competenţele corpului profesoral angajat, în dorința acestora de a forma 
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copiii în vederea atingerii unor performanțe la toate domeniile de cunoaștere și a-i ajuta să-și 

construiască treptat un sistem de valori care să le modeleze caracterul.   

Copiii formați în grădinița noastră reprezintă modele de comportament  demne de urmat 

în noile medii educaționale ce le frecventează, obțin rezultate foarte bune la școală și se 

integrează cu ușurință. Numeroasele aprecieri și rezultate obținute de copii la diferite concursuri 

reprezintă un indicator al calității educației ce-i determină pe părinți să-și înscrie la grădinița 

noastră al doilea, al treilea copil sau să  o recomande altor familii. 

  Cadrele didactice din grădinița noastră renunță la atitudinea competitivă pentru a-şi 

împărtăşi experienţele de învăţare, demersurile care le-au condus la succes, respectiv situaţiile – 

problemă, se implică activ în activitatea grădiniței, sunt centrate pe nevoile copiilor, formează o 

comunitate care învaţă pentru a evolua profesional dar mai ales ca om. 

În grădinița noastră toate resursele umane sunt implicate, cooperează și identifică cele mai 

eficiente oportunități de învățare, își asumă rolurile, își focalizează energia pentru binele copilului 

în raport cu obiectivele stabilite ce se găsesc la nivelul  viziunii colectivă a unității de învățământ. 

Aceste realizări denotă asumarea spiritului grădiniței de către tot personalul angajat în 

pregătirea copiilor pentru a găsi răspunsuri potrivite la provocările zilei de mâine. Farul 

călăuzitor în angajarea cotidiană a fiecăruia este rezumat în cuvintele Fondatorului: După ce cu 

sârguință a îngrijit instrucția elevilor săi, sora educatoare a făcut doar partea cea mai puțin dificilă 

din datoria sa, pentru că sarcina ei foarte importantă este educarea inimii elevilor.    

 

Pe parcursul anului 2019 s-au urmărit cu precădere următoarele direcţii de acţiune:  

o Asigurarea calității educației printr-o ofertă educațională adecvată și stimulativă   

o Asigurarea accesului tuturor copiilor la serviciile educaționale  

o Formarea și dezvoltarea resurselor umane în contextul educaţiei pentru societatea 

cunoaşterii  

o Promovarea educației nonformale, oportunitate formativă complementară pentru copii 

o Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu comunitatea la nivel local, național și 

internațional  

 

În acest an, mai precis din toamna, s-au demarat lucrările la mansardarea edificiului 

Congregației în vederea schimbării de destinație din locuință în școală elementară. Lucrările 

sunt încă în desfășurare și au necesitat o finanțare majoră. Lucrările au fost susținute din diferite 

surse de finanțare: fundația americană Hilton, fundația germană Renovabis, alte surse proprii fie 

oferite de Congregația de la Roma, Italia sau de către alți donatori locali, părinți  

 

În anul 2019 Congregația aplică planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop 

patrimonial conform ordinului 1969/09.11.2007. 

Pentru exerciţiul financiar al anului 2019 sursa de finanțare a fost constituită din donaţii din 

Italia, donaţii si sponsorizări ale surorilor, a persoanelor fizice şi juridice române. 

 

PREŞEDINTE: Radu Sr. Iuliana-Vivianne 

 


