CENTRUL MARIA BEATRICE
ALBA IULIA, Str. Lalelelor, nr. 60
https://mariabeatrice.ro
https://www.facebook.com/centrulmariabeatrice
Email: office@mariabeatrice.ro
Tel.: 0741 288 303

SCURT ISTORIC AL ORGANIZAȚIEI
În 2010 am înființat Asociația non-guvernamentală Maria Beatrice, pornind de la o situație personală,
fetița Maria Beatrice Onac diagnosticată cu paralizie cerebrală infantilă. După ce am colindat țara și
străinătatea în căutarea terapiei adecvate Mariei Beatrice, am înțeles că banii folosiți pentru tratamentul
de lungă durată a unui singur copil se pot utiliza în România pentru a iniția un sistem medical
funcțional, care, pe lângă fetița Maria Beatrice, să ajute mult mai mulți copii aflați în situație.
În 2012, Asociația Maria Beatrice, a înființat „Centrul Maria Beatrice” din Alba Iulia, care în timp a
devenit reprezentativ la nivel național, datorită rezultatelor pe care centrul le are în terapia copiilor
cu afecțiuni neuromotorii, osteoarticulare și musculo-scheletale.
În 2017, centrul și-a dublat suprafața terapeutică, astfel că acum însumează 1000 mp de terapie,
distribuită pe 24 de săli funcționale, având în terapie 80 de copii zilnic, peste 500 de copii beneficiari
anual de tratamente de medie și lungă durată din România, pentru care 41 de angajați de specialitate
( medici, kinetoterapeuți, hidro-kinetoterapeuți, maseuri, logopezi, terapeuți ocupaționali, psihologi
clinicieni psihoterapeuți, asistenți medicali și personal administrativ), asigură terapie individuală și
buna desfășurare a activităților.
Centrul Maria Beatrice funcționează de 9 ani la demisolul “Căminului pentru Persoane Vârstnice”Cetate, Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 60.
În 2017, Asociația Maria Beatrice a început construcția
Centrului Pediatric Național Maria Beatrice.
Acum, centrul este construit „la roșu”, are o suprafață desfășurată de 4400 mp și o amprentă la sol de
1580 mp, pe un teren cu o suprafață de 6000 mp.
Clădirea și terenul se află în patrimoniul Asociației Maria Beatrice.
Amplasament: str. Mitologiei nr.1, Alba Iulia, jud Alba.
Toată investiția, achiziționare teren și contrucția, este realizată exclusiv prin donații și sponsorizări, cu
sprijinul a mii de oameni, zeci de firme și companii.
Centrul nou construit va avea ca activitate: Neurologie pediatrică, ortopedie și traumatologie copii
Noua construcție asigură infrastructura de familie (copil și părinți), saloanele fiind organizate în
module independente, cu dormitor, balcon și baie individuală. Confortul fizic și emoțional al copilului,
regăsit în mediul familial, optimizează fundamental actul medical.
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MISIUNEA ORGANIZAȚIEI
Sprijinirea persoanelor cu probleme speciale de sănătate, precum și îmbunătățirea nivelului de viață a
copiilor și adulților defavorizați din punct de vedere social, psihologic, economic, educațional.
COMPONENȚA CONSILIULUI DIRECTOR
Sebastian Constantin Onac - președinte
Iulia Gabriela Onac - vicepreședinte
Larisa Ariadna Marina - membru

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI

Program 1 - Recuperare medicală copii [0-18 ani]
Program 2 – Construcția Centrului Pediatric Național Maria Beatrice
Program 1- Recuperare medicală copii [0-18 ani]
{https://mariabeatrice.ro/complexul-maria-beatrice/proceduri-terapeutice/}
ACTIVITĂȚI MEDICALE






Evaluarea funcțională a copilului mic, în scopul intervenției timpurii asupra eventualelor
afecțiuni neuro-motorii și kinetoprofilaxia prematurului;
Recuperare medicală în stări post-traumatice, post-operatorii;
Recuperare medicală în afecțiuni neuromotorii, inclusiv dobândite: paralizie cerebrală,
tetrapareză, hemipareză, monopareză, parapareză, tulburări de coordonare, diferite sindroame
neurologice (sindrom West, boli genetice), boli ale măduvei spinării, afecțiuni post-traumatice,
cranio-cerebrale și vertebro-medulare, leziuni de nervi periferici, miopatii și boli
neuromusculare (distrofii musculare)
Recuperare medicală în afecțiuni osteoarticulare și musculo-scheletale: tulburări de statică
vertebrală (cifoze, scolioze, hiperlordoze), hernia de disc (cervicală, lombară, toracală), deviații
de membre superioare și inferioare (genu varum, genu valgum, talus valgus, genu recurvatum,
picior plat, picior strâmb congenital, picior equin), sechele rahitism, retracții de tendoane.

EVALUAREA FUNCȚIONALĂ cuprinde



Consult medical (30 min) efectuate de către medic Specialist de Recuperare Medicină Fizică și
Balneologie sau medic Specialist Neurologie Pediatrică
Evaluare (30 min) realizată de către kinetoterapeut și terapeut ocupațional, la nevoie logoped

Documente finale: Scrisoare medicală și Raport de evaluare
RECUPERARE MEDICALĂ
În urma evaluării funcționale se stabilește pachetul de proceduri.
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Proceduri efectuate în centru:













Kinetoterapie
Mecanoterapie
Terapie VOJTA
Balance Suit (Costum de echilibru)
Hidroterapie INDIVIDUALĂ: (în așteptare) 1 copil – 1 terapeut, TEMPERATURĂ apă: 34 o C
Masaj terapeutic, împachetări cu parafină
Terapie cognitiv-comportamentală
Terapie ocupațională
Logopedie
Terapie senzorială virtuală (MIRA – Medical Interactive Rehabilitation Assistant)
Stimulare în Cameră de integrare senzorială
Fizioterapie:
o magnetoterapie, laser, curenți
o ultrasunete
o Oxigenare hiperbarică în atmosferă presurizată cu surplus de oxigen
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ECHIPA MARIA BEATRICE
{https://mariabeatrice.ro/complexul-maria-beatrice/echipa/}
● CABINETUL Medical:
Dr. Diana Dudaș – Medic specialist recuperare medicină fizică și balneologie;
Dr. Ruxandra Tincu – Medic specialist recuperare medicină fizică și balneologie;
Dr. Carmen Samoilă – Medic specialist neurologie pediatrică;
Dr. Pahonțiu Eva – Medic Primar Pediatru – Voluntar;
As. Oana Rîza – Asistent medical generalist;
As. Gabi Șolea – Asistent medical BFT;
● Kinetoterapeuți – Studii Universitare
Adriana Spătaru – Kinetoterapeut;
Alin Podar – Kinetoterapeut VOJTA;
Alina Ciurpan – Kinetoterapeut;
Alina Florea – Kinetoterapeut;
Andrei Podar – Kinetoterapeut ;
Elena Lazăr – Kinetoterapeut PRINCIPAL;
Ioana Lauric – Kinetoterapeut;
Ionuț Barb – Kinetoterapeut;
Iuliana Petrifelean – Kinetoterapeut;
Mihaela Decean – Kinetoterapeut;
Sergiu Muntean – Fizio – kinetoterapeut;
Simona Mclaughlin – Kinetoterapeut;
Andrei Copîndean – Kinetoterapeut;
Hidroterapeuți – Studii Universitare
Cristian Mărginean – Hidroterapeut;
Sorin Neamțu – Hidroterapeut;
● Maseuri
Alexandra Petruse – maseur;
Cristina Vlad – maseur;
Darius Nagy – kinetoterapeut maseur;
● Departamentul de Psiho-motricitate specială – Studii Universitare
Alina Petraru – Logoped – Psihopedagog special;
Dana Tuhuț – Logoped – Psihopedagog special;
Teodora Hăngău – logoped / terapeut ocupațional;
Andra Oargă – Terapeut ocupațional specializat în integrare senzorială;
Bianca Ignat – Terapeut ocupațional;
Veronica Roșu –Terapeut ocupațional;
Raluca Țîrc – Psiholog clinician;
● Echipa managerială
Ancuța Pușcaș – Expert Contabil Judiciar;
Laura Ignat – Economist ;
Ramona Boian – Referent Registratură/ Planificare ;
Cristina Popa – Statistician, Organizare/Implementare ;
Alexandra Mărginean – Asistent social ;
Anca Comșa – Registrator;
Iulia Gabriela Onac – Vicepreședinte, fondator Centrul Maria Beatrice, coordonator parteneriate
internaționale;
Sebastian Constantin Onac – Președinte, fondator Centrul Maria Beatrice, director executiv.
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ACCESUL COPIILOR la serviciile Centrului
{https://mariabeatrice.ro/complexul-maria-beatrice/accesarea-serviciilor/}
Program Județean - Subvenționat


Sunt 49 de locuri subvenționate pentru terapie zilnică de lungă durată (6 luni-3 ani), pentru
copiii cu încadrare în grad de handicap, cu preponderență paralizii cerebrale, din județul Alba.
Locurile sunt subvenționate prin parteneriate și colaborări încheiate între Asociația Maria
Beatrice și Primăriile din zona de reședință ale copiilor beneficiari, DGASPC Alba (Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba) care acordă certificatul și hotărârea
de încadrare în grad de handicap și planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități,
DAS (Direcția de Asistență Socială a primăriilor), prin care se face bugetarea.

Program Național – Gratuit
{https://mariabeatrice.ro/parteneriate/sanatate-pentru-toti/}


Programul „Sănătate pentru Toți”, la Centrul Maria Beatrice, este un program finanțat de către
Grupul Intesa Sanpaolo – Milano, prin Asociația Italiană Medici per la Pace – Verona în
parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia și Centrul Maria Beatrice și asigură accesul
gratuit la terapie în cadrul Centrului.
Acesta este un Program Social
Condiția finanțatorului este ca familia copilului să nu mai fi accesat serviciile centrului până la
momentul intrării în acest program.
Criteriul financiar: Media veniturilor nete per membru de familie pentru ultimele 3 luni
anterioare lunii la care se face solicitarea accesării serviciilor să fie de până la 1800 lei.

Program Național - prin sponsorizare




Pentru peste 90% dintre copiii care nu se încadrează în primele două programe, familiile
copiilor cu dizabilități au creat Asociații non-Guvernamentale, asociații care strâng fonduri din
zonele de reședință ale copiilor baneficiari și care fac plată pentru serviciile medicale acordate
copilului aflat în situație
Există o pondere redusă de copii pentru care anumite firme sau companii asigură în
integralitate costurile serviciilor medicale.

DOTAREA CU APARATURĂ MEDICALĂ a Centrului
Toată dotarea existentă, modificările și reamenajările spațiilor în care Centrul Maria Beatrice își
desfăsoară activitatea în ultimii 8 ani, este asigurată prin sume obținute din Redirecționarea a 2%
(acum 3,5%) din impozitul pe venit a peste 32000 de mii de oameni în 10 ani de activitate a Asociației,
din sponsorizări ale mediului privat și prin câștigarea de proiecte de finanțare națională și
internațională.
{https://mariabeatrice.ro/parteneriate/camera-de-integrare-senzoriala/
https://mariabeatrice.ro/parteneriate/proiect-electrica-electroencefalograf/
https://mariabeatrice.ro/parteneriate/proiect-romgaz/
https://mariabeatrice.ro/parteneriate/proiect-decathlon/
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https://mariabeatrice.ro/complexul-maria-beatrice/al-3-lea-transport-de-echipamente-medicale-dinmarea-britanie-la-centrul-maria-beatrice/
https://mariabeatrice.ro/complexul-maria-beatrice/lampi-uvc/}

Program 2 – Construcția Centrului Pediatric Național Maria Beatrice
În 2017, Asociația Maria Beatrice a început construcția
Centrului Pediatric Național Maria Beatrice.
Neurologie pediatrică, ortopedie și traumatologie copii
Acum, centrul este construit „la roșu”, are o suprafață desfășurată de 4400 mp și o amprentă la sol de
1580 mp, pe un teren cu o suprafață de 6000 mp.
Clădirea și terenul se află în patrimoniul Asociației Maria Beatrice.
Amplasament: str. Mitologiei nr.1, Alba Iulia, jud Alba.
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Investiție totală (clădire + teren),
perioada 2017 – 2020: 1083000 Euro
Necesar estimat pentru finalizarea lucrărilor,
(clădire funcțională): 2331000 Euro

Lucrări propuse pentru anul 2021 – Corp Terapie (2400mp):

Lucrările pot fi extinse, dacă susținerea financiară pentru anul 2021 depășește 453000 Euro.

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI – 2019

Activitate 1
Proiectul „Sănătate pentru TOȚI 1”, „Salute per Tutti 1”
{https://mariabeatrice.ro/parteneriate/medici-per-la-pace/}
Un program pentru sănătatea copiilor din Alba Iulia, finanțat de către Grupul Intesa Sanpaolo, Milano,
prin Asociația italiană „Medici per la Pace”, Verona, în parteneriat cu Primăria Alba Iulia și Centrul
Maria Beatrice, Alba Iulia.
Durata proiectului: 12 Luni: 1 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2019.
Pe parcursul derulării proiectului au fost efectuate 4 vizite: una de inițiere și trei de monitorizare.
În cadrul proiectului 215 copii din Alba Iulia au beneficiat de servicii GRATUITE:




92 sesiuni de recuperare medicală, de câte o lună pentru reabilitare neuro-motorie în stări posttraumatice, post-operatorii, afecțiuni osteoarticulare și musculo-scheletale
24 evaluări funcționale complexe a copilului născut prematur, în scopul prevenției și depistării
precoce a eventualelor afecțiuni neuro-motorii
17 intervenții dentare prin inhalosedare și kit-uri dentare gratuite
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12 seminarii de hrănire și nutriție la care au participat 142 părinți și 82 de copii
4 sesiuni de mentorat pentru un număr de 50 de studenți la kinetoterapie și motricitate specială
și o sesiune pentru 37 de studenți de la terapie ocupațională din cadrul Universității 1
Decembrie 1918, Alba Iulia

ACTIVITĂȚI MEDICALE






Evaluare funcțională pentru copiii născuți prematur, în scopul intervenției timpurii asupra
eventualelor afecțiuni neuro-motorii și kinetoprofilaxia prematurului;
Recuperare medicală în stări post-traumatice, post-operatorii;
Recuperare medicală în afecțiuni osteoarticulare și musculo-scheletale: tulburări de statică
vertebrală (cifoze, scolioze, hiperlordoze), hernia de disc (cervicală, lombară, toracală), deviații
de membre superioare și inferioare (genu varum, genu valgum, talus valgus, genu recurvatum,
picior plat, picior strâmb congenital, picior equin), sechele rahitism, retracții de tendoane.
Recuperare medicală în afecțiuni neuromotorii, inclusiv dobândite: paralizie cerebrală,
tetrapareză, hemipareză, monopareză, parapareză, tulburări de coordonare, diferite sindroame
neurologice (sindrom West, boli genetice), boli ale măduvei spinării, afecțiuni posttraumatice–
cranio-cerebrale și vertebro-medulare, leziuni de nervi periferici, miopatii și boli
neuromusculare (distrofii musculare);

Activitate 2
Dispozitive pediatrice pentru copiii din România.
{https://mariabeatrice.ro/parteneriate/dispozitive-pediatrice-gratuite/}

Dispozitive pentru copii având afecțiuni post-traumatice și post-operatorii, traumatisme craniocerebrale inclusiv cele datorate accidentelor de mașină, paralizii cerebrale.
Dispozitive: Scaune de posturare cu multiple grade de libertate, cadre de mers unic-sens,
verticalizatoare accesorizate cu unghi de înclinare variabil, cărucioare dedicate-pentru exterior.
Dispozitivele au prețuri cuprinse între 500 și 4000 lire sterline și sunt puțin accesibile în România.
Începând de-acum 5 ani, am creat un sistem rotativ, prin care familia poate să primească în folosință
pentru 2-3 ani astfel de dispozitive, cu un cost de 150-300 lei/an (cost de transport, igienizare și
mentenanță) sau gratuit în cazul în care copilul este beneficiar al centrului Maria Beatrice. Pe măsură
ce nevoile funcționale ale copilului se modifică, familia predă dispozitivul centrului și primește, în
măsura disponibilității, un alt dispozitiv adecvat noilor nevoi funcționale.
Proiectul se află în derulare din anul 2016 și asigură circa 300 de dispozitive pentru copii din absolut
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toate colțurile tării.
Înainte de programarea evaluării funcționale a copilului la CMB în vederea accesării unui dispozitiv,
familia transmite pe mailul social@mariabeatrice.ro următoarele formulare: tabela de măsurători,
chestionarul de accesare al dispozitivului (conține: date generale despre diagnostic, afecțiuni asociate,
mediul în care se dorește utilizarea dispozitivului: interior/exterior, locuință la bloc/la curte,etc.), alte
documente medicale relevante.
În urma consultării datelor transmise, dacă în mod rezonabil terapeuții consideră că centrul dispune la
momentul solicitării de dispozitive adecvate nevoilor copilului, se poate face programarea pentru
evaluarea funcțională în vederea accesării dipozitivului.
Această pre-evaluare de la distanță este o facilitate, care caută să maximizeze șansa familiilor la
accesarea unui dispozitiv adecvat, printr-o singură deplasare la Alba Iulia.
Parteneri: Organizația Physionet UK. Mike Adams (Președinte PhysioNet), Peter Thomson și Heather
Angilley, reprezentanți ai organizației PhysioNet.

Activitate 3
Centrul Maria Beatrice - Alba Iulia, centru de practică clinică pentru studenții americani de la
Sacred Heart University Connecticut - USA, în cadrul unui parteneriat pentru 3 ani.
{https://mariabeatrice.ro/parteneriate/sacred-heart-university-connecticut-usa/}
In perioada 13-19 octombrie 2019, în
cadrul “Programului de sănătate globală "
la Centrul Maria Beatrice s-a desfășurat
stagiul clinic de învățare (internship)
pentru un grup de studenți americani de la
Sacred
Heart
University,
Faifield,
Connecticut, SUA”, în ultimul an de studii
la terapie ocupațională. Beneficiari ai
acestui program finanțat de universitatea
americană sunt studentele americane: Jill
Calton, Andrea Jablosnky, Anna Kovach,
Alison McDonald și Allison Weiner, aflate
pentru prima dată în România.
În cadrul stagiului de practică au fost angrenați terapeuții ocupaționali și copiii beneficiari ai Centrului
Maria Beatrice.
Practica clinică a studenților a fost coordonată de profesor universitar dr. Heather Miller-Kuhaneck,
PhD, OTR/L, și de asistent- clinic profesor, Ellen M. Martino, OTD, OTR/L, instructor NDT –
ambele de la aceiași universitate americană, Sacred Heart, Departamentul de Terapie Ocupațională.
Împreună cu grupul s-a aflat mentorul Mirela-Carmen Burllău, TO, FKT, vice-președinte al APTOR
( Asociația Terapeuților Ocupaționali din România).
În cadrul activităților de la Centrul Maria Beatrice a avut loc un workshop cu titlul "Sensory
Processing Measurement” în 16 octombrie, care s-a adresat exclusiv terapeuților ocupaționali, iar în 17
octombrie, s-a desfășurat un “Workshop on Sensory Toys”- susținut de studentele americane, care,
înainte de venirea lor, au strâns fonduri pentru a cumpăra aceste dispozitive și a le oferi centrului,
pentru terapia de integrare senzorială.
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Grupul de studenti și profesori au susținut două seminarii despre educația și învățământul de terapie
ocupațională pediatrică din cadrul Universitații Sacred Heart, SUA, pentru elevii din clasele a-XI-XIIa de la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Proiectul a fost coordonat de prof.
Iulia Onac, find o prezentare care implică elevii într-o experiență de cunoaștere a unor aspecte ale
sistemului academic american, pentru o viitoare carieră și dezvoltare personală.
SINTEZA REZULTATE FINANCIARE 2019
VENITURI
PERSOANE JURIDICE
Venituri sponsorizare
PERSOANE FIZICE
Redirecționare 2%
Donații
Venituri din prestări servicii Socio-Medicale
Subvenții
TOTAL

VALOARE LEI

CHELTUIELI
Cheltuieli dotari si aparatura medicală
Costuri operationale (utilități, consumabile,
materiale, telefonie, internet, etc.)
Cheltuieli reclama si publicitate
Cheltuieli salariale personal*
Impozite si contributii salariale
la STAT (43,28%)
Servicii bancare
Cursuri specializare personal
Investitii constructie Centrul Pediatric Național
Maria Beatrice
TOTAL
*Asociația are un număr de 41 de angajați

VALOARE LEI
151313

2926604
106993
57902
1709538
62891
4863928

72000
3750
923090
704581
4627
12750
3005801
4877912

Președinte Asociația non-Guvernamentală Maria Beatrice,
profesor Sebastian C-tin Onac

Centrul Maria Beatrice, Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 60
https://mariabeatrice.ro, email: office@mariabeatrice.ro, tel.: 0741 288 303
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