
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

‐ Oratoriu festiv şi estiv 
‐ Curs de formare pentru Animatori  
‐ Vara Împreună (la sate şi oraş) 
‐ Vara Tinerilor  (sediul Com. şi FLM) 
‐ Campusuri 
‐ Excursii 
‐ Turneul de fotbal ‐ interparohial 
‐ Masa Rotundă 

Ajutorarea persoanelor  şi 
familiilor  sărace, cu 
dificulăți din punct de 
vedere social, material şi 
financiar.  
Intervenții în situații 
concrete şi cazuri specifice. 

Promovarea conceptului şi 
practicii Voluntariatului. 
Adresat tinerilor şi adulților 
care în mod gratuit şi liber, 
dăruiesc din timpul, 
cunoştiințele  şi competențele  
lor, implicându‐se în activități 
şi proiecte, care urmăresc 
progresul şi binele persoanei şi 
al societății. 

Prevenirea  abandonului  sub 
diferitele  sale  forme  (familiar‐
afectiv,  şcolar‐  educativ,  social‐
moral),  a  marginalizării  şi 
instituționalizării  copiilor  prin 
asigurarea pe timpul zilei a unor 
activități  de  îngrijire,  educație, 
recreere‐socializare,  consiliere, 
menite  să  sprijine  însuşirea  şi 
dobândirea  unor  deprinderi  şi 
abilități,  pentru  o  dezvoltare 
armonioasă  şi  o  viață 
independentă. 

Comunitatea „ Iosefinii lui Murialdo” 
Fundația Leonardo Murialdo, filiala Roman 

Str. Moldovei, Nr. 6, Roman – 611071, Jud. Neamț 
Tel. 0233 727688, Tel. & Fax. 0233 740315 

e-mail: roman@murialdo.org, centrulmurialdo@gmail.com
web site: www.murialdo-roman.ro

”Congregaţia Sf. Iosif” 
- Iosefinii lui Murialdo - 

 
Congregaţia Sf. Iosif a fost întemeiată pe data 

de 19 martie 1873, la Torino în Italia, de către pr. 
Leonardo Murialdo, unul dintre marii sfinţi şi 
pedagogi ai timpului său. 

 

Experienţa sa personală şi de credinţă, trăirea 
intimă a milostivirii şi comuniunii cu Dumnezeu, 
implicarea sa pe plan social, cultural şi profesional în 
favoarea copiilor şi tinerilor săraci, orfani şi 
abandonaţi, a familiilor cu dificultăţi materiale şi 
sociale, l-au determinat pe Murialdo nu numai să 
fondeze congregaţia după modelul Sf. Iosif, dar el 
însuşi să devină o mărturie vie şi un exemplu de 
urmat pentru a transmite întregii umanităţii această 
carismă. 

 

Răspândită în întreaga lume, congregaţia este 
formată din preoţi şi laici, care trăiesc şi  transmit 
aceeaşi viziune şi pasiune, care l-au animat şi 
încurajat pe Murialdo. 

 

Preocuparea sa continuă să facem binele dar 
să-l facem bine, rămâne şi astăzi o provocare şi un 
îndemn de realizat. 

 
Fundaţia Leonardo Murialdo 

Fundaţia «Leonardo Murialdo» a luat fiinţă în 
România la data de 10 mai 1999. „Este persoană 
juridică română, independentă, cu organizare de 
sine stătătoare, neguvernamentală, nonprofit şi fără 
scopuri politice, care desfăşoară activităţi conform 
statutului şi în condiţiile legii, şi este constituită pe o 
perioadă nelimitată.” 

Scopul fundaţiei este: educarea şi formarea 
copiilor şi tinerilor, mai ales a celor săraci şi 
defavorizaţi, expuşi riscului şi marginalizării sociale. 
Vine în sprijinul şi ajutorarea copiilor, tinerilor, 
familiilor şi a societăţii locale, cu toate mijloacele de 
care dispune, pentru a ajuta și îmbunătăţi condiţiile 
de viaţă, materiale şi morale, ale fiecăruia. 

Prin centrele înfiinţate promovează şi 
desfăşoară activităţi de formare, culturale, 
recreative, sportive, unde copiii, tinerii și familiile 
acestora, pot beneficia de un ajutor gratuit și 
generos, liber și dezinteresat care urmărește binele 
superior al fiecăruia.

 

Casa de Formare 
 

Discenrnământ vocațional 

Centrul de informare şi 
consiliere ‐ ”Te ascult”, 
este un serviciu gratuit, prin 
care un grup de specialişti din 
diferite domenii (social, juridic, 
psihologic, spiritual)  primesc, 
ascultă, se confruntă, consiliază 
şi iau în considerare orice 
problemă pe care persoana o 
manifestă, pentru a fi 
soluționată şi depăşită.

 

Pastorația tinerilor 
 

Apostolat parohial 
 

Activități religioase 
 

Întâlniri de rugăciune 

mailto:roman@murialdo.org
mailto:centrulmurialdo@gmail.com
http://www.murialdo-roman.ro/


 
 

 

 

 

Campus ‐ „Vara împreună”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieşire la munte ‐ „Vara tinerilor”

Excursie ‐ Centrul de zi  

Spectacol folcloristic 

,

„Oriunde vor fi suflete în 
pericol, frati şi tineri care suferã, 
acolo vreau sã alerg, gata sã  
sacrific  totul, sã  dau totul.” 

( Sf. Leonard Murialdo) 


