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Sf. Mănăstire NERA
PROIECTE SOCIALE

Cuma luat fiinţăMănăstirea
Ctitorită de Prof. Dr. Pavel Chirilă, care a copilărit în aceste locuri,

Mănăstirea Nera a fost la început un bordei în pământ şi două măicuțe, în anul
1994. După prima iarnă, petrecută cu grâu fiert şi miere de albine, au mai venit şi
alte tinere, surioare, aşa cum ele însele se numesc, doritoare de a‐şi închina viața, , ş , ş ț
slujirii Domnului.

Au apărut apoi biserica în lemn şi un corp de chilii în care era şi trapeza
şi un mic paraclis. Iar pentru că măicuțele mergeau pe jos în sat şi aduceau cu
rucsacul în spate pâinea pentru masa de obște, Domnul le‐a trimis şi o maşină.
Încet‐încet obștea a crescut, numărând 62 de vieţuitoare, iar oamenii au început
să afle despre mănăstire şi să vină pentru închinare.
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Din multul sau din puținul lor, aceştia au început să dăruiască

obștii ajutor material şi financiar. Văzând că ce primesc este mai

mult decât au nevoie pentru traiul lor de zi cu zi, măicuțele au

înţeles ca gândul Domnului este să întoarcă, prin ele, ajutor celor

aflați în nevoie.

Au început așadar să trimită din prisosul lor Centrelor de copii din

zonă: Centrul de plasament Speranţa din Reşiţa, Centrul de

plasament pentru copii cu dizabilităţi din Oraviţa, Asociaţia

Comunitară Creştină Montana din Ciclova Montană. Așa s‐a

născut în sufletul măicuțelor şi al donatorilor dorinţa de a construi

ei înşişi un așezământ în care, pe lângă cele materiale, copiii

nevoiaşi să aibă parte şi de grijă pentru sufletul lor, şi de dragoste,

şi de o viaţă sănătoasă
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Aşezământul avea să ia numele Sfântului Ioan Maximovici. Arhiepiscop

în China în Arhipelagul Filipinez şi în Europa de Vest şi Apostol” înîn China, în Arhipelagul Filipinez şi în Europa de Vest, şi „Apostol în

America între anii 1963‐1966, fericitul Ioan a fost un om care L‐a iubit cu tot

sufletul pe Dumnezeu, iar faptele lui erau urmarea acestei iubiri. Pe lângă

alte nevoinţe pe care le‐a luat asupra sa, Sfântul Ioan a deschis în 1935 un

orfelinat pentru copiii părăsiţi de pe străzile Shanghaiului. În total prin

orfelinat au trecut 3500 de suflete Aflând despre dragostea pentru copii aorfelinat au trecut 3500 de suflete. Aflând despre dragostea pentru copii a

Sfântului, măicuțele au hotărât să‐l aleagă ocrotitor al copiilor din

Aşezământ.

Prezentarea proiectelor sociale

Pentru a facilita procedurile de recunoaștere şi acreditare a

activităţilor pe tărâm social, obştea Mănăstirii a pus bazele Asociației

Metamorfosis, iar pentru susţinerea financiară a acestor activităţi a fost

înfiinţată o societate comercială la care Asociaţia este unic acţionar.

În felul acesta a apărut Laboratorul Sfinţii Doctori fără de arginţi,

care produce şi comercializează produse care au la bază extracte naturale

din plante. Toate beneficiile obţinute sunt direcţionate către proiectele

sociale ale Mănăstirii.
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Statut: 

Asociația Metamorfosis a luat ființă în martie 2007 si este o

persoană juridică română de drept privat, autonomă, neguvernamentală,

apolitică, având caracter cultural, educaţional, religios, umanitar, caritabil

şi non‐profit.ş p

Arii de activitate:

promovarea valorilor spiritualității creştin‐ortodoxe, în 
special în rândul tinerilor special în rândul tinerilor 

acordarea de asistenţă spirituală, morală si materială 
persoanelor defavorizate social

 

 

cercetarea, dezvoltarea, promovarea si folosirea terapiilor 
medicinii naturiste 

Pentru a afla mai multe detalii, vă rugăm sa accesaţi 
www.asociatiametamorfosis.ro
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În prezent Mănăstire Nera 

Descrierea proiectului 
Aşezământul social Sfântul Ioan Maximovici

derulează, prin Asociaţia 

Metamorfosis, construirea unui 

Așezământ social pentru copii, pe 

un teren cu o suprafață de 7 413 mp, 

în partea de vest a satului Slatina 

 
 

Nera, județul Caraş‐Severin.  

 

 
 

Așezământul va avea 60 de locuri pentru copii şi 15 locuri pentru asistenți

maternali, fiind compus din:

•5 unități de cazare ( Corp A, B, C, D, E ) fiecare cu dormitoare pentru copii şi

pentru asistenții maternali cameră de zi bucătărie cămară grupuri sanitarepentru asistenții maternali, cameră de zi, bucătărie, cămară, grupuri sanitare,

spaţii de depozitare

•Paraclis

•Pavilion multifuncțional cu săli de curs, birouri, grupuri sanitare, spaţii de

depozitare

•Locuri de joacă

•Spaţii verzi

•Stație de apă

• Acces carosabil si pietonal, locuri de parcare
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DESCRIEREA CLĂDIRILOR
•Unitatea de cazare va adăposti 12 copii si 3 asistenţi maternali.

Distribuţia spaţiilor va fi următoarea:

Parter
•cameră de zi
•bucătărie•bucătărie
•cămară
•două dormitoare cu grup sanitar pentru asistenții maternali
•spălătorie + grup sanitar cu cadă
•grup sanitar sub scară
•circulații, scară
Sconstruită = 152,70 mp, Sutilă = 125,25 mp, Slocuibilă = 54,55 mp

MansardaMansarda
3 dormitoare cu patru paturi pentru copii, dotate cu baie 
1 dormitor cu grup sanitar pentru asistentul maternal
spațiu de depozitare
circulații, scară
Sconstruită = 142,25 mp, Sutilă = 115,00 mp, Slocuibilă = 65,60 mp
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Unitatea de cazare 

Sconstruită = 152,70 mp 

Sdesfasurată = 152,70+142,25 = 

294,95 mp 

S ilă 125 25 115 240 25Sutilă = 125,25+115 = 240,25 mp

Slocuibilă = 54,55+65,60 = 120,15 mp   

 

Pavilionul multifuncţional, 
cu gabaritul în plan de 21,00x12,00 m şi regim de înălţime de P+1, 
H   i     6    d  l   lHmax cornișa = 5,675 m de la sol.

Distribuția spaţiilor va fi următoarea:

Parter
4 săli de curs
4 birouri
2 grupuri sanitare cu duş
2 wc – uri2 wc  uri
Circulații + 2 scări
Sconstruită = 252,0 mp, Sutilă = 204,05 mp

Etaj 1
Sala multifuncțională pentru 100 de persoane
2 depozite
circulații + 2 scări
Sconstruită = 252,0 mp, Sutilă = 223,10 mp
Pavilion multifuncțional
Sconstruită = 252,0 mp
Sdesfasurată = 252,0x2 =  504,0 mp
Sutilă = 204,05+223,10 = 427,15 mp
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Paraclis, amplasat pe latura de NE, spre stradă, cu dimensiunile în plan de 
15,70x8,10 mp, cu Hcornisa = 5,38 m de la sol.

Paraclis 

Sconstruita = 111,70 mp 

Sdesfasurata = 111,70 mp 

Sutila = 89,80 mp 

 

 

 

 Istoricul etapelor  proiectului, în imagini
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