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Inaugurare Clinica Nadia Com ăneci 

Bucure �ti – 8 iulie 2009 

Monitorizare pres ă 

Presa scris ă 
8 iulie 2009  
 
1. Publica �ie: Jurnalul Na �ional 
Titlu: Omul Zilei – Nadia Com ăneci 
Autor: Redac �ia 
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2. Publica �ie: Click! 
Titlu: Trateaz ă-te gratis la clinica Nadiei! 
Autor: Oana Neac �u 
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9 iulie 2009  
 
1. Publica �ie: Cotidianul 
Titlu: Nadia ajut ă orfanii României 
Autor: Roxana Maha 
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10 iulie 2009  
 
1. Publica �ie: CanCan 
Titlu: S-a trezit cu pânza în cap 
Autor: Claudia Voicu 
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2. Publica �ie: 7Plus 
Titlu: Clinica Nadia Com ăneci 
Autor: fotograf �tefan Ioni �ă 
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3. Publica �ie: Jurnalul Na �ional 
Titlu: “Nadia Com ăneci”, clinica Patriarhiei 
Autor: Oana Antonescu   
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11 iulie 2009  
 
1. Publica �ie: Libertatea 
Titlu: A f ăcut spital acolo unde s-a rugat s ă rămână gravid ă 
Autor: R ăzvan Iona �cu 
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�tiri/Materiale Video  
8 iulie 2009  
 
1. Publica �ie: www2.acasatv.ro 
Titlu: Inaugurarea clinicii Nadia Com ăneci 
Autor: -  
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Celebra gimnasta Nadia Comaneci a deschis o clinica  in cadrul Asezamantului socio-
medical al Fundatiei Sfantul Spiridon Vechi din Buc uresti, care ii poarta numele. La 
inaugurare a venit toata lumea buna a capitalei: in alti prelati, sportivi faimosi si 
politicieni. 

Nadia a ramas o adevarata campioana. Finalizarea ac estui proiect important este o 
premiera in Romania. Este primul asezamant socio-me dical de acest tip destinat 
persoanelor defavorizate. La mult asteptata inaugur are a clinicii care ii poarta numele, 
Nadiei  i-au fost alaturi sotul sau Bart Conner , fiul Dylan Paul in varsta de 3 ani, dar si 
multe persoane din lumea sportului si a showbizului  romanesc.  
 
Desi stabilita in America, Nadia  nu vrea sa se desprinda de tara natala. Fie ca par ticipa 
la evenimente de acest gen sau competitii, Nadia ar e mereu placerea sa isi revada 
prietenii apropiati.  
 
Zeita Montrealului a stiut mereu sa isi traiasca vi ata. E o femeie implinita, o femeie care 
a reusit tot ce si-a propus in viata. Familia a fos t mereu pe primul loc pentru ea. Micutul 
Dylan i-a schimbat viata iar la botezul baietelului  toata lumea s-a bucurat nespus. 
Evenimentul a avut loc in Beverly Hills , iar Andreea Esca  a imortalizat atunci toate 
aceste momente din ziua crestinarii micutului. Nasa  de botez a fost Anastasia Soare , 
Regina Sprancenelor.  
 
De cand a dat calculatoarele peste cap, Nadia  a ramas mereu o campioana a inimilor 
noastre. Chiar daca nu mai aduce medalii la barna, la sol sau la paralele, fosta mare 
gimnasta nu a uitat de unde a plecat si nu contenes te sa ne daruiasca din sufletul sau 
mare. 
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2. Publica Ńie: www.videonews.ro  
Titlu: S-a inaugurat Clinica Nadia Com ăneci 
Autor: preluare de la Antena 1 - Observator  
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3. �tire Antena 1 – Observator - ata �ată (preluat ă �i de gsptv.ro) 
4. �tire Acas ă TV – Pove�tiri de noapte – ata �ată 
5. �tire TVR 1 – Jurnalul de �tiri - ata �ată
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10 iulie 2009  
 
1. Publica �ie: www.gsptv.ro 
Titlu: Clinica Nadia Com ăneci 
Autor: - 
 

 
 
Nadia Comăneci a inaugurat o clinică medicală care-i poartă numele. Noul centru 
medical ultramodern este dedicat persoanelor fără posibilităŃi materiale. Fosta gimnastă 
a primit din partea patriarhului României ordinul s finŃilor Constantin şi Elena, gradul 1. 
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Presa Online:  
7 iulie 2009  
 
1. Publica �ie: Atac 
Titlu: Zei �a de la Montreal inaugureaz ă o clinic ă ce-i poart ă numele 
Autor: M.M. 
 

 
 

Nadia Com ăneci va participa azi la inaugurarea unei clinici d in Bucure şti care şi 
poart ă numele.  

Clinica care s-a realizat cu sprijinul financiar al  FundaŃiei “Nadia Comăneci” se va 
deschide azi de la ora 18.00 în incinta A şezământului socio-medical al FundaŃiei Sfântul 
Spiridon Vechi, din strada Pia Ńa NaŃiunile Unite nr. 5-7, sector 4, Bucure şti. Pamblica va 
fi tăiată de Nadia Comăneci, care a invitat la eveniment şi alte personalităŃi din lumea 
sportului, a culturii, politicii şi showbizului românesc. ParticipanŃii la inaugurare vor putea 
să doneze o carte din biblioteca personală pentru a pune bazele bibliotecii din cadrul 
Aşezământului Sf. Spiridon Vechi. 
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8 iulie 2009  
 
1. Publica �ie: Cotidianul 
Titlu: Nadia ajut ă orfanii României 
Autor: Roxana Maha  
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Nadia Comăneci (foto) are de ieri o policlinică în Bucureşti care-i poartă numele, inclusă 
în cadrul aşezământului socio-medical „Sfântul Spiridon Vechi“. 

Fosta gimnastă, care a donat o parte din banii din contractele sa le de sponsorizare 
pentru acest obiectiv, a venit la inaugurare cu so Ńul Bart şi micuŃul Dylan-Paul, care greu 
s-a desprins de mama lui atunci când aceasta î şi Ńinea discursul. Octavian Bellu şi 
ceilalŃi invitaŃi au venit cu pachete de c ărŃi pentru biblioteca aşezământului, la eveniment 
mai fiind prezenŃi primarul Sorin Oprescu, Mihaela şi Mircea Geoană, Roberta Anastase 
(„colega de Cameră a lui Geoană“ după cum s-a exprimat preşedintele PSD în hazul 
general) şi Ilie Năstase.  
IniŃiativa construirii unei policlinici care să se ocupe de „orfani, copii s ăraci, dar şi de 
micuŃii scoşi din canale“ i-a apar Ńinut unui apropiat al familiei Nadiei Com ăneci, 
părintele-paroh Ion Iordache, de la Biserica „Sf. Spi ridon“. „Eu eram, de mai mul Ńi ani, 
duhovnicul fratelui Nadiei, Adrian, şi al soŃiei acestuia, Liliana. Ei au fost primii c ărora le-
am împărtăşit acest gând“, a povestit pentru Cotidianul p ărintele Iordache. Pentru că 
reprezentau o mână de lucru mai ieftină, părintele Ioan Iordache a apelat la serviciile 
deŃinuŃilor de la Penitenciarul Rahova pentru ridicarea po liclinicii.
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2. Publica Ńie: Jurnalul Na �ional 
Titlu: Clinica "Nadia Com ăneci" 
Autor: Magda Marincovici 
 

 

 

Azi se inaugurează Clinica "Nadia Comăneci", din cadrul Aşezământului socio-medical 
al FundaŃiei Sfântul Spiridon Vechi, din Strada Pia Ńa NaŃiunile Unite nr. 5-7 din 
Bucureşti, cea mai mare unitate de acest gen patronat ă de Biserica Ortodoxă Română. 

Clinica include 14 cabinete medicale, şase laboratoare şi o farmacie, beneficiind de 
aparatură medicală modernă şi colaborarea unor medici specialişti în domenii precum 
cardiologie, medicină internă, pediatrie, oftalmologie, ORL, kinetoterapie, fizi oterapie. 
De asemenea, aşezământul are o cantină, unde vor primi trei mese calde pe zi 
aproximativ 100 de copii săraci, şi două săli de meditaŃie pentru elevi, unde aproximativ 
75 de copii vor avea posibilitatea să participe la cursuri gratuite. Aşezământul socio-
medical, iniŃiat de Părintele Ioan Iordache, finalizat după aproape şase ani de la 
lansarea proiectului, se adresează persoanelor aflate în dificultate, oferind servici i 
integrate de asistenŃă medicală, socială şi spirituală.  
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3. Publica Ńie: Jurnalul Na �ional 
Titlu: Clinica "Nadia Com ăneci" 
Autor: - 

 

 

 

Azi, se inaugurează Clinica "Nadia Comăneci", din cadrul Aşezământului socio-medical 
al FundaŃiei Sfântul Spiridon Vechi, din strada Pia Ńa NaŃiunile Unite nr. 5-7 din Bucureşti, 
cea mai mare unitate de acest gen patronat ă de Biserica Ortodoxă Română. 
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Clinica include 14 cabinete medicale, şase laboratoare şi o farmacie, beneficiind de 
aparatură medicală modernă şi colaborarea unor medici specialişti în domenii precum 
cardiologie, medicină internă, pediatrie, oftalmologie, ORL, kinetoterapie, fizi oterapie. 
De asemenea, Aşezământul are o cantină, unde vor primi trei mese calde pe zi 
aproximativ 100 de copii săraci, şi două săli de meditaŃie pentru elevi, unde aproximativ 
75 de copii vor avea posibilitatea să participe la cursuri gratuite. Aşezământul socio-
medical, iniŃiat de Părintele Ioan Iordache, finalizat după aproape şase ani de la 
lansarea proiectului, se adresează persoanelor aflate în dificultate, oferind servici i 
integrate de asistenŃă medicală, socială şi spirituală.  
Inaugurarea a debutat cu o slujbă oficiată de părintele paroh Ioan Iordache. La acest 
eveniment au participat, pe lângă Nadia Comăneci cu soŃul ei, Bart Conner, şi fiul Paul 
Dylan, în vârstă de 3 ani, primarul general Sorin Oprescu, pre şedinŃii Camerei 
DeputaŃilor şi Senatului, Roberta Anastase şi Mircea Geoană, Ilie Năstase, Mariana şi 
Octavian Bellu... 
  
Cu această ocazie, Nadia Comăneci a povestit că, în urmă cu cinci ani, i s-a propus ca 
aceasă clinică să-i poartă numele. Şi când a auzit că este vorba despre o clinică 
dedicată copiilor nu a avut nici o ezitare. De asemenea, p ărintele Ioan Iordache a 
subliniat faptul că acest Aşezământ reflectă "conlucrarea între Biserică şi oamenii care 
iubesc Biserica". 
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4. Publica �ie: NewsIn  
Titlu: Inaugurare Clinica “Nadia Com ăneci” 
Autor: fotograf Ioana Cîrlig 
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5. Publica �ie: ProSport 
Titlu: Com ăneci a inaugurat clinica care îi poart ă numele 
Autor: Gabriela Grigoriev  

 

 

Sportiva care a inventat nota 10 în gimnastic ă, Nadia Comăneci şi-a dezvăluit încă o 
dată sufletul mare. Ea a inaugurat, ieri, în A şezământul socio-medical al FundaŃiei 
Sfântul Spiridon Vechi din Bucureşti, centrul medical ce îi va purta numele şi la 
construirea căruia a contribuit. 
“Asta este cea mai bună investiŃie pe care puteai să o faci”, a felicitat-o so Ńul Bart 
Conner, prezent la eveniment alături de băieŃelul lor, micuŃul Dylan Paul. Clinica se află 
în curtea Bisericii Sfântul Spiridon Vechi şi cuprinde cabinete medicale, laboratoare şi o 
farmacie.“Ideea a venit în urmă cu cinci ani, de când am vorbit cu p ărintele Ioan 
Iordache. Pentru copii trebuie să facem totul”, a explicat cea mai valoroas ă sportivă a 
României. Printre altele, Zei Ńa de la Montreal a mărturisit că a fost marcată de decesul 
“Regele muzicii pop”: “Am văzut funeraliile lui Michael şi am plâns. Am fost profund 
impresionată. Nu trebuia să se întâmple asta. A fost un adev ărat simbol”. Nadia va mai 
sta câteva zile, urmând să facă împreună cu cei dragi, un tur al Ńării. “Vrem să facem 
ceva special pentru că aniversăm 13 ani de căsătorie, trei de când s-a născut Dylan şi 
de când am luat nota 10”, a spus ea. 
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6. Publica �ie: Libertatea 
Titlu: Nadia a inaugurat a şezământul socio-medical care îi poart ă numele 
Autor: R ăzvan Ionascu  
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Nadia Comăneci a participat la tăierea panglicii inaugurale a aşezământului socio-
medical "Policlinica Nadia Comăneci", amplasat în curtea bisericii Sfântul Spirido n 
Vechi. Fosta multiplă campioană a povestit în cadrul ceremoniei c ă a fost contactată 
pentru iniŃierea acestui proiect de părintele Ioan Iordache.  
"Nici nu trebuia să mă întrebaŃi când este vorba de copii. Sunt cu totul de acord şi alături 
de dumneavoastră şi mă bucur mult că acest proiect s-a realizat. Îi mul Ńumesc părintelui 
Iordache pentru tot ceea ce a f ăcut aici", a declarat Nadia, care a primit din part ea 
Patriarhului Daniel, Ordinul SfinŃilor ÎmpăraŃi Constantin şi Elena, clasa I. Pe de alt ă 
parte, părintele Iordache a explicat că Bart Conner i-a spus so Ńiei sale în momentul 
aflării acestei idei că aceasta este cea mai mare şi cea mai puternică investiŃie pe care o 
poate face aici, folosind numele său. Printre personalităŃile care au participat la 
ceremonia de inaugurare se numără Octavian Belu şi Marian Bitang, fostul mare jucător 
de tenis Ilie Năstase şi soŃia sa, Amalia, primarul general al Capitalei, Sorin  Oprescu, 
preşedintele Camerei DeputaŃilor, Roberta Anastase şi preşedintele Senatului, Mircea 
Geoană, însoŃit de soŃia sa, Mihaela. Înainte de inaugurarea oficială a avut loc şi o 
slujbă religioasă pentru sfinŃirea aşezământului. 
 
"M-am rugat la icoana f ăcătoare de minuni a Sfântului Spiridon" 
Nadia Comăneci a dezvăluit că înainte de a-l aduce pe lume pe fiul s ău, Dylan Paul, s-a 
rugat la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Spiridon vechi aflat ă în biserica cu 
acelaşi hram iar Dumnezeu i-a implinit rugămintea. "Este adevărat că m-am rugat la 
această icoană şi Dumnezeu mi-a dăruit mie şi lui Bart un fiu şi mulŃumim pentru acest 
lucru", a spus Nadia. 
 
"Am vizionat doar de trei ori performan Ńa de la Montreal" 
Pe 17 iulie se împlinesc 33 de ani de la momentul î n care Nadia Comăneci cucerea 
primul 10 din istoria gimnasticii mondiale, revolu Ńionând practic acest sport. Întrebată de 
câte ori a vizionat imaginile cu acea performan Ńă, Nadia a răspuns emoŃionată: "Doar de 
trei ori". "De fiecare dată, m-am gândit cum am putut s ă fac acele exerci Ńii care i-au 
făcut pe arbitri să-mi acorde nota maximă. Au fost şi momente în care am plâns 
urmărind imaginile de atunci", a mai precizat Com ăneci pentru Libertatea. 
 
Nadia: "Am plâns pentru Michael" 
Întrebată despre decesul marelui artist Michael Jackson, Nad ia Comăneci, vizibil 
emoŃionată, a declarat că a simŃit un regret imens urmărind funeraliile megastarului. "A 
fost de departe cea mai mare personalitate de pe ac eastă planetă. Am urmărit toate 
evenimentele şi ne-am întrebat de ce trebuia s ă i se întâmple asta. Am plâns pentru 
Michael", a explicat Nadia, care va mai r ămâne doar câteva zile în România pentru a- şi 
vizita rudele după care se va reîntoarce în SUA, la Los Angeles. 
 
Nadia Com ăneci: "Am fost blond ă până la 5 ani" 
AtracŃia zilei la inaugurarea policlinicii "Nadia Com ăneci" a fost fiul Nadiei şi a lui Bart, 
Dylan Paul. Puştiul bălai, în vârstă de numai trei ani, nu s-a dezlipit de mama sa, 
"revoltându-se", chiar, atunci când aceasta a încer cat să îl lase jos ca să rostească 
discursul de la inaugurarea aşezământului socio-medical. Amintindu-şi de copilărie, 
ZeiŃa de la Montereal a precizat c ă până la vârsta de 5 ani avea p ărul blond ca şi fiul 
său. "Când era mai mic, Dylan avea p ărul roşcat, acesta devenind blond între timp", a 
povestit Comăneci. 
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7. Publica �ie: Libertatea 
Titlu: Se inaugureaz ă policlinica Nadia Com ăneci 
Autor: Libertatea  

 

Azi, în jurul orei 18.00, Nadia Com ăneci va participa la t ăierea panglicii inaugurale 
a aşezământului socio-medical, "Nadia Com ăneci" amplasat în curtea bisericii 
Sfântul Spiridon Vechi. 

Cea mai valoroasă gimnastă a tuturor timpurilor va fi înso Ńită de soŃul ei, Bart Conner 
dar şi de fiul lor, Dylan Paul. La eveniment şi-au anunŃat participarea Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, dar şi nume importante din sportul românesc precum: Octa vian 
Bellu, Mariana Bitang, Catălina Ponor, Andreea Răducan, Maria Olaru. 
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8. Publica �ie: CanCan  
Titlu: Nadia Com ăneci �i-a făcut clinic ă medical ă 
Autor: I.C. 
 

 
 

 

Inaugurare. Celebra gimnasta Nadia Comaneci isi des chide astazi o clinica in cadrul 
Asezamantului socio-medical al Fundatiei Sfantul Sp iridon Vechi, din Bucuresti. Centrul, 
care poarta numele sportivei, este dotat cu aparatu ra moderna si include 14 cabinete 
medicale, sase laboratoare si o farmacie. Asistenta  medicala va fi asigurata de 
specialisti in cardiologie, pediatrie, ORL, medicin a interna, fizioterapie si kinetoterapie. 
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9. Publica �ie: www.click.ro 
Titlu: Trateaz ă-te gratis la clinica Nadiei! (O veste bun ă pentru s ăraci) 
Autor: Oana Neac �u 
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Nadia Com ăneci sare în ajutorul celor care nu î şi permit s ă plătească serviciile 
medicale. Gimnasta va t ăia, ast ăzi, panglica clinicii medicale ce îi poart ă numele.  

Celebritatea nu a schimbat-o pe Nadia Com ăneci, gimnasta noastră de nota 10. Din 
contră, Nadia îi sprijină pe cei aflaŃi în dificultate de câte ori are posibilitatea. Cel  mai 
recent exemplu este implicarea sportivei în constru irea unei clinici medicale în cadrul 
Aşezământului socio-medical al FundaŃiei Sfântul Spiridon Vechi. Astăzi, ea va tăia 
panglica Clinicii “Nadia Comăneci”, un centru medical care cuprinde 14 cabinete 
medicale, şase laboratoare şi o farmacie.  

Aşezământul, iniŃiat de Părintele Ioan Iordache, se adresează persoanelor aflate în 
dificultate, oferind servicii integrate de asisten Ńă medicală, socială şi spirituală. “De la 
început, ideea P ărintelui Iordache mi s-a p ărut deosebit ă. Acum, sunt încântat ă să 
văd că ideile noastre au prins contur” , a declarat Nadia.
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10. Publica �ie: www.newstoday.ro 
Titlu: Zei �a de la Montreal inaugureaz ă o clinic ă ce-i poart ă numele 
Autor: preluare din Atac 

 

 
Nadia Comăneci va participa azi la inaugurarea unei clinici d in Bucure�ti care îi poartă 
numele. Clinica care s-a realizat cu sprijinul fina nciar al Funda�iei Nadia Comăneci se 
va deschide azi de la ora 18 00 in incinta A �ezământului sociomedical al Funda�iei 
Sfântul Spiridon Vechi din strada Pia�a Na�iunile Unite nr 5-7 sector 4 Bucure�ti. 
Pamblica va fi tăiată de Nadia Comăneci, care a invitat la eveniment �i alte 
personalită�i din... 
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11. Publica Ńie: indexstiri.ro 
Titlu: Clinica “Nadia Com ăneci” 
Autor: preluare din Jurnalul Na �ional 
 

 
 
08.07.2009 Clinica include 14 cabinete medicale, şase laboratoare şi o farmacie, 
beneficiind de aparatură medicală modernă şi colaborarea unor medici specialişti în 
domenii precum cardiologie, medicină internă, pediatrie, ... 
 

Clinica include 14 cabinete medicale, şase laboratoare şi o farmacie, beneficiind de 
aparatură medicală modernă şi colaborarea unor medici specialişti în domenii precum 
cardiologie, medicină internă, pediatrie, oftalmologie,.... 
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12. Publica Ńie: www.s ănătateatv.ro 
Titlu: Clinica “Nadia Com ăneci”, un loc destinat persoanelor aflate în dificu ltate 
Autor: www.s ănătateatv.ro 

 

Clinica „Nadia Comăneci” îşi deschide astăzi porŃile. Clinica funcŃionează în cadrul 
Aşezământului socio-medical al FundaŃiei Sfântul Spiridon Vechi. Clinica „Nadia 
Comăneci” include 14 cabinete medicale, şase laboratoare şi o farmacie, beneficiind de 
aparatură modernă şi colaborarea unor medici specialişti în domenii precum, 
cardiologie, medicină internă, pediatrie, oftalmologie, ORL şi fizioterapie. 

Aşezământul socio-medical al FundaŃiei Sântul Spiridon Vechi, cea mai mare unitate de 
acest fel aflată sub patronajul Bisericii Ortodoxe Române, se adres ează persoanelor 
aflate în dificultate, oferind acestora servicii de  asistenŃă medicală, socială şi spirituală. 

Aşezământul socio-medical dispune de o cantină, unde aproximativ 100 de copii s ăraci 
vor primi trei mese calde pe zi, şi două săli de meditaŃie pentru elevi. Aici, aproximativ 
75 de copii vor avea posibilitatea să participe la cursuri gratuite. 
Nadia Comăneci lansează un apel ca acest loc dedicat oamenilor în dificult ate să se 
bucure de un sprijin real din partea a cât mai mult or persoane. În acest scop gimnasta îi 
îndeamnă pe oameni să doneze o carte din biblioteca personală pentru a pune bazele 
bibliotecii din cadrul Aşezământului Sf. Spiridon Vechi. 
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13. Publica �ie: www.ziare.com  
Titlu: Nadia Com ăneci �i-a făcut clinic ă medical ă 
Autor: preluare din CanCan 
 

 
 

Inaugurare. Celebra gimnasta Nadia Comaneci isi deschide astazi o clinica in cadrul 
Asezamantului socio-medical al Fundatiei Sfantul Sp iridon Vechi, din Bucuresti. Centrul, 
care poarta numele sportivei, este dotat cu aparatu ra moderna si include 14 cabinete 
medicale, sase laboratoare si o farmacie. Asistenta  medicala va fi asigurata de 
specialisti in cardiologie, pediatrie, ORL, medicin a interna, fizioterapie si kinetoterapie ... 
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14. Publica �ie: www.stiripescurt.ro  
Titlu: Nadia Com ăneci �i-a făcut clinic ă medical ă 
Autor: preluare din CanCan 
 
 

 

 

Inaugurare. Celebra gimnasta Nadia Comaneci isi des chide astazi o clinica in cadrul 
Asezamantului socio-medical al Fundatiei Sfantul Sp iridon Vechi, din Bucuresti. Centrul, 
care… 
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15. Publica �ie: www.presaonline.ro  
Titlu: Trateaz ă-te gratis la clinica Nadiei Com ăneci 
Autor: preluare din Click! 
 

 

 

Nadia Comaneci sare in ajutorul celor care nu isi p ermit sa plateasca serviciile 
medicale. Gimnasta va taia, astazi, panglica clinic ii medicale ce ii poarta numele. 
Celebritatea nu a schimbat-o pe Nadia Comaneci, gim nasta noastra de nota 10. Din 
contra, Nadia ii sprijina pe cei aflati in dificult ate de cate ori are posibilitatea. Cel mai 
recent exemplu este implicarea sportivei in constru irea unei clinici medicale in cadrul 
Asezamantului socio-medical al Fundatiei Sfantul Sp iridon Vechi. Astazi... 
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16. Publica �ie: www.ultimelestiri.com 
Titlu: Nadia Com ăneci �i-a deschis clinic ă pentru copiii supradota �i proveni �i 
din familii s ărace 
Autor: preluare din Gândul 
 

 
 

Inghesuiala de VIP-uri ieri seara la inaugurarea Cl inicii „Nadia Comaneci”. Alaturi de 
campioana si de sotul acesteia, Bart Conner, s-au a flat Mircea Geoana, Ilie Nastase 
impreuna cu sotia lui Amalia, dr. Aurel Nechita, se cretar de stat al Ministerului Sanatatii, 
Raed Arafat, subsecretar de stat al Ministerului Sa natatii, Sorin Oprescu, primarul 
Capitalei, Roberta Anastase, presedinte al Camerei Deputatilor si Octavian Belu, 
secretar de stat al Ministerului Tineretului si Spo rtului. Clinica este cea mai mare unitate 
de acest fel aflata sub... 
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17. Publica �ie: www.stirilocale.ro 
Titlu: Trateaz ă-te gratis la clinica Nadiei! 
Autor: preluare din Click! 
 

 
 
 

Nadia Comaneci sare in ajutorul celor care nu isi p ermit sa plateasca serviciile 
medicale. Gimnasta va taia, astazi, panglica clinic ii medicale ce ii poarta numele. 
Celebritatea nu a schimbat-o pe Nadia Comaneci, gim nasta noastra de nota 10. Din 
contra, Nadia ii sprijina pe cei aflati in dificult ate de cate ori are posibilitatea. Cel mai 
recent exemplu este implicarea sportivei in constru irea unei clinici medicale in cadrul 
Asezamantului socio-medical al Fundatiei Sfantul Sp iridon Vechi. Astazi, ... 
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18. Publica �ie: www.info-ziare.ro 
Titlu: Trateaz ă-te gratis la clinica Nadiei! 
Autor: preluare din Click! 
 

 
 

Nadia Comaneci sare in ajutorul celor care nu isi p ermit sa plateasca serviciile 
medicale. Gimnasta va taia, astazi, panglica clinic ii medicale ce ii poarta numele. 
Celebritatea nu a schimbat-o pe Nadia Comaneci, gim nasta noastra de nota 10. Din 
contra, Nadia ii sprijina pe cei aflati in dificult ate de cate ori are posibilitatea. Cel mai 
recent exemplu este implicarea sportivei in constru irea unei clinici medicale in cadrul 
Asezamantului socio-medical al Fundatiei Sfantul Sp iridon Vechi. Astazi, ... 
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19. Publica �ie: eziare.com 
Titlu: Trateaz ă-te gratis la clinica Nadiei! 
Autor: preluare din Click! 
 

 
 
Nadia Comaneci sare in ajutorul celor care nu isi p ermit sa plateasca serviciile 

medicale. Gimnasta va taia, astazi, panglica clinic ii medicale ce ii poarta numele. 
Celebritatea nu a schimbat-o pe Nadia Comaneci, gim nasta noastra de nota 10. Din 
contra, Nadia ii sprijina pe cei aflati in dificult ate de cate ori are posibilitatea. Cel mai 
recent exemplu este implicarea sportivei in constru irea unei clinici medicale in cadrul 
Asezamantului socio-medical al Fundatiei Sfantul Sp iridon Vechi. Astazi... 
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20. Publica �ie: www.ghidcabinet.ro 
Titlu: Nadia Com ăneci î�i deschide clinic ă medical ă 
Autor: preluare din Click! 
 

 
 
 
Astazi va fi inaugurata clinica “Nadia Comaneci”, u n centru medical cu 14 cabinete 
medicale, sase laboratoare si o farmacie. Clinica a  fost ridicata in incinta Asezamantului 
socio-medical al Fundatiei Sfantul Spiridon Vechi. Centrul se adreseaza persoanelor 
aflate in dificultate, oferind servicii de asistent a medicala, sociala si spirituala. 
Asezamantul a fost ridicat la initiativa Parintelui  Ioan Iordache si a beneficiat de sprijin 
financiar din partea Nadiei Comaneci, care va taia panglica cu ocazia inaugurarii clinicii. 
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21. Publica �ie: www.monden.iis.ro 
Titlu: Trateaz ă-te gratis la clinica Nadiei! 
Autor: preluare din Click! 
 

 
 

Nadia Comăneci sare în ajutorul celor care nu î şi permit să plătească serviciile 
medicale. Gimnasta va tăia, astăzi, panglica clinicii medicale ce îi poartă numele. 
Celebritatea nu a schimbat-o pe Nadia Com ăneci, gimnasta noastră de nota 10. Din 
contră, Nadia îi sprijină pe cei aflaŃi în dificultate de câte ori are posibilitatea. Cel  mai 
recent exemplu este implicarea sportivei în constru irea unei clinici medicale în cadrul 
Aşezământului socio-medical al FundaŃiei Sfântul Spiridon Vechi. Astăzi, ea va tăia 
panglica Clinicii Nadia Comăneci, un centru medical care cuprinde 14 cabinete 
medicale, şase laboratoare şi o farmacie. Aşezământul, iniŃiat de Părintele Ioan 
Iordache, se adresează persoanelor aflate în dificultate, oferind servici i integrate de 
asistenŃă medicală, socială şi spirituală. De la început, ideea Părintelui Iordache mi s-a 
părut deosebită. Acum, sunt încântată să văd că ideile noastre au prins contur, a 
declarat Nadia... 
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22. Publica �ie: www.revista.presei.ro 
Titlu: Trateaz ă-te gratis la clinica Nadiei! 
Autor: preluare din Click! 
 

 
 
Nadia Comaneci sare în ajutorul celor care nu îsi p ermit sa plateasca serviciile 
medicale. Gimnasta va taia, astazi, panglica clinic ii medicale ce îi poarta numele.  
Celebritatea nu a schimbat-o pe Nadia Comaneci, gim nasta noastra de nota 10. Din 
contra, Nadia îi sprijina pe cei aflati în dificult ate de câte ori are posibilitatea.  
 
Cel mai recent exemplu este implicarea sportivei în  construirea unei clinici medicale în 
cadrul Asezamântului socio-medical al Fundatiei Sfântul Spiridon Vechi. Astazi, ea va 
taia panglica Clinicii Nadia Comaneci, un centru me dical care cuprinde 14 cabinete 
medicale, sase laboratoare si o farmacie.  
 
Asezamântul, initiat de Parintele Ioan Iordache, se  adreseaza persoanelor aflate în 
dificultate, oferind servicii integrate de asistent a medicala, sociala si spirituala. De la 
început, ideea Parintelui Iordache mi s-a parut deo sebita. Acum, sunt încântata sa vad 
ca ideile noastre au prins contur, a declarat Nadia ... 
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23. Publica �ie: www.blopa.ro 
Titlu: Nadia Com ăneci �i-a deschis clinic ă pentru copiii supradota �i proveni �i 
din familii s ărace 
Autor: preluare din Gândul 
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24. Publica �ie: www.bucuresti.time4news.ro 
Titlu: Zei �a de la Montreal inaugureaz ă o clinic ă ce-i poart ă numele 
Autor: preluare din Atac 
 

 
 
Nadia Comaneci va participa azi la inaugurarea unei  clinici din Bucuresti care ii 
poarta numele. 

Clinica care s-a realizat cu sprijinul financiar al  Fundatiei "Nadia Comaneci" se va 
deschide azi de la ora 18.00 in incinta Asezamantul ui socio-medical al Fundatiei Sfantul 
Spiridon Vechi, din strada Piata Natiunile Unite nr . 5-7, sector 4, Bucuresti.  

Participantii la inaugurare vor putea sa doneze o c arte din biblioteca personala pentru a 
pune bazele bibliotecii din cadrul Asezamantului Sf . Spiridon Vechi. 
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25. Publica �ie: www.campioniiromaniei.ro 
Titlu: Nadia Com ăneci î�i deschide clinica din Bucure �ti 
Autor: G.M. 
 

 

Fosta mare gimnasta Nadia Comaneci isi deschide, mi ercuri, o clinica in cadrul 
Asezamantului socio-medical al Fundatiei Sfantul Sp iridon Vechi din Bucuresti, la 
inagurare fiind anuntat si premierul Emil Boc.  

Clinica „Nadia Comaneci” include 14 cabinete medica le, sase laboratoare si o farmacie, 
beneficiind de aparatura moderna si colaborarea uno r medici specialisti in domenii 
precum, cardiologie, medicina interna, pediatrie, o ftalmologie, ORL si fizioterapie. 

Asezamantul socio-medical al Fundatiei Santul Spiri don Vechi, din Piata Natiunile Unite, 
cea mai mare unitate de acest fel aflata sub patron ajul Bisericii Ortodoxe Romane, se 
adreseaza persoanelor aflate in dificultate, oferin d acestora servicii de asistenta 
medicala, sociala si spirituala. 

Asezamantul socio-medical dispune de o cantina, und e aproximativ 100 de copii saraci 
vor primi trei mese calde pe zi, si doua sali de me ditatie pentru elevi. Aici, aproximativ 
75 de copii vor avea posibilitatea sa participe la cursuri gratuite. 

Nadia Comaneci ii indeamna pe oameni sa doneze o ca rte din biblioteca personala 
pentru a pune bazele bibliotecii din cadrul Asezama ntului Sf. Spiridon Vechi. 



 

 
Str. Drumul Garii Otopeni nr.6, Otopeni, Ilfov  

Tel : +40213527880 
office@classicbrands.ro 
www.classicbrands.ro 

43 

26. Publica �ie: www.medicalstudent.ro 
Titlu: Clinica Nadiei Com ăneci, inaugurat ă 
Autor: preluare din paginamedicala.ro 
 

 

 
 

Bucurestenii vor beneficia de astazi de o noua clin ica medicala. Clinica Nadia Comaneci 
va fi inaugurata la ora 18.00 in cadrul Asezamantul ui socio-medical al Fundatiei Sfantul 
Spiridon Vechi, din strada Piata Natiunile Unite nr . 5-7, sector 4, Bucuresti. Asezamantul 
socio-medical, un proiect al Parintelui Ioan Iordac he, a fost finalizat anul acesta, dupa 
aproape sase ani de la lansare. Clinica ofera servi cii integrate de asistenta medicala, 
sociala si spirituala. Clinica Nadia Comaneci/b inc lude 14 cabinete medicale, sase 
laboratoare si o farmacie, beneficiind de aparatura  medicala moderna si colaborarea 
unor medici specialisti in domenii precum cardiolog ie, medicina interna, pediatrie, 
oftalmologie, ORL, kinetoterapie, fizioterapie. In plus, Asezamantul socio-medical 
cuprinde si o cantina unde vor primi trei mese cald e pe zi aproximativ 100 de copii 
saraci si doua sali de meditatie pentru elevi, unde  aproximativ 75 de copii vor avea 
posibilitatea sa participe la... 
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27. Publica �ie: www.costelx21d.com 
Titlu: Nadia face turul �ării cu familia 
Autor: preluare din Click! 
 

 
 
Slabă, elegantă, cu o geantă Chanel pe umăr şi cu puştiu Dylan în braŃe. Aşa a apărut 
ieri, Nadia Comăneci la inaugurarea clinicii medicale care îi poart ă numele. Eveniment 
mare, ieri după masă, la Biserica Sfântului Spiridon Vechi! Nadia, înco njurată de familie, 
dar şi de mulŃi prieteni, vedete din lumea sportului şi politicieni, a tăiat panglica Clinicii 
Nadia Comăneci. În urmă cu cinci ani, un om cu suflet mare, p ărintele Ioan Iordache, m-
a contactat. Mi-a spus că vrea să construiască un aşezământ socio-medical pentru copii 
şi m-a întrebat dacă vreau să pun umărul. De altfel, părintele a fost cel care s-a rugat 
pentru ca Nadia să-l aducă pe lume pe băieŃelul său, Dylan. Am terminat cu bebeluşii. 
Mă mulŃumesc cu ce am. Oricum, şi pe Dylan l-am născut la o vârstă destul de 
înaintată, ne-a mărturisit gimnasta. Mai mult, Nadia spune că are un ritm de via Ńă foarte 
alert: Eu... 
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28. Publica �ie: www.gabrieldima.blogspot.com 
Titlu: Com ăneci a inaugurat clinica care îi poart ă numele 
Autor: preluare din ProSport 
 

 

 

Sportiva care a inventat nota 10 în gimnastic ă, Nadia Comăneci şi-a dezvăluit încă o 
dată sufletul mare. Ea a inaugurat, ieri, în A şezământul socio-medical al FundaŃiei 
Sfântul Spiridon Vechi din Bucureşti, centrul medical ce îi va purta numele şi la 
construirea căruia a contribuit. “Asta este cea mai bun ă investiŃie pe care puteai să o 
faci”, a felicitat-o soŃul Bart Conner, prezent la eveniment al ături de băieŃelul lor, micuŃul 
Dylan Paul. Clinica se află în curtea Bisericii Sfântul Spiridon Vechi şi cuprinde cabinete 
medicale, laboratoare şi o farmacie. “Ideea a venit în urm ă cu cinci ani, de când am 
vorbit cu părintele Ioan Iordache. Pentru copii trebuie să facem totul”, a explicat cea mai 
valoroasă sportivă a României. Printre altele, Zei Ńa de la Montreal a mărturisit că a fost 
marcată de decesul “Regele muzicii pop”: “Am v ăzut funeraliile lui Michael şi am plâns. 
Am fost profund impresionată. Nu trebuia să se întâmple asta. A fost un adev ărat 
simbol”. Nadia va mai sta câteva zile, urmând s ă facă împreună cu cei dragi, un tur al 
Ńării. “Vrem să facem ceva special pentru că aniversăm 13 ani de căsătorie, trei de când 
s-a născut Dylan şi de când am luat nota 10”, a spus ea. 
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29. Publica Ńie: mondonews.ro 
Titlu: Clinica Nadia Com ăneci, inaugurat ă miercuri în prezen �a premierului Boc 
Autor: Maria Toma  
 

 
 

Clinica Nadia Comaneci, inaugurata miercuri in prez enta premierului Boc   

Clinica Nadia Comaneci isi deschide portile, miercu ri, in prezenta premierului Emil Boc. 
Clinica functioneaza in cadrul Asezamantului socio- medical al Fundatiei Sfantul Spiridon 
Vechi din Bucuresti si include 14 cabinete medicale . 

Clinica Nadia Comaneci mai cuprinde sase laboratoar e si o farmacie, avand in 
componenta o echipa de medici specialisti pe domeni i precum cardiologie, medicina 
interna, pediatrie, oftalmologie, fizioterapie si O RL.  

Asezamantul socio-medical al Fundatiei Sfantul Spir idon Vechi se afla sub patronajul 
Bisericii Ortodoxe Romane si se adreseaza persoanel or aflate in dificultate. Centrul 
ofera servicii de asistenta medicala, sociala si sp irituala. 

Asezamantul a fost construit la indemnul Parintelui  Ioan Iordache. “De la inceput, ideea 
Parintelui Iordache mi s-a parut deosebita. Acum, s unt incantata sa vad ca ideile 
noastre au prins contur”, a declarat Nadia Comaneci .  
 
Sursa foto: Mediafax
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30. Publica Ńie: paginamedicala.ro 
Titlu: Clinica „Nadia Comaneci”, inaugurat ă 
Autor: - 
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Bucurestenii vor beneficia de astazi de o noua clin ica medicala. Clinica "Nadia 
Comaneci" va fi inaugurata la ora 18.00 in cadrul A sezamantului socio-medical al 
Fundatiei Sfantul Spiridon Vechi, din strada Piata Natiunile Unite nr. 5-7, sector 4, 
Bucuresti. Asezamantul socio-medical, un proiect al  Parintelui Ioan Iordache, a fost 
finalizat anul acesta, dupa aproape sase ani de la lansare. Clinica ofera servicii 
integrate de asistenta medicala, sociala si spiritu ala. 
 
Clinica "Nadia Comaneci"  include 14 cabinete medicale, sase laboratoare si o 
farmacie, beneficiind de aparatura medicala moderna  si colaborarea unor medici 
specialisti in domenii precum cardiologie, medicina  interna, pediatrie, oftalmologie, ORL, 
kinetoterapie, fizioterapie.  
 
În plus, Asezamantul socio-medical cuprinde si o ca ntina unde vor primi trei mese calde 
pe zi aproximativ 100 de copii saraci si doua sali de meditatie pentru elevi, unde 
aproximativ 75 de copii vor avea posibilitatea sa p articipe la cursuri gratuite. De altfel, 
este si cea mai mare unitate de acest fel aflata su b patronajul Bisericii Ortodoxe 
Romane.  
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"De la inceput, ideea Parintelui Iordache mi s-a pa rut deosebita. Si m-am simtit onorata 
sa ma implic in acest proiect. Iar acum sunt incant ata sa vad ca ideile noastre au prins 
contur si vreau sa impartasesc aceasta bucurie cu t oti prietenii, pe care ii invit sa 
continue sa sprijine acest loc minunat, unde oameni i aflati in dificultate vor primi un 
sprijin real", a declarat Nadia Comaneci. 
 
La inaugurare sunt asteptate personalitati din lume a sportului, a culturii, politicii si 
showbizului romanesc, printre care se numara Ion Ba zac, ministrul Sanatatii, Adrian 
Stoica, presedintele Federatiei Romane de Gimnastic a, Octavian Bellu, secretar de stat 
in cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, Ma riana Bitang, consilier de stat in cadrul 
Presedintiei Romaniei, precum si Ilie Nastase, Ion tiriac, Gheorghe Hagi, Dan Puric, 
Oana Pellea si Cristian Topescu.  

Sursa: PaginaMedicala.ro 
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31. Publica �ie: www.aparece.ro 
Titlu: Se inaugureaz ă policlinica Nadia Com ăneci 
Autor: preluare din Libertatea 

 

 

Azi, în jurul orei 18.00, Nadia Com ăneci va participa la tăierea panglicii inaugurale a 
aşezământului socio-medical, “Nadia Comăneci” amplasat în curtea bisericii Sfântul 
Spiridon Vechi. 

Cea mai valoroasă gimnastă a tuturor timpurilor va fi înso Ńită de soŃul ei, Bart Conner 
dar şi de fiul lor, Dylan Paul. La eveniment şi-au anunŃat participarea Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, dar şi nume importante din sportul românesc precum: …  
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32. Publica �ie: www.allpress.ro  
Titlu: Se taie panglica la clinica Nadiei 
Autor: preluare din Click! 

 

 

Patriarhul Daniel va inaugura, azi, la parohia Sf. Spiridon Vechi, prima clinica socio-
medicala din Bucuresti a Patriarhiei Romane, la dot area careia a contribuit si fosta mare 
gimnasta Nadia Comaneci cu aproape doua milioane de  euro. Incepand din a doua 
parte a anului, centrul va oferi, zilnic, mese grat uite pentru aproximativ 100 de copii ai 
strazii si din familii sarace. 
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33. Publica �ie: www.femina.rol.ro 
Titlu: Nadia face turul Ńării cu familia 
Autor: preluare din Click! 
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Slabă, elegantă, cu o geantă Chanel pe umăr şi cu puştiu Dylan în braŃe. Aşa a apărut 
ieri, Nadia Comăneci la inaugurarea clinicii medicale care îi poart ă numele. Eveniment 
mare, ieri după masă, la Biserica Sfântului Spiridon Vechi! Nadia, înco njurată de familie, 
dar şi de mulŃi prieteni, vedete din lumea sportului şi politicieni, a tăiat panglica Clinicii 
Nadia Comăneci. În urmă cu cinci ani, un om cu suflet mare, p ărintele Ioan Iordache, m-
a contactat. Mi-a spus că vrea să construiască un aşezământ socio-medical pentru copii 
şi m-a întrebat dacă vreau să pun umărul. De altfel, părintele a fost cel care s-a rugat 
pentru ca Nadia să-l aducă pe lume pe băieŃelul său, Dylan. Am terminat cu bebeluşii. 
Mă mulŃumesc cu ce am. Oricum, şi pe Dylan l-am născut la o vârstă destul de 
înaintată, ne-a mărturisit gimnasta. Mai mult, Nadia spune că are un ritm de via Ńă foarte 
alert: Eu... 
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9 iulie 2009  

1. Publica Ńie: Gândul 
Titlu: Nadia Com ăneci �i-a deschis clinic ă pentru copiii supradota �i proveni �i 
din familii s ărace 
Autor: M ădălina Chi �u 
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CARITATE Copiii vor înv ăŃa cum s ă foloseasc ă calculatorul şi să vorbeasc ă limbi 
str ăine 

Înghesuială de VIP-uri ieri seară la inaugurarea Clinicii „Nadia Comăneci”. Alături de 
campioană şi de soŃul acesteia, Bart Conner, s-au aflat Mircea Geoan ă, Ilie Năstase 
împreună cu soŃia lui Amalia, dr. Aurel Nechi Ńa, secretar de stat al Ministerului S ănătăŃii, 
Raed Arafat, subsecretar de stat al Ministerului S ănătăŃii, Sorin Oprescu, primarul 
Capitalei, Roberta Anastase, preşedinte al Camerei DeputaŃilor şi Octavian Belu, 
secretar de stat al Ministerului Tineretului şi Sportului. Clinica este cea mai mare unitate 
de acest fel aflată sub patronajul Bisericii Ortodoxe Române.  

Clinica „Nadia Comăneci” este un aşezământ socio-medical pentru copiii „supradota Ńi” 
care provin din familii sărace, care cuprinde o cantină , unde în jur de 100 de copii 
nevoiaşi vor primi trei mese calde pe zi. În plus, a şezământul înclude 14 cabinete 
medicale, şase laboratoare şi o farmacie. „Copiii vor beneficia în acest centru  gratuit de 
îmbrăcăminte, încălŃăminte şi rechizite. Dacă vom obŃine şi alte finanŃări, aceşti copii pot 
beneficia şi de burse în afară”, a declarat preotul paroh al Bisericii „Sfântul S piridon 
Vechi” Ioan Iordache.  

În acelaşi timp, copiii vor putea beneficia de cursuri de ut ilizare a calculatorului şi cursuri 
de limbi străine, precum engleza sau spaniolă. „De la început ideea părintelui Iordache 
mi s-a părut deosebită. M-am simŃit onorată ca această clinică să poarte numele meu, 
mai ales că este vorba de copii. După cinci ani de la începerea acestui proiect, în sfâr şit 
văd că ideile noastre au prins contur”, a spus Nadia Com ăneci.  

O parte dintre participanŃii veniŃi la inaugurare au donat cel pu Ńin o carte pentru a pune 
bazele bibliotecii din cadrul Aşezământului „Sfântul Spiridon Vechi”. Prima carte a fo st 
donată de Nadia Comăneci, la iniŃiativa căreia este creată această bibliotecă. 
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2. Publica �ie: Ziarul Financiar 
Titlu: Nadia Com ăneci a investit într-o clinic ă medical ă 
Autor: Ziarul Financiar 
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Nadia Comaneci, impreuna cu membrii fondatori ai Ce ntrului Medical Sf. Spiridon, dar si 
cu alte companii importante la nivel local, printre  care Mobexpert, au investit peste 5 
milioane de euro intr-o clinica socio-medicala pent ru persoanele cu venituri foarte mici. 
Clinica care se afla in Bucuresti, in Piata Natiuni lor Unite, se intinde pe 2.500 de metri 
patrati, cuprinde 14 cabinete medicale, o farmacie,  o cantina, dar si sali de curs pentru 
copiii defavorizati.  

Constructia cladirii a inceput din 2006, iar in ace asta luna a fost inaugurata, fiind 
angajate 25 de persoane, in principal medici. „Serv iciile vor fi gratuite, fiind suportate de 
Casa de Asigurari, cu care am incheiat un contract de colaborare", a declarat Irina 
Stamate, directorul medical al Centrului Medical Sf . Spiridon, care se afla sub patronajul 
Bisericii Ortodoxe Romane. 
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3. Publica �ie: Click! 
Titlu: Nadia face turul �ării cu familia (A venit s ă-�i inaugureze clinica medical ă 
de la Biserica Sfântul Spiridon Vechi din Bucure �ti) 
Autor: Oana Neac �u 
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Slabă, elegant ă, cu o geant ă Chanel pe um ăr şi cu pu ştiu Dylan în bra Ńe. Aşa a 
apărut ieri, Nadia Com ăneci la inaugurarea clinicii medicale care îi poart ă numele.   

Eveniment mare, ieri după masă, la Biserica Sfântului Spiridon Vechi! Nadia, 
înconjurată de familie, dar şi de mulŃi prieteni, vedete din lumea sportului şi politicieni, a 
tăiat panglica Clinicii “Nadia Comăneci”.  

“În urmă cu cinci ani, un om cu suflet mare, p ărintele Ioan Iordache, m-a contactat. Mi-a 
spus că vrea să construiască un aşezământ socio-medical pentru copii şi m-a întrebat 
dacă vreau să pun umărul. De altfel, părintele a fost cel care s-a rugat pentru ca Nadia 
să-l aducă pe lume pe băieŃelul său, Dylan. “Am terminat cu bebeluşii. Mă mulŃumesc cu 
ce am. Oricum, şi pe Dylan l-am născut la o vârstă destul de înaintată”, ne-a mărturisit 
gimnasta.  

Mai mult, Nadia spune că are un ritm de via Ńă foarte alert: “Eu nu stau mult într-un loc 
niciodată. Am venit de la Los Angeles. Vom petrece câteva zi le în România. Vom face 
un tur al Ńării. Mergem şi la Oneşti, la tata, după care ne vom întoarce în America, unde 
avem multe evenimente. Peste aproximativ două luni, voi veni din nou în Ńară”, a 
încheiat Nadia.  

Ilie, cine te îmbrac ă aşa haios?   

Ilie Năstase a făcut furori ieri la inaugurarea clinicii cu pantofii  sport din piele de crocodil 
pe care i-a asortat la costul alb de var ă. Nici cravata roz nu a trecut neobservat ă. 
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4. Publica �ie: Cotidianul 
Titlu: Nadia Com ăneci se declar ă onorat ă că a fost implicat ă într-un proiect pentru 
ajutorarea copiilor 
Autor: preluare din NewsIn 
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Fosta gimnastă Nadia Comăneci a declarat, miercuri, la inaugurarea clinicii care îi 
poartă numele că proiectul a început în urmă cu cinci ani, la propunerea preotului paroh 
Ioan Iordache şi este onorată că a fost invitată să se implice. 
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"Acum cinci ani, preotul Ioan Iordache m-a contacta t să facem ceva pentru copii. I-am 
spus că nici nu trebuie să mă mai întrebe, pentru că atunci când vine vorba de copii, nici 
nu trebuie să ne gândim. Acum sunt încântată să văd că ideile noastre au prins contur. 
Meritul îi 
aparŃine preotului Ioan Iordache, el a adus aparatura, e l a bătut la toate uşile şi a 
realizat tot", a spus Nadia. 
 
Înainte de a lua cuvântul, cea care a luat prima no tă de 10 din istoria gimnasticii a 
întâmpinat ceva probleme, nefiind lăsată să vorbească de fiul său Dylan, care i-a spus: 
"Nu, mama!" şi nu a vrut să se despartă de ea.  
 

SoŃul Nadiei, Bart Conner, a fost cel care a reu şit să îl desprindă pe copil din bra Ńele 
mamei sale. 
 
Alături de Nadia Comăneci, la inaugurare au fost prezen Ńi şi părinŃii săi, dar şi 
personalităŃi din lumea sportului, ca Ilie N ăstase, Andreea Răducan, Cătălina Ponor, 
Maria Olaru sau Simona Amânar. De asemenea, a mai f ost prezent şi secretarul de stat 
din Ministerul SănătăŃii, Aurel Nichita, care i-a dat un sfat Nadiei: "Pe  micuŃ nu-l învăŃaŃi 
numai în braŃe, învăŃaŃi-l şi cu solul". 
 
La inaugurare au mai luat parte şi secretarul de stat din Ministerul Tineretului şi 
Sportului, Octavian Belu, dar şi cel din 
Ministerul SănătăŃii, Raed Arafat. 
 
Printre cei care au venit să vadă ceremonia au fost şi o bătrână în vârstă de 92 de ani, 
care a dorit să îi aduca Nadiei Comăneci albumul "FericiŃi cei prigoniŃi - martiri ai 
temniŃelor româneşti", pe care fosta gimnastă să îl ducă românilor din Statele Unite. 
 
La eveniment au participat şi preşedinŃii celor două Camere ale Parlamentului 
României, Mircea Geoană şi Roberta Anastase. Mircea Geoană a lăudat-o pe Nadia 
Comăneci, caracterizând-o drept "un om de nota 10, care  dă exemplu în societate" şi a 
salutat "acest parteneriat între o vedetă naŃională şi Biserica noastră". Geoană a destins 
atmosfera, numind-o pe Anastase "colega mea de came ră", stârnind zâmbetele celor 
prezenŃi. 
 
Anastase a mărturisit, la rându-i, că o admira pe Comăneci şi că şi-a dorit să se facă 
gimnastică, dar nu a putut, fiind prea înalt ă. Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, i-a 
asigurat pe preoŃii aşezământului de întregul său sprijin, iar preşedintele Băsescu a 
trimis un mesaj de felicitare pentru acest proiect,  pe care l-a citit consilierul preziden Ńial 
Mariana Bitang, fostă antrenoare a echipei na Ńionale de gimnastică. 
 
De asemenea, a mai fost prezent şi comentatorul sportiv Cristian łopescu, senator 
PNL. Premierul Emil Boc nu a mai putut ajunge la de schiderea clinicii, deşi îşi anunŃase 
prezenŃa. NewsIn 
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5. Publica �ie: www.gsp.ro 
Titlu: Nadia a inaugurat o clinic ă de copii care îi poart ă numele 
Autor: NewsIn  
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Fosta gimnastă Nadia Comăneci a declarat, miercuri, la inaugurarea clinicii care îi 
poartă numele că proiectul a început în urmă cu cinci ani, la propunerea preotului paroh 
Ioan Iordache şi este onorată că a fost invitată să se implice. 
 
"Acum cinci ani, preotul Ioan Iordache m-a contactat  să facem ceva pentru copii. 
I-am spus c ă nici nu trebuie s ă mă mai întrebe, pentru c ă atunci când vine vorba 
de copii, nici nu trebuie s ă ne gândim.  

Acum sunt încântat ă să văd că ideile noastre au prins contur. Meritul îi apar Ńine 
preotului Ioan Iordache, el a adus aparatura, el a bătut la toate u şile şi a realizat 
tot ", a spus Nadia. 
 
Înainte de a lua cuvântul, cea care a luat prima no tă de 10 din istoria gimnasticii a 
întâmpinat ceva probleme, nefiind lăsată să vorbească de fiul său Dylan, care i-a spus: 
"Nu, mama! " şi nu a vrut să se despartă de ea. SoŃul Nadiei, Bart Conner, a fost cel 
care a reuşit să îl desprindă pe copil din bra Ńele mamei sale. 
 
Alături de Nadia Comăneci, la inaugurare au fost prezen Ńi şi părinŃii săi, dar şi 
personalităŃi din lumea sportului, ca Ilie N ăstase, Andreea Răducan, Cătălina Ponor, 
Maria Olaru sau Simona Amânar. 

De asemenea, a mai fost prezent şi secretarul de stat din Ministerul S ănătăŃii, Aurel 
Nichita, care i-a dat un sfat Nadiei: " Pe micu Ń nu-l înv ăŃaŃi numai în bra Ńe, învăŃaŃi-l şi 
cu solul ". 
 
La inaugurare au mai luat parte şi secretarul de stat din Ministerul Tineretului şi 
Sportului, Octavian Belu, dar şi cel din Ministerul SănătăŃii, Raed Arafat. 
 
Sursa: NewsIn 



 

 
Str. Drumul Garii Otopeni nr.6, Otopeni, Ilfov  

Tel : +40213527880 
office@classicbrands.ro 
www.classicbrands.ro 

65 

6. Publica �ie: www.infoportal.ro 
Titlu: Clinica Nadiei Com ăneci a s ărbătorit 5 ani 
Autor: preluare din Replica Constan �a 
 

 
 

Fosta gimnasta Nadia Comaneci a declarat, miercuri,  la inaugurarea clinicii care ii 
poarta numele ca proiectul a inceput in urma cu cin ci ani, la propunerea preotului paroh 
Ioan Iordache si este onorata ca a fost invitata sa  se implice. "Acum cinci ani, preotul 
Ioan Iordache m-a contactat sa facem ceva pentru co pii. I-am spus ca nici nu trebuie sa 
ma mai intrebe, pentru ca atunci cand vine vorba de  copii, nici nu trebuie sa ne gandim. 
Acum sunt incantata sa vad ca ideile noastre au pri ns contur. Meritul ii apartine preotului 
Ioan Iordache, el a adus aparatura, el a batut la t oate usile si a realizat tot ", a spus 
Nadia. Inainte de a lua cuvantul, cea care a luat p rima nota de 10 din istoria gimnasticii 
a intampinat ceva probleme, nefiind lasata sa vorbe asca de fiul sau Dylan, care i-a 
spus: "Nu, mama!" si nu a vrut sa se desparta de ea. 
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7. Publica �ie: www.replicaonline.ro 
Titlu: Clinica Nadiei Com ăneci a s ărbătorit 5 ani 
Autor: Redac �ia 
 

 
 

Fosta gimnasta Nadia Comaneci a declarat, miercuri,  la inaugurarea clinicii care ii 
poarta numele ca proiectul a inceput in urma cu cin ci ani, la propunerea preotului paroh 
Ioan Iordache si este onorata ca a fost invitata sa  se implice. “Acum cinci ani, preotul 
Ioan Iordache m-a contactat sa facem ceva pentru co pii. I-am spus ca nici nu trebuie sa 
ma mai intrebe, pentru ca atunci cand vine vorba de  copii, nici nu trebuie sa ne gandim. 
Acum sunt incantata sa vad ca ideile noastre au pri ns contur. Meritul ii apartine preotului 
Ioan Iordache, el a adus aparatura, el a batut la t oate usile si a realizat tot ”, a spus 
Nadia. Inainte de a lua cuvantul, cea care a luat p rima nota de 10 din istoria gimnasticii 
a intampinat ceva probleme, nefiind lasata sa vorbe asca de fiul sau Dylan, care i-a 
spus: “Nu, mama!” si nu a vrut sa se desparta de ea. 
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8. Publica �ie: www.idieta.ro 
Titlu: Nadia Com ăneci: o nou ă clinic ă pentru copiii s ăraci! 
Autor: Mihaela Zamfir 
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Nadia Comaneci a inaugurat o clinica pentru copiii supradotati din familii sarace!  

Ieri, 8 iulie, in cadrul unui eveniment de exceptie , la care au luat parte numeroase 
personalitati si reprezentanti ai massmediei a avut  loc inaugurarea unei noi clinici, ce 
poarta numele Nadiei Comaneci, pe vechiul asezamant  socio-medical Sfantul Spiridon 
Vechi. 
 
O noua sansa pentru copiii saraci!  
Acest centru este o initiativa laudabila, menita sa  vina in sprijinul copiilor supradotati, 
provenind din familii sarace si care isi doresc sa studieze. Centrul este format din patru 
cladiri, in care exista si o cantina, unde mai bine  de 100 de copii saraci vor primi trei 
mese calde pe zi. In plus, clinica este dotata cu 1 4 cabinete medicale, sase laboratoare, 
o farmacie si doua sali de curs, unde 75 de copii v or putea participa la cursuri gratuite 
(limbi straine, utilizarea calculatorului) si isi v or face temele. Clinica este cea mai mare 
instiutie de acest fel, aflata sub patronajul Biser icii Orotodoxe Romane. Proiectul 
Asezamantul socio-medical Sfantul Spriridon Vechi a  fost dezvoltat de preotul paroh 
Ioan Iordache inca din 2003, prin construirea Funda tiei Sfantul Spiridon Vechi.  
 
M-am bucurat enorm sa primesc sprijinul unor oameni  mari, cum este Nadia Comaneci, 
care de la inceput a sustinut acest proiect , declara Ioan Iordache, preotul paroh al 
Bisericii Sfantul Spiridon Vechi. Constructia si do tarea centrului socio-medical au fost 
realizate din donatii de la enoriasii bisericii si cu sprijinul autoritatilor. 
 
Nadia Comaneci: un suflet de campioana!  
Nadia Comaneci a marturisit pe aceasta cale: De la inceput, ideea mi s-a parut 
deosebita. M-am simtit onorata sa ma implic in aces t proiect. Iar acum sunt incantata sa 
vad ca ideile noastre au prins contur si vreau sa i mpartasesc aceasta bucurie cu toti 
prietenii, pe care ii invit sa continue sa sprijine  acest loc minunat, unde oamenii aflati in 
dificultate vor primi un sprijin real . 
 
Eveniment cu vedete:  
Alaturi de Nadia Comaneci si sotul sau, Bert Conner , au participat personalitati precum 
Mircea Geoana, Roberta Anastase (presedintele Camer ei Deputatilor), Raed Arafat 
(subsecretar de stat al Ministerului Sanatatii), So rin Oprescu (primarul capitalei), 
Octavian Bellu (secretar al Ministerului Tineretulu i si Sportului) si Mariana Bitang, 
Cristian Topescu, Ilie Nastase si sotia sa, Amalia Nastase, Elena Udrea (ministrul 
Turismului). Acestia si-au exprimat, rand pe rand, entuziasmul cu privire la aceasta 
laudabila initiativa.  
Nu in ultimul rand, atat invitatii, cat si reprezen tantii mass-media au avut posibilitatea sa 
doneze o carte pentru biblioteca centrului. Astfel,  prima carte a fost donata de insasi 
Nadia Comăneci!
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9. Publica �ie: Bac ău Expres 
Titlu: Nadia face turul �ării cu familia 
Autor: preluare din Click! 
 

 
 

Slabă, elegantă, cu o geantă Chanel pe umăr şi cu puştiu Dylan în braŃe. Aşa a apărut 
ieri, Nadia Comăneci la inaugurarea clinicii medicale care îi poart ă numele. 

Eveniment mare, ieri după masă, la Biserica Sfântului Spiridon Vechi! Nadia, 
înconjurată de familie, dar şi de mulŃi prieteni, vedete din lumea sportului şi politicieni, a 
tăiat panglica Clinicii “Nadia Comăneci”.  

“În urmă cu cinci ani, un om cu suflet mare, p ărintele Ioan Iordache, m-a contactat. Mi-a 
spus că vrea să construiască un aşezământ socio-medical pentru copii şi m-a întrebat 
dacă vreau să pun umărul. De altfel, părintele a fost cel care s-a rugat pentru ca Nadia 
să-l aducă pe lume pe băieŃelul său, Dylan. “Am terminat cu bebeluşii. Mă mulŃumesc cu 
ce am. Oricum, şi pe Dylan l-am născut la o vârstă destul de înaintată”, ne-a mărturisit 
gimnasta. 
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10. Publica �ie: www.fanatik.ro 
Titlu:  Nadia Com ăneci a inaugurat o clinic ă medical ă care îi poart ă numele 
Autor: Redac �ia 
 

 

 
 

Fosta gimnasta Nadia Comaneci a declarat miercuri, la inaugurarea clinicii care ii poarta 
numele ca proiectul a inceput in urma cu cinci ani,  la propunerea preotului paroh Ioan 
Iordache si este onorata ca a fost invitata sa se i mplice. 
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"Acum cinci ani, preotul Ioan Iordache m-a contacta t sa facem ceva pentru copii. 
I-am spus ca nici nu trebuie sa ma mai intrebe, pen tru ca atunci cind vine vorba 
de copii, nici nu trebuie sa ne gindim. Acum sint i ncintata sa vad ca ideile noastre 
au prins contur. Meritul ii apartine preotului Ioan  Iordache, el a adus aparatura, el 
a batut la toate usile si a realizat tot",  a spus Nadia.  

Inainte de a lua cuvintul, cea care a luat prima no ta de 10 din istoria gimnasticii a 
intimpinat ceva probleme, nefiind lasata sa vorbeas ca de fiul sau Dylan, care i-a spus: 
"Nu, mama!" si nu a vrut sa se desparta de ea. Sotu l Nadiei, Bart Conner, a fost cel care 
a reusit sa il desprinda pe copil din bratele mamei  sale.  

Alaturi de Nadia Comaneci, la inaugurare au fost pr ezenti si parintii sai, dar si 
personalitati din lumea sportului, ca Ilie Nastase,  Andreea Raducan, Catalina Ponor, 
Maria Olaru sau Simona Aminar. De asemenea, a mai f ost prezent si secretarul de stat 
din Ministerul Sanatatii, Aurel Nichita, care i-a d at un sfat Nadiei: "Pe micut nu-l invatati 
numai in brate, invatati-l si cu solul". 

La inaugurare au mai luat parte si secretarul de st at din Ministerul Tineretului si 
Sportului, Octavian Belu, dar si cel din Ministerul  Sanatatii, Raed Arafat. 

Printre cei care au venit sa vada ceremonia au fost  si o batrina in virsta de 92 de ani, 
care a dorit sa ii aduca Nadiei Comaneci albumul "F ericiti cei prigoniti - martiri ai 
temnitelor romanesti", pe care fosta gimnasta sa il  duca romanilor din Statele Unite. 

La eveniment au participat si presedintii celor dou a Camere ale Parlamentului 
Romaniei, Mircea Geoana si Roberta Anastase. Mircea  Geoana a laudat-o pe Nadia 
Comaneci, caracterizind-o drept "un om de nota 10, care da exemplu in societate" s i 
a salutat "acest parteneriat intre o vedeta nationa la si Biserica noastra".  Geoana a 
destins atmosfera, numind-o pe Anastase "colega mea  de camera", stirnind zimbetele 
celor prezenti. 

Anastase a marturisit, la rindu-i, ca o admira pe C omaneci si ca si-a dorit sa se faca 
gimnastica, dar nu a putut, fiind prea inalta. Prim arul Capitalei, Sorin Oprescu, i-a 
asigurat pe preotii asezamintului de intregul sau s prijin, iar presedintele Basescu a trimis 
un mesaj de felicitare pentru acest proiect, pe car e l-a citit consilierul prezidential 
Mariana Bitang, fosta antrenoare a echipei national e de gimnastica.  

De asemenea, a mai fost prezent si comentatorul spo rtiv Cristian Topescu, senator 
PNL. Premierul Emil Boc nu a mai putut ajunge la de schiderea clinicii, desi isi anuntase 
prezenta. 
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11. Publica �ie: www.basilica.ro 
Titlu: Inaugurarea primei clinici medicale a Patria rhiei Române din Bucure şti 
Autor: preluare de la Trinitas TV 
 

 
Ieri seară a fost inaugurată prima clinică medicală din Bucureşti a Patriarhiei Române, 
Clinica „Nadia Comăneci”. Centrul funcŃionează pe lângă biserica „Sfântul Spiridon 
Vechi” şi pune la dispozi Ńia comunităŃii atât servicii integrate de asisten Ńă medicală, cât 
şi de asistenŃă socială şi spirituală. Manifestările de ieri au debutat cu o slujb ă de Te 
Deum oficiată la biserica „Sfântul Spiridon Vechi”. 
 
La eveniment a participat doamna Nadia Com ăneci, care a primit din partea 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel ordinul ,,Sfin Ńii ÎmpăraŃi Constantin şi Elena” 
pentru contribuŃia adusă la ridicarea aşezământului. DistincŃia i-a fost înmânată de către 
părintele paroh Ioan Iordache, vicar administrativ al  Arhiepiscopiei Bucureştilor. 
 
La inaugurarea Clincii „Nadia Comăneci” au participat politicieni, oameni de cultur ă şi 
personalităŃi. Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a transmis un mesaj de 
felicitare pentru inaugurarea acestui centru socio-  medical. 
 
Acest aşezământ socio-medical a fost înfiin Ńat la iniŃiativa părintelui paroh Ioan Iordache, 
vicar administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Aici funcŃionează 14 cabinete 
medicale, 6 laboratoare şi o farmacie, unde medici primari şi specialişti vor fi alături de 
persoane aflate în dificultate. 
 
Clinica „Nadia Comăneci” de pe lângă biserica „Sfântul Spiridon Vechi” din Capitală a 
fost sfinŃită anul acesta, pe data de 16 mai, de c ătre Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 
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12. Publica �ie: www.episcopiaseverinului.ro 
Titlu: Inaugurarea primei clinici medicale a Patria rhiei Române din Bucure şti 
Autor: preluare de la Trinitas TV 
 

 

Prima clinică medicală a Patriarhiei Române, Clinica „Nadia Com ăneci” a fost 
inaugurată la Bucureşti. Centrul funcŃionează pe lângă biserica „Sfântul Spiridon Vechi” 
şi pune la dispozi Ńia comunităŃii atât servicii integrate de asisten Ńă medicală, cât şi de 
asistenŃă socială şi spirituală. Manifestările de ieri au debutat cu o slujb ă de Te Deum 
oficiată la biserica „Sfântul Spiridon Vechi”. La eveniment  a participat doamna Nadia 
Comăneci, care a primit din partea Preafericitului P ărinte Patriarh Daniel ordinul ,,Sfin Ńii 
ÎmpăraŃi Constantin şi Elena” pentru contribuŃia adusă la ridicarea aşezământului. 
DistincŃia i-a fost înmânată de către părintele paroh Ioan Iordache, vicar administrativ al  
Arhiepiscopiei Bucureştilor.  

La inaugurarea Clincii „Nadia Comăneci” au participat politicieni, oameni de cultur ă şi 
personalităŃi. Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a transmis un mesaj de 
felicitare pentru inaugurarea acestui centru socio-  medical.  Acest aşezământ socio-
medical a fost înfiinŃat la iniŃiativa părintelui paroh Ioan Iordache, vicar administrativ a l 
Arhiepiscopiei Bucureştilor. Aici funcŃionează 14 cabinete medicale, 6 laboratoare şi o 
farmacie, unde medici primari şi specialişti vor fi alături de persoane aflate în dificultate. 
  

Clinica „Nadia Comăneci” de pe lângă biserica „Sfântul Spiridon Vechi” din Capitală a 
fost sfinŃită anul acesta, pe data de 16 mai, de c ătre Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 
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10 iulie 2009  
 
1. Publica �ie: www.ziarulring.ro 
Titlu: Nadia �tie secretul longevit ă�ii 
Autor: Emilian Tanc ău 
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Nadia Comăneci este şi va rămâne un nume care deschide multe por Ńi. Astfel, la cinci 
ani de la implicarea ei în proiectul unei clinici c are-i poartă numele, fosta mare gimnastă 
a reuşit să strângă o sumă record - cinci milioane de euro. Loca Ńia acum este 
funcŃională iar câteva zeci de copii superdota Ńi, dar fără posibilităŃi materiale din Capitală 
vor avea o şansă în plus. 

Fosta gimnastă Nadia Comăneci a demarat un proiect caritabil nu cu mult timp  în urmă. 
„Acum cinci ani, preotul Ioan Iordache m-a contacta t să facem ceva pentru copii. I-am 
spus că nici nu trebuie să mă mai întrebe, pentru că atunci când vine vorba de copii, nici 
nu trebuie să ne gândim. Acum sunt încântată să văd că ideile noastre au prins contur. 
Meritul îi aparŃine preotului Ioan Iordache, el a adus aparatura, e l a bătut la toate uşile şi 
a realizat tot. Mai avem nevoie de bani, dar pa şi cei mai importanŃi s-au făcut”, a spus 
Nadia. Toată investiŃia s-a ridicat la cinci milioane de euro. Iar Nadia , prin fundaŃia care 
îi poartă numele, a donat două milioane de euro. Aici vor fi adu şi copiii superdotaŃi care 
însă nu au posibilităŃi materiale. Li se vor asigura masă, meditaŃii şi un climat prielnic 
pentru studiu, pe parcursul unei zile. 

VIP-uri din politica şi sport, al ături de gimnasta de aur  

La inaugurare au fost prezente şi alte personalităŃi din lumea sportului, precum Ilie 
Năstase, Andreea Răducan, Cătălina Ponor, Maria Olaru sau Simona Amânar. Al doile a 
şi al treilea om în stat, Mircea Geoan ă şi Roberta Anastase, au participat şi ei la 
eveniment. Au mai fost de fa Ńă şi secretarul de stat din Ministerul Tineretului şi Sportului, 
Octavian Belu, împreună cu Mariana Bitang, care a transmis un mesaj din pa rtea 
preşedintelui statului. Belu i-a povestit so Ńului Nadiei că e onorat să fie în Hall of Fame, 
un loc unde puŃine personalităŃi au avut şansa de a intra. 

Dylan ştie limba român ă 

Gimnasta care a luat primul10 din istoria acestui s port este mândră cu micuŃul Dylan, 
fiul său neastâmpărat de numai trei ani. La întâlnirea de mar Ńi seară, Dylan şi-a şicanat 
mămica. SoŃul Nadiei, Bart Conner, a fost cel care a reu şit să îl desprindă pe copil din 
braŃele mamei sale, ducându-l într-o cameră unde a stat până la terminarea festivităŃii. 
Acolo, micuŃul a fost „păcălit” cu un fluier, uitând-o pe Nadia pentru aproxim ativ o oră. 

Nadia vrea s ă trăiasc ă un secol  

Printre cei care au venit să vadă ceremonia a fost şi o femeie în vârstă de 92 de ani, 
care a dorit să îi aducă Nadiei Comăneci albumul "FericiŃi cei prigoniŃi - martiri ai 
temniŃelor româneşti", pe care fosta gimnastă să îl ducă românilor din Statele Unite. 
Când Nadia a aflat vârsta bătrânei, a întrebat-o care-i secretul longevităŃii sale, că ar 
dori şi ea să ajungă la această etate onorabilă. Răspunsul a venit prompt: „Sport, 
mamă, mâncare sănătoasă şi o gândire pozitivă”. 
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2. Publica �ie: www.jurnalul.ro 
Titlu: “Nadia Com ăneci”, clinica Patriarhiei 
Autor: Oana Antonescu  
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Copii şi adulŃi fără posibilităŃi materiale primesc gratuit asisten Ńă medicală la Clinica 
"Nadia Comăneci", inaugurată recent. Clinica se află în incinta Aşezământului socio-
medical Sf. Spiridon Vechi din Capitală, primul de acest gen destinat persoanelor 
nevoiaşe.  
 
Cu aproape şase ani în urmă, la câŃiva paşi de Calea Victoriei, în curtea Bisericii Sf. 
Spiridon Vechi a început construc Ńia a ceea ce astăzi este un aşezământ socio-medical 
unic, consacrat copiilor şi familiilor nevoiaşe. Ideea acestei fapte creştineşti a aparŃinut 
părintelui Ioan Iordache, parohul Bisericii Sf. Spiri don Vechi, care în to Ńi aceşti ani s-a 
bucurat de sprijinul Nadiei Comăneci. Gimnasta a contribuit cu bani la acest proiec t şi a 
adus din străinătate toată instalaŃia sanitară pentru clinica ce-i poartă numele acum.  
 
Clinica "Nadia Comăneci" din cadrul Aşezământului socio-medical Sf. Spiridon Vechi 
are 14 cabinete medicale în care oferă consultaŃii gratuite douăzeci de medici, 11 din ei 
fiind reputaŃi profesori doctori. Cu o trimitere de la medicul d e familie, oricine poate 
solicita consultaŃii de cardiologie, medicină internă, obstetrică-ginecologie, pediatrie, 
oftalmologie, ORL. În clinică există, de asemenea, un cabinet de kinetoterapie şi 
fizioterapie şi altul de medicină de familie. Se pot realiza aici endoscopii şi ecografii 
cardiace, ginecologice, abdominale. Cabinetul de st omatologie şi laboratoarele cu care 
este prevăzută clinica nu au fost dotate deocamdat ă din lipsă de fonduri, potrivit 
directorului medical, doctorului Irina Stamate. "De  la început, ideea Părintelui Iordache 
mi s-a părut deosebită. Şi m-am simŃit onorată să mă implic în acest proiect. Iar acum 
sunt încântată să văd că ideile noastre au prins contur şi vreau să împărtăşesc această 
bucurie cu toŃi prietenii, pe care îi invit s ă continue să sprijine acest loc minunat, unde 
oamenii aflaŃi în dificultate vor primi un sprijin real", a decl arat Nadia Comăneci, 
prezentă la inaugurare alături de soŃul său, Bart Conner, şi fiul, Paul Dylan, în vârstă de 
3 ani.  
 
CANTINĂ ŞI SĂLI DE MEDITAłII 
Pe lângă această clinică, în aşezământul socio-medical există şi o cantină unde 
aproximativ o sută de copii săraci (cazuri preluate de la Primăria Capitalei) vor primi trei 
mese calde pe zi, precum şi două săli de meditaŃie pentru elevi, unde aproximativ 75 de 
copii supradotaŃi proveniŃi din familii sărace vor avea posibilitatea să participe la cursuri 
gratuite de engleză, germană, franceză, spaniolă, dar şi de română, matematică, fizică 
şi chimie. 
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3. Publica �ie: www.adevarul.ro 
Titlu: Bucure şti: “Nadia Com ăneci”, noul centru socio-medical al Bisericii 
Autor: Cristina Negraru 
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Cea mai mare campioan ă a lumii la gimnastic ă, Nadia Com ăneci, a inaugurat 
aseară, alături de Funda Ńia “Sfântul Spiridon Vechi“, un centru socio- medic al 
care îi poart ă numele. 

Complexul pentru care Nadia Comăneci a donat aproximativ un milion de euro este 
format din patru clădiri, în care există o cantină, 20 de cabinete medicale, şase 
laboratoare, o farmacie şi două săli de meditaŃii pentru elevi.  

 
“M-am simŃit onorată să mă implic în acest proiect. Acum sunt încântat ă să văd că ideile 
noastre au prins contur şi vreau să împărtăşesc această bucurie cu toŃi prietenii”, a spus 
Nadia. Ea a adăugat că îşi invită toŃi apropiaŃii să sprijine în continuare “acest loc 
minunat unde oamenii aflaŃi în dificultate vor primi un sprijin“.  

Sprijin şi pentru copiii supradota Ńi 
Noul centru este cea mai mare unitate de acest fel deŃinută de Biserica Ortodoxă 
Română şi se află în curtea Bisericii “Sf. Spiridon Vechi“, aproape de PiaŃa NaŃiunilor 
Unite.  
Potrivit Părintelui Ioan Iordache, paroh al Bisericii “Sf. Spi ridon Vechi“, cel care a lansat 
proiectul în 2003, clinica va sprijini şi copiii supradotaŃi din familii sărace, care nu îşi 
permit să meargă la şcoală.  
Acestora li se vor asigura trei mese pe zi, li se v or oferi haine, rechizite, dar şi burse 
pentru a studia în străinătate, în cazul obŃinerii unor finanŃări. Cu această ocazie, Nadia 
Comăneci a fost distinsă de Preafericitul Patriarh Daniel cu Ordinul “Sfin Ńii ÎmpăraŃi 
Constantin şi Elena“ - clasa I, ocrotitorii c ăsniciei.  
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4. Publica �ie: www.frontnews.ro 
Titlu: Nadia a inuagurat “Clinica Nadia Com ăneci” 
Autor: preluare de pe www.feminis.ro  

 

 
Prezenta in Romania impreuna cu sotul ei,  Bart Con ner si fiul lor Dylan Paul Nadia 
Comaneci a inaugurat miercuri seara Clinicia care i i poarta numele din cadrul 
Asezamantului socio-medical al Fundatiei Sfantul Sp iridon Vechi. 
 
Initiat de Parintele Ioan Iordache,  asezamantul a fost finalizat dupa aproape sase ani 
de la lansarea proiectului, si se adreseaza persoan elor aflate in dificultate, oferind 
servicii integrate de asistenta medicala, sociala s i spirituala.  
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Clinica "Nadia Comaneci" include 14 cabinete medica le, sase laboratoare si o farmacie, 
beneficiind de aparatura medicala moderna si colabo rarea unor medici specialisti in 
domenii precum cardiologie, medicina interna, pedia trie, oftalmologie, ORL, 
kinetoterapie sau fizioterapie.  
 
Asezamantul cuprinde si o cantina unde vor primi tr ei mese calde pe zi aproximativ 100 
de copii saraci si doua sali de meditatie pentru el evi, unde aproximativ 75 de copii vor 
avea posibilitatea sa participe la cursuri gratuite .  
 
La eveniment au mai participat Ilie si Amalia Nasta se, Octavian Bellu, Mariana Bitang, 
Roberta Anastase, Mircea Geoana, Sorin Oprescu, Elena Udrea, Andreea Raducanu, 
Maria Olaru, Catalina Ponor, preoti ai BOR, medici,  si alte personalitati ale vietii 
sportive, artistice si politice din Romania.
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5. Publica �ie: www.rgnpress.ro 
Titlu: Patriarhia Român ă a inaugurat prima clinic ă medical ă din Bucure �ti 
Autor: - 
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Patriarhia Romana a inaugurat miercuri, 8 iulie, pr ima clinica medicala din Bucuresti, 
Clinica „Nadia Comaneci", transmite Romanian Global News, care citeaza Basilica.    

Centrul functioneaza pe langa biserica „Sfantul Spi ridon Vechi" si pune la dispozitia 
comunitatii atat servicii integrate de asistenta me dicala, cat si de asistenta sociala si 
spirituala. Manifestarile de ieri au debutat cu o s lujba de Te Deum oficiata la biserica 
„Sfantul Spiridon Vechi".  

La eveniment a participat Nadia Comaneci, care a pr imit din partea Parintelui Patriarh 
Daniel ordinul „Sfintii Imparati Constantin si Elen a" pentru contributia adusa la ridicarea 
asezamantului. Distinctia i-a fost inmanata de catr e parintele paroh Ioan Iordache, vicar 
administrativ al Arhiepiscopiei Bucurestilor.  

La inaugurarea Clincii „Nadia Comaneci" au particip at politicieni, oameni de cultura si 
personalitati. Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a transmis un mesaj de felicitare 
pentru inaugurarea acestui centru socio- medical.  

Acest asezamant socio-medical a fost infiintat la i nitiativa parintelui paroh Ioan Iordache, 
vicar administrativ al Arhiepiscopiei Bucurestilor.  Aici functioneaza 14 cabinete 
medicale, 6 laboratoare si o farmacie, unde medici primari si specialisti vor fi alaturi de 
persoane aflate in dificultate.  

Clinica „Nadia Comaneci" de pe langa biserica „Sfan tul Spiridon Vechi" din Capitala a 
fost sfintita anul acesta, pe data de 16 mai, de ca tre Preafericitul Parinte Patriarh Daniel.  
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6. Publica �ie: www.feminis.ro 
Titlu: Nadia Com ăneci: Succesul se munce �te! 
Autor: Andreea P ătru 
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In urma cu 33 de ani stralucea pe cea mai inalta tr eapta a podiumului olimpic de la 
Montreal, obtinand intr-o zi torida de vara cel din tai zece din istoria gimnasticii. Nadia 
avea pe atunci 14 ani si nu s-a multumit cu o singu ra nota de 10. Au urmat inca sase, 
scriind pagini de istorie pe care nimeni nu poate s a le mai conteste. Astazi, Nadia 
Comaneci nu mai este o fetita care sa bata la poart a gloriei. Este o femeie de nota zece, 
ce spune fara ezitare un adevar care in societatea contemporana pare sa se piarda: 
Succesul se munceste! 

Prezenta in Romania impreuna cu sotul ei,  Bart Con ner si fiul lor Dylan Paul, Nadia 
Comaneci a inaugurat miercuri seara Clinicia care i i poarta numele din cadrul 
Asezamantului socio-medical al Fundatiei Sfantul Sp iridon Vechi. Initiat de Parintele 
Ioan Iordache,  asezamantul a fost finalizat dupa a proape sase ani de la lansarea 
proiectului, si se adreseaza persoanelor aflate in dificultate, oferind servicii integrate de 
asistenta medicala, sociala si spirituala.  

Clinica "Nadia Comaneci" include 14 cabinete medica le, sase laboratoare si o farmacie, 
beneficiind de aparatura medicala moderna si colabo rarea unor medici specialisti in 
domenii precum cardiologie, medicina interna, pedia trie, oftalmologie, ORL, 
kinetoterapie sau fizioterapie.  

Asezamantul cuprinde si o cantina unde vor primi tr ei mese calde pe zi aproximativ 100 
de copii saraci si doua sali de meditatie pentru el evi, unde aproximativ 75 de copii vor 
avea posibilitatea sa participe la cursuri gratuite .  
 
Nadia Comaneci a vorbit intr-un scurt interviu acor dat Feminis.ro despre proiectul 
Fundatiei Sfantul Spiridon Vechi, dar si despre cee a ce inseamna apariti copilului in 
viata ei si cum reuseste sa pastreze in continuare pe cea mai inalta treapta a podiumului 
excelentei stralucirea unei mari campioane. 
 
Ce reprezinta pentru dumneavoastra aceasta clinica?  
 
Faptul ca Parintele (Ioan Iordache,  n.r) a venit s i mi-a cerut acordul de a-mi folosi 
numele nu poate sa fie altceva decat o onoare pentr u mine. Ezit sa-mi pun numele pe o 
hartie doar ca sa fie si numele meu acolo. Daca nu am timp sa ma ocup de asa ceva, 
mai bine nu imi pun numele. Aceasta clinica se face a oricum, insa bineinteles, ca am 
incercat sa aduc si eu o mica contributie. 

Am incercat pe aici, pe colo, sa vedem de unde pute m sa batem in usa, pe cine sa 
sunam, cine ne poatea ajuta, nu neaparat financiar.  Conteaza foarte mult si cei care se 
implica dand din timpul lor, ajutand cu o relatie, cu o vorba buna. S-au donat computere 
de la Mc Donald's, carti, sunt foarte multe lucruri  pe care oricine le poate face, trebuie 
doar sa existe dorinta de a face un gest de bine. 

Ce ar trebui sa invete oamenii obisnuiti din astfel  de initiative?   

In primul rand este important sa donezi putin din t impul tau ca voluntar. Pentru ca tot 
asa am inceput si in SUA. Am doua organizatii caror a le donez foarte mult din timpul 
meu, Special Olympics si Distrofie Musculara. 
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S-a vorbit in aceasta seara foarte mult despre perf ormantele dumneavoastra. Sunt 
33 de ani de cand straluceati pe cea mai inalta tre apta a gimnasticii mondiale 
luand nota zece, si in continuare va pastrati aceea si stralucire. Cum este posibil?  

S-a vorbit chiar prea mult despre mine in seara ast a (rade, n.r). Nu stiu daca se poate 
spune ca detin un secret al succesului, insa ceea c e m-a mentinut intotdeauna vie in 
memoria oamenilor a fost faptul ca nu am incetat ni ciodata fac ceva. Trebuie sa faci 
ceva non-stop. Este foarte important sa fii o perso ana activa. 

Cum reusiti sa imbinati aceasta activitate non-stop  cu viata de familie mai ales ca 
acum aveti si un copil?  

Este adevarat. Nu mai pot implica in toate initiati vele in care mi se solicita sa ma implic, 
mai ales ca acum, cu un micut de trei ani care ma v rea 24 de ore din 24 langa el, si care 
nu ma lasa sa fac nimic. Nu vrea sa ma imparta cu n imeni, nu vrea sa vada pe cineva 
ca ma machiaza, ca imi face parul, vrea sa fiu doar  a lui.  

Ma gandesc, si vad peste tot pe unde calatoresc in toata lumea, cum aleargam,  mereu 
sa fim undeva, la o intalnire, sa facem o afacere, sa ne indeplinim un obiectiv, sa 
castigam ceva. Daca stai si te opresti un minut, ca nd exista un copil, nu mai conteaza 
nimic, toate prioritatile tale, tot cerea ce era im portante pentru tine nu mai conteaza. El 
devine principal si trebuie sa stii cum sa te organ izezi astfel incat sa reusesti sa faci si 
altceva. Faptul ca acest asezamant se adreseaza cop iilor m-a motivat foarte mult.  

Care sunt principiile de la care nu ati facut nicio data derogari si  ce v-a ajutat sa 
fiti intotdeauna o femeie de succes?  

Este greu de spus. Viata pe care am avut-o dupa Oli mpiada de la Montreal, de cand 
eram copil, si diferitele situatii in care am fost pusa, m-au facut sa experimentez lucruri 
in care am luat atat decizii bune, cat si mai putin  bune. Imi place tot timpu sa le spun 
americanilor, ca in Romania, exista o vorba din pop or care spune ca "atunci cand te frigi 
cu ciorba, sufli si in iaurt". Le place foarte mult . In viata, experinta te invata foarte multe. 
Stii de ce sa te feresti, stii in ce si in cine sa ai incredere. Se dobandeste un anumit 
instinct, care in cazul meu mi-a indicat de multe o ri solutia cea mai buna pe care trebuia 
sa o aleg la un moment dat. 

Un lucru este cert, sunteti o femeie de succes! Car e este secretul acestui succes 
in ceea ce va priveste?  

Succesul se munceste! 

La eveniment au mai participat Ilie si Amalia Nasta se, Octavian Bellu, Mariana Bitang, 
Roberta Anastase, Mircea Geoana, Sorin Oprescu, Ele na Udrea, Maria Olaru, Andreea 
Raducanu, Claudia Ponor, Cristian Topescu, preoti  ai BOR, medici, si alte personalitati 
ale vietii sportive, artistice si politice... 
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7. Publica �ie: www.cancan.ro 
Titlu: S-a trezit cu pânza în cap 
Autor: Claudia Voicu  
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O multime de oameni politici si din lumea sportului  au venit, miercuri seara, la 
inaugurarea Clinicii "Nadia Comaneci" din Capitala,  construita cu ajutorul 
fundatiei care poarta numele marii gimnaste si al B isericii Ortodoxe.  
 
Momentul festiv al deschiderii clinicii nu a fost l ipsit de peripetii. Cand a incercat sa 
dezveleasca placa de pe frontispiciul clinicii, Nad ia s-a trezit cu panza-n in cap. 
Momentul a fost depasit de fosta campioana cu ajuto rul primarului Capitalei, Sorin 
Oprescu, si al liderului PSD, Mircea Geoana, care a u tras rapid de sforile panzei 
buclucase. Dupa ce a scapat din incurcatura, Nadia s-a amuzat copios pe seama 
acestui incident. A urmat, insa, un altul. Fiul sau  de 3 ani, Paul Dylan, nu a vrut s-o lase 
sa-si tina discursul de inaugurare si a inceput sa planga in hohote, refuzand sa fie luat 
din bratele mamei sale.   
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8. Publica �ie: www.stiri.zoot.ro 
Titlu: “Nadia Com ăneci”, clinica Patriarhiei 
Autor: preluare din Jurnalul Na �ional 
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"Nadia Com ăneci", clinica Patriarhiei  
Copii şi adulŃi fără posibilităŃi materiale primesc gratuit asisten Ńă medicală la Clinica 
"Nadia Comăneci", inaugurată recent. Clinica se află în incinta Aşezământului socio-
medical Sf. Spiridon Vechi din Capitală, primul de acest gen destinat persoanelor 
nevoiaşe. 
Cu aproape şase ani în urmă, la câŃiva paşi de Calea Victoriei, în curtea Bisericii Sf. 
Spiridon Vechi a început construc Ńia a ceea ce astăzi este un aşezământ socio-medical 
unic, consacrat copiilor şi familiilor nevoiaşe. Ideea acestei fapte creştineşti a aparŃinut 
părintelui Ioan Iordache, parohul Bisericii Sf. Spiri don Vechi, care în to Ńi aceşti ani s-a 
bucurat de sprijinul Nadiei Comăneci. Gimnasta a contribuit cu bani la acest proiec t şi a 
adus din străinătate toată instalaŃia sanitară pentru clinica ce-i poartă numele acum.  
 
Clinica "Nadia Comăneci" din cadrul Aşezământului socio-medical Sf. Spiridon Vechi 
are 14 cabinete medicale în care oferă consultaŃii gratuite douăzeci de medici, 11 din ei 
fiind reputaŃi profesori doctori. Cu o trimitere de la medicul d e familie, oricine poate 
solicita consultaŃii de cardiologie, medicină internă, obstetrică-ginecologie, pediatrie, 
oftalmologie, ORL. În clinică există, de asemenea, un cabinet de kinetoterapie şi 
fizioterapie şi altul de medicină de familie. Se pot realiza aici endoscopii şi ecografii 
cardiace, ginecologice, abdominale. Cabinetul de st omatologie şi laboratoarele cu care 
este prevăzută clinica nu au fost dotate deocamdat ă din lipsă de fonduri, potrivit 
directorului medical, doctorului Irina Stamate. "De  la început, ideea Părintelui Iordache 
mi s-a părut deosebită. Şi m-am simŃit onorată să mă implic în acest proiect. Iar acum 
sunt încântată să văd că ideile noastre au prins contur şi vreau să împărtăşesc această 
bucurie cu toŃi prietenii, pe care îi invit s ă continue să sprijine acest loc minunat, unde 
oamenii aflaŃi în dificultate vor primi un sprijin real", a decl arat Nadia Comăneci, 
prezentă la inaugurare alături de soŃul său, Bart Conner, şi fiul, Paul Dylan, în vârstă de 
3 ani.  
 
CANTINĂ ŞI SĂLI DE MEDITAłII 
Pe lângă această clinică, în aşezământul socio-medical există şi o cantină unde 
aproximativ o sută de copii săraci (cazuri preluate de la Primăria Capitalei) vor primi trei 
mese calde pe zi, precum şi două săli de meditaŃie pentru elevi, unde aproximativ 75 de 
copii supradotaŃi proveniŃi din familii sărace vor avea posibilitatea să participe la cursuri 
gratuite de engleză, germană, franceză, spaniolă, dar şi de română, matematică, fizică 
şi chimie. 
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9. Publica �ie: www.severpress.ro 
Titlu: Inaugurarea primei clinici medicale a Patria rhiei Române din Bucure şti  
Autor: Mirona Vlad Ionescu 
 

 

 

A fost inaugurată prima clinică medicală din Bucureşti a Patriarhiei Române, Clinica 
„Nadia Comăneci”. Centrul funcŃionează pe lângă biserica „Sfântul Spiridon Vechi” şi 
pune la dispoziŃia comunităŃii atât servicii integrate de asisten Ńă medicală, cât şi de 
asistenŃă socială şi spirituală. Manifestările de ieri au debutat cu o slujb ă de Te Deum 
oficiată la biserica „Sfântul Spiridon Vechi”. 
La eveniment a participat doamna Nadia Com ăneci, care a primit din partea 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel ordinul ,,Sfin Ńii ÎmpăraŃi Constantin şi Elena” 
pentru contribuŃia adusă la ridicarea aşezământului. DistincŃia i-a fost înmânată de către 
părintele paroh Ioan Iordache, vicar administrativ al  Arhiepiscopiei Bucureştilor. 
La inaugurarea Clincii „Nadia Comăneci” au participat politicieni, oameni de cultur ă şi 
personalităŃi. Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a transmis un mesaj de 
felicitare pentru inaugurarea acestui centru socio-  medical. 
Acest aşezământ socio-medical a fost înfiin Ńat la iniŃiativa părintelui paroh Ioan Iordache, 
vicar administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Aici funcŃionează 14 cabinete 
medicale, 6 laboratoare şi o farmacie, unde medici primari şi specialişti vor fi alături de 
persoane aflate în dificultate. 
Clinica „Nadia Comăneci” de pe lângă biserica „Sfântul Spiridon Vechi” din Capitală a 
fost sfinŃită anul acesta, pe data de 16 mai, de c ătre Preafericitul Părinte Patriarh Daniel 
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10.  Publica �ie: www.apropo.ro 
Titlu:  Nadia Com ăneci, atacat ă la inaugurarea propriei clinici 
Autor: Drago � Tănase 
 

 
 

Fosta gimnasta Nadia Comaneci si-a lansat, miercuri , Clinica omonima, construita cu 
ajutorul fundatiei care poarta numele marii gimnast e si al Bisericii Ortodoxe.  
 
Evenimentul, la care au participat oameni politici si din lumea sportului, nu a fost lipsit 
de momente stanjenitoare pentru Nadia, chiar in tim pul festiv al inaugurarii. 
 
Ea s-a trezit cu panza in cap, atunci and a incerca t sa dezveleasca placa de pe 
frontispiciul clinicii.  
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11. Publica �ie: www.medicalmanager.ro 
Titlu:  Nadia Com ăneci, clinica Patriarhiei 
Autor: preluare din Jurnalul Na �ional 
 

 
 

Copii si adulti fara posibilitati materiale primesc gratuit asistenta medicala la Clinica "Nadia 
Comaneci", inaugurata recent. Clinica se afla in incinta Asezamantului socio-medical Sf. 
Spiridon Vechi din Capitala, primul de acest gen destinat persoanelor nevoiase.  
Cu aproape sase ani in urma, la cativa pasi de Calea Victoriei, in curtea Bisericii Sf. Spiridon 
Vechi a inceput constructia a ceea ce astazi este un asezamant socio-medical unic, consacrat 
copiilor si familiilor nevoiase. 
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11 iulie 2009 
 
1. Publica �ie: www.libertatea.ro  
Titlu:   A f ăcut spital acolo unde s-a rugat s ă rămână gravid ă 
Autor: R ăzvan Ionascu 
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Nadia Comăneci a Ńinut să ducă la îndeplinire acest act caritabil, în semn de recunoştin Ńă 
pentru că a devenit mamă.  

Zilele trecute, Nadia Comăneci, însoŃită de soŃul ei, Bart Conner, şi de fiul lor, Dylan Paul, 
a participat, în Bucureşti, la inaugurarea policlinicii “Nadia Com ăneci”, dar şi a 
aşezământului socio-medical Sfântul Spiridon Vechi. Părintele Ioan Iordache, sufletul 
bisericii Sfântul Spiridon Vechi, este omul fără de care această lucrare nu putea fi 
terminată. 

Dincolo de felicitări, de discursurile oficiale ale personalităŃilor prezente la inaugurare, în spatele 
acestei asocieri speciale se află credinŃa foarte puternică a Nadiei. Fosta mare campioană a rămas 
însărcinată doar după ce s-a rugat la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Spiridon. În semn de 
recunoştinŃă, Nadia Comăneci a inaugurat o policlinică ce-i poartă numele, chiar lângă biserica 
Sf. Spiridon Vechi din Bucureşti. Părintele Iordache a povestit, în revista “Formula AS”, 
înfăptuirea acestei minuni: “Odată a trecut pe aici, împreună cu soŃul ei, Bart, iar eu am îndrăznit 
să îi spun: «Nadia, ai tot ce-şi poate dori un pământean. Numele tău a înconjurat planeta, eşti 
iubită pretutindeni. Un singur lucru îŃi lipseşte: fructul dragostei dintre tine şi bărbatul tău». Ea a 
suspinat spunând: «Ce să-i faci, părinte, dacă aşa a rânduit Dumnezeu! ». Atunci am simŃit aşa, 
nu ştiu cum, parcă un imbold de undeva, de dincolo de fiinŃa mea. Imediat am chemat-o la mine. 
Am binecuvântat- o, i-am pus o mână pe cap, cealaltă am pus-o pe icoana Sfântului Spiridon şi 
am început să fac chiar atunci, pe loc, o rugăciune de ajutorare pentru naşterea de prunci...”. 
După ceva timp, preotul Iordache a primit un telefon din Statele Unite, de la Bart Conner, care-l 
anunŃa fericit că Nadia va deveni mamă. Minunea fusese înfăptuită. Iar în urmă cu trei ani avea să 
vină pe lume Dylan Paul, băiatul care astăzi e foarte atras de chitară. “S-ar putea să devină 
cântăreŃ. Cine ştie?! Aproape toată ziua nu se dezlipeşte de chitară”, a povestit fericită Nadia 
Comăneci. 
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2. Publica �ie: www.egirl.ro 
Titlu:   A f ăcut spital acolo unde s-a rugat s ă rămână gravid ă 
Autor: - 
 

 

Nadia Comăneci a Ńinut să ducă la îndeplinire acest act caritabil, în semn de recunoştinŃă pentru 
că a devenit mamă.  
Mircea Geoană, Sorin Oprescu, Nadia Comăneci, părintele Ioan Iordache şi Bart Conner (de la 
stânga), la inaugurarea clinicii fostei gimnaste, imediat după ce au dezvelit sigla instituŃiei  

Zilele trecute, Nadia Comăneci, însoŃită de soŃul ei, Bart Conner, şi de fiul lor, Dylan Paul, a 
participat, în Bucureşti, la inaugurarea policlinicii “Nadia Comăneci”, dar şi a aşezământului 
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socio-medical Sfântul Spiridon Vechi. Părintele Ioan Iordache, sufletul bisericii Sfântul Spiridon 
Vechi, este omul fără de care această lucrare nu putea fi terminată. 

Dincolo de felicitări, de discursurile oficiale ale personalităŃilor prezente la inaugurare, în spatele 
acestei asocieri speciale se află credinŃa foarte puternică a Nadiei. Fosta mare campioană a rămas 
însărcinată doar după ce s-a rugat la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Spiridon. În semn de 
recunoştinŃă, Nadia Comăneci a inaugurat o policlinică ce-i poartă numele, chiar lângă biserica 
Sf. Spiridon Vechi din Bucureşti. Părintele Iordache a povestit, în revista “Formula AS”, 
înfăptuirea acestei minuni: “Odată a trecut pe aici, împreună cu soŃul ei, Bart, iar eu am îndrăznit 
să îi spun: «Nadia, ai tot ce-şi poate dori un pământean. Numele tău a înconjurat planeta, eşti 
iubită pretutindeni. Un singur lucru îŃi lipseşte: fructul dragostei dintre tine şi bărbatul tău». Ea a 
suspinat spunând: «Ce să-i faci, părinte, dacă aşa a rânduit Dumnezeu! ». Atunci am simŃit aşa, 
nu ştiu cum, parcă un imbold de undeva, de dincolo de fiinŃa mea. Imediat am chemat-o la mine. 
Am binecuvântat- o, i-am pus o mână pe cap, cealaltă am pus-o pe icoana Sfântului Spiridon şi 
am început să fac chiar atunci, pe loc, o rugăciune de ajutorare pentru naşterea de prunci...”.  

După ceva timp, preotul Iordache a primit un telefon din Statele Unite, de la Bart Conner, care-l 
anunŃa fericit că Nadia va deveni mamă. Minunea fusese înfăptuită. Iar în urmă cu trei ani avea să 
vină pe lume Dylan Paul, băiatul care astăzi e foarte atras de chitară. “S-ar putea să devină 
cântăreŃ. Cine ştie?! Aproape toată ziua nu se dezlipeşte de chitară”, a povestit fericită Nadia 
Comăneci. 

Aceasta este biserica Sf. Spiridon Vechi, acolo unde Nadia Comăneci s-a rugat să rămână 
însărcinată. În imediata apropiere, se află acum “Clinica Nadia Comăneci” Părintele Ioan 
Iordache i-a acordat Nadiei Ordinul “SfinŃii ÎmpăraŃi Constantin şi Elena” - Clasa I, ocrotitorii 
căsniciei. 
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12 iulie 2009  
 
1. Publica �ie: www.hunedoreanul.ro 
Titlu:  Nadia Com ăneci, atacat ă la inaugurarea propriei clinici 
Autor: preluare din CanCan 
 

 
 

Fosta gimnasta Nadia Comaneci si-a lansat, miercuri, clinica omonima, construita cu ajutorul 
fundatiei care poarta numele marii gimnaste si al Bisericii Ortodoxe.  

Evenimentul, la care au participat oameni politici si din lumea sportului, nu a fost lipsit de 
momente stanjenitoare pentru Nadia, chiar in timpul festiv al inaugurarii. Ea s-a trezit cu panza in 
cap, atunci and a incercat sa dezveleasca placa de pe frontispiciul clinicii.  
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2. Publica �ie: www.ie �eanul.ro 
Titlu:  Nadia Com ăneci, atacat ă la inaugurarea propriei clinici 
Autor: preluare din CanCan 
 

 
 

Fosta gimnasta Nadia Comaneci si-a lansat, miercuri, clinica omonima, construita cu ajutorul 
fundatiei care poarta numele marii gimnaste si al Bisericii Ortodoxe.  

Evenimentul, la care au participat oameni politici si din lumea sportului, nu a fost lipsit de 
momente stanjenitoare pentru Nadia, chiar in timpul festiv al inaugurarii. Ea s-a trezit cu panza in 
cap, atunci and a incercat sa dezveleasca placa de pe frontispiciul clinicii.  
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3. Publica �ie: www.brb.ro 
Titlu:  Nadia Com ăneci, atacat ă la inaugurarea propriei clinici 
Autor: preluare de pe www.ie �eanul.ro 
 

 
 
 
Fosta gimnasta Nadia Comaneci si-a lansat, miercuri, clinica omonima, construita cu ajutorul 
fundatiei care poarta numele marii gimnaste si al Bisericii Ortodoxe... 
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13 iulie 2009 
 
1. Publica �ie: www.viva.ro 
Titlu:  Nadia Com ăneci, atacat ă la inaugurarea propriei clinici 
Autor: Florentina Liutic 
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Nadia Comaneci a raspuns afirmativ in urma cu aproa pe sase ani cand a fost intrebata 
daca vrea sa-i ajute pe copiii nevoiasi. Acum, Fund atia care ii poarta numele marii 
gimnaste a inugurat clinica „Nadia Comaneci” din ca drul Asezamantului socio-medical al 
Fundatiei Sfantul Spiridon Vechi. 
 
„Cand e vorba de copii, sunt intotdeauna dornica sa  ma implic”, a spus Nadia, venita in 
seara inugurarii impreuna cu sotul sau, Bart Conner , si cu fiul lor, Paul Dylan. Clinica 
include 14 cabinete medicale, sase laboratoare si o  farmacie, aparatura medicala 
performanta si medicii specialisti fiind o garantie  a calitatii. Acesta cuprinde si o cantina 
unde 100 de copii saraci vor primi trei mese calde pe zi si doua sali de meditatie unde 
aproximativ 75 de copii vor putea participa la curs uri gratuite. 
 
„Nadia este nu numai un sportiv de nota 10, ci si u n om de nota 10”, a declarat Cristian 
Topescu, fostul comentator sportiv fiind prezent la  eveniment alaturi de nume mari ale 
sportului romanesc: Ilie Nastase, Andreea Raducan, Maria Olaru, Simona Amanar. 
Alaturi de ei, s-au mai aflat: Octavian Bellu, Clau diu Bleont, Camelia Sucu, toti cei care 
au raspuns invitatiei donand cate o carte pentru a pune bazele bibliotecii din cadrul 
Asezamantului. 
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14 iulie 2009  
 
1. Publica �ie: www.mami.ro 
Titlu:  S-a deschis clinica “Nadia Com ăneci” 
Autor: - 
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Fundatia "Nadia Comaneci" a inaugurat miercuri, 8 iulie 2009, Clinica "Nadia Comaneci", din 
cadrul Asezamantului socio-medical al Fundatiei Sfantul Spiridon Vechi. 

Asezamantul socio-medical, initiat de Parintele Ioan Iordache, a fost finalizat anul acesta, dupa 
aproape sase ani de la lansarea proiectului, si se adreseaza persoanelor aflate in dificultate, 
oferind servicii integrate de asistenta medicala, sociala si spirituala. 

Clinica "Nadia Comaneci"  include 14 cabinete medicale, sase laboratoare si o farmacie, 
beneficiind de aparatura medicala moderna si colaborarea unor medici specialisti in domenii 
precum cardiologie, medicina interna, pediatrie, oftalmologie, ORL, kinetoterapie, fizioterapie. 

Pe langa acestea, Asezamantul socio-medical cuprinde si o cantina unde vor primi trei mese calde 
pe zi aproximativ 100 de copii saraci si doua sali de meditatie pentru elevi, unde aproximativ 75 
de copii vor avea posibilitatea sa participe la cursuri gratuite. Asezamantul este cea mai mare 
unitate de acest fel aflata sub patronajul Bisericii Ortodoxe Romane. 

Toti participantii la inaugurare, precum si reprezentantii media, au donat una sau mai multe carti 
pentru a pune bazele bibliotecii din cadrul Asezamantului Sfantul Spiridon Vechi. La finalul 
evenimentului au fost stranse peste 150 de volume. 

 
 
 
 


