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Raport de activitate pentru anul 2018 
 

Fundaţia Stânca Veacurilor, cu sediul în Constanţa, B-dul Aurel Vlaicu nr.108A, 

furnizor al serviciului social licențiat ”Servicii de asistență comunitară” a susţinut pe parcursul 

anului 2018 programe creditate de Direcția reintegrare socială din cadrul Administrației 

Naționale a Penitenciarelor și activități speciale în 37 de penitenciare și anume: Aiud, Arad, 

Constanța-Poarta Albă și secția exterioară Valu lui Traian, Tulcea, Bucureşti - Jilava, 

Botoșani, București-Rahova, Brăila, Brăila-Tichilești, Baia Mare, Codlea, Mioveni, Craiova, 

Focșani, Găești, Galați, Iași, Mărgineni, Miercurea Ciuc, Oradea, Pelendava, Ploiești, Satu 

Mare, Timișoara, Vaslui, Târgu Ocna, Giurgiu, Bacău, Bistrița, Târgu Jiu, Gherla, secţia 

exterioară de la Cluj a penitenciarului Gherla, Deva, Ploiești-Târgşorul Nou, Slobozia, Spitalul 

Penitenciar Dej, Spitalul Penitenciar București-Jilava, Spital Penitenciar București - Rahova-la 

secţiile femei, maximă siguranţă, tineri şi minori. 

Aceste programe au avut teme pe care le-am regăsit în nevoile persoanelor aflate în 

detenţie în vederea asistării lor în perioada de detenţie, dar şi ca pregătire pentru eliberare și 

reintegrare în familie și comunitate.  

Pe parcursul anului 2018 s-au susținut de către reprezentanții fundației noastre 

următoarele programe avizate și creditate: 

1. „Un nou început”- program de prevenire a situaţiilor de risc avizat de către Direcţia 

de Reintegrare Socială în luna decembrie 2011. Acesta a avut 323 beneficiari înscriși şi a fost 

desfăşurat în penitenciarele: Craiova - 25 de beneficiari și la secția exterioară Ișalnița - 23, 

Bacău - 45 beneficiari, Deva -17 beneficiari,  Constanța-Poarta Albă – 42 beneficiari, Spital 

București-Jilava -25 beneficiari, Gherla – 26 beneficiari, Tulcea – 32 de beneficiari, Tichilești-

44 de beneficiari, Târgu Jiu – 15 beneficiari şi Târgu Ocna -29 de  beneficiari.  

2. ”Liber și reintegrat”  - program de pregătire pentru liberare-a avut 147 de beneficiari 

din care: 27 de beneficiare la Târgșor, 24 de beneficiari la București-Rahova, 18 beneficiari la 

Deva, 8 beneficiare la Gherla, 17 beneficiari la Târgu Jiu, 25 de beneficiari la Spital 

București-Jilava și 28 de beneficiari la București -Jilava. 
3. ”Ființa umană între drepturi și responsabilități”-  program de educație civică a avut 

130 de beneficiari din care 53 la Penitenciarul Deva, 12 beneficiari la Penitenciarul Bacău, 19 

beneficiari la Penitenciarul București-Rahova și 46 la Penitenciarul București - Jilava.  
4.  ”Universul Bibliei – Cartea care a schimbat lumea” –program educativ ce s-a 

desfășurat prin corespondență. La acest program s-au înscris 325 beneficiari din 36 de 

penitenciare și anume: Aiud, Arad, Bacău, Deva, Baia Mare, Bistrița, Botoșani, Brăila, Brăila-

Tichilești, Codlea, Mioveni, Craiova, Focșani, Găești, Galați, Gherla, Giurgiu, Iași, București-

Jilava, Spital Jilava, Spital Rahova, Mărgineni, Miercurea Ciuc, Oradea, Pelendava, Ploiești, 

Constanța-Poarta Albă, București-Rahova, Satu Mare, Slobozia, Târgșor, Timișoara, Târgu 

Jiu, Târgu Ocna,Tulcea și Vaslui. În anul 2018 au finalizat acest program 81 de persoane. 

5. ”Pași spre familia de acasă” – program educativ de pregătire pentru reintegrarea în 

familie - a avut 137 de beneficiari. Acesta s-a desfășurat în penitenciarele: București - Rahova 

– 13 beneficiari, Constanța – Poarta Albă – 54 de beneficiari, Deva – 19 beneficiari, Târgu Jiu 

- 11 beneficiari, Tulcea – 27 de beneficiari și Bacău -13 beneficiari. 

FUNDAŢIA STÂNCA VEACURILOR 
Constanţa, B-dul Aurel Vlaicu 108 A, Oficiul Poştal 12, C.P. 1285  

Tel/Fax 0241 549490 cod fiscal nr. 8987226 

Cont lei RO89BACX0000003006068000 

Cont valută RO35BACX0000003006068002  EUR 

UNICREDIT BANK, Constanţa 

 

 



6. ”Artă și viață-creând frumosul cu mâinile și sufletul” – program tip hobby ce a avut 

56 de beneficiare și anume: 13 în Bacău, 10 în Gherla, secția Cluj și 33 în Târgșor. 
7. ”Reuniune de familie”- program de pregătire pentru reintegrarea în familie care a avut  

45 de persoane private de libertate la care se adaugă membrii familiilor lor după cum 

urmează:  Târgu Jiu - 11 beneficiari, Tulcea – 26 de beneficiari și Bacău 8 beneficiari. 
De asemenea s-au mai susținut și următoarele programe și activități: 

8. ”Alfabetizare”- program susținut la Penitenciarul Bacău-10 beneficiari și la 

Penitenciarul Deva – 10 beneficiari. 

9. Educație pentru sănătate desfășurată la Penitenciarul de Femei Ploiești-Târgșorul 

Nou - 150 beneficiari.  

10. Croitorie desfășurat la Penitenciarul de Femei Ploiești-Târgșorul Nou - 36 

beneficiare.  

11. Teatru ”Crăciunul lui Pinochio”– activitate desfășurată la Penitenciarul de Femei 

Ploiești-Târgșorul Nou - 16 beneficiare. Reprezentația acestei piese a avut loc în fața copiilor 

beneficiarelor, în număr de 12,  copii care au primit câte un cadou sponsorizat de fundație ca 

din partea mamei. 

12. Dăruiește un ghiozdan copilului tău – copiii a 10 deținuți din Penitenciarul Tulcea au 

primit ghiozdane echipate cu rechizite și echipament sportiv, cu ocazia începerii anului școlar, 

în valoare de 940,92 ron. 

13. Ieșiri în comunitate ale persoanelor private de libertate  la Deva (Biserica Santa 

Maria Orlea, Hațeg – 30 beneficiari și familiile lor), Târgu Jiu ( Centrul Cristian – 14 

beneficiari, Asociația persoanelor cu handicap Oltenia- 17 beneficiari), Tulcea – 36 

beneficiari, Bacău – 27 beneficiari, Târgșor ( Centrul de copii Filipești- 18 persoane private de 

libertate și 100 de copii) în total 142 de persoane private de libertate . 

14. Activități sportive (fotbal, și table) susținute la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă  

25 de beneficiari. 

15. Activități moral religioase oferite unui număr de 178 de persoane aflate în detenție 

din penitenciarul Spital Dej . 

16. Concerte de colinde susținute de voluntarii din comunitate la Penitenciarul Spital Dej, 

Tulcea și Constanța-Poarta Albă. 

17. Concert de muzică populară – susținut de Ovidiu Liteanu la Penitenciarul Constanța- 

Poarta Albă- 40 de beneficiari. 

18. Proiecte social-umanitare de ajutorare a persoanelor private de libertate susținute 

cu ocazia diverselor sărbători religioase : 

- ”Dar din dar se face rai” desfășurat cu ocazia sărbătorii Pascale– 187 de beneficiari. 

- ”Armonie de Crăciun„ desfășurat cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului – 592 de  

beneficiari. 

 

Pe lângă acest programe și activități s-au mai susţinut diverse teme de interes general în 

funcţie de specificul fiecărui penitenciar sau grup de beneficiari. 

 

Cu ocazia zilelor de 1 şi 8 Martie au fost organizate pentru femeile deţinute la 

penitenciarele Constanța-Poarta Albă, Cluj, Bacău și Târgșor  activităţi speciale şi s-au 

împărţit mici pachete cu lucruri necesare femeilor.  

       

Un aspect foarte important este pregătirea constantă a echipelor de voluntari ce participă la 

implementarea programelor, pentru a putea oferi calitate, profesionalism şi eficienţă. 

Astfel în luna august a avut loc team buildingul ”Working together -enabling your team 

to grow” susținut de domnul Robert Bianchi la care au paticipat, pe lângă voluntarii noștri, și 

8 persoane ( educatori și asistenți sociali) din partea penitenciarului Constanța - Poarta Albă 



Pe tot parcursul anului 2018, în urma activităţilor desfăşurate la penitenciarele menţionate 

la începutul raportului s-au centralizat următoarele date: 

1. Kilometri parcurşi pentru a se ajunge la penitenciare- 42075 km ( cost transport 

19556 ron). 

2. Au avut loc 753 de întâlniri în penitenciare; 

3. De programele și activităție noastre au beneficiat 2372  persoane private de libertate 

(inclusiv persoanele care au participat la activități sau proiecte social-umanitare).  

4. Au ajutat la implementarea programelor şi activităţilor speciale 157 voluntari; 

5. Dotarea unei curți de plimbare a Penitenciarului Tulcea cu echipament sportiv în 

valoare de 654,19 ron. 

6. Au fost distribuite persoanelor private de libertate următoarele bunuri: 

a) 773 de cărţi în valoare de 9854 roni; 

b) 1119 reviste, broşuri, calendare, felicitări etc. în valoare de 2746 ron . 

c) Pachete conţinând alimente, obiecte de igienă personală, îmbrăcăminte, etc. în 

valoare de 22132 ron. 

d) Alimente și suc  în cadrul întânirilor în valoare de 11514 ron. 

e) Timbre, materiale printate și plicuri pentru cursurile prin corespondență în 

valoare de 17929 ron. 

f) Papetărie și craft în valoare de 4399 ron. 

 

Menţionăm că toate aceste bunuri au provenit din contribuţiilor personale ale 

voluntarilor sau a sponsorilor şi au fost distribuite persoanelor private ca un ajutor 

material pentru depăşirea etapelor dificile în care se află. 

 

Totalul cheltuielilor efectuate pentru persoanele private de libertate este de 88784 

ron. Aceste costuri nu includ cheltuielile operaționale ale fundației. 

 
În privința  

Cu deosebită consideraţie, 

Fundaţia Stânca Veacurilor, 

 

                    Preşedinte,  

                                     Mircea Cristian  


