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Către Administrația Națională a Penitenciarelor 
 

Raport de activitate pentru anul 2019 

 
 

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 2019 programe creditate de Direcția Reintegrare Socială din cadrul Administrației 

Naționale a Penitenciarelor și activități speciale în 31 de penitenciare și anume: Aiud, Arad, 

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

Botoșani, București-Rahova, Brăila, Brăila-Tichilești, Craiova, Focșani, Galați, Iași, 

Mărgineni, Oradea, Pelendava, Satu Mare, 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, 

Spitalul Penitenciar București-Rahova, Găești - 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 2019 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 276 de beneficiari înscriși şi a 

fost desfăşurat în penitenciarele: Bacău - 31 beneficiari, Deva - 35 beneficiari,  Constanța-

Poarta Albă – 52 beneficiari, Spital București-Jilava -25 beneficiari, Gherla – 26 beneficiari, 

Brăila – 13 beneficiari, Târgu Jiu - 11 beneficiari, Tulcea – 30 de beneficiari, Tichilești - 42 de 

beneficiari  şi Târgu Ocna -11 de  beneficiari.  

2. ”Liber și reintegrat”  - program de pregătire pentru liberare-a avut 196 de beneficiari 

din care: 54 de beneficiare la Târgșor, 35 de beneficiari la Deva, 14 beneficiari la Târgu Jiu, 

22 de beneficiari la Spital București-Jilava, 37 de beneficiari la Tichilești, 17 beneficiari la 

Târgu Ocna și 17 beneficiare la Bacău. 

3. ”Ființa umană între drepturi și responsabilități”-  program de educație civică a avut 

43 de beneficiari din care 18 la Penitenciarul Deva și 25 la Penitenciarul Spital București - 

Jilava.  

4.  ”Universul Bibliei – Cartea care a schimbat lumea” –program educativ ce s-a 

desfășurat prin corespondență. La acest program s-au înscris 149 de beneficiari din 30 de 

penitenciare și anume: Aiud, Arad, Constanța-Poarta Albă, Tulcea, Bucureşti - Jilava, 

Botoșani, București-Rahova, Brăila, Brăila-Tichilești, Craiova, Focșani, Găești, Galați, Iași, 

Mărgineni, Oradea, Pelendava, Satu Mare, Vaslui, Târgu Ocna, Giurgiu, Bacău, Bistrița, 

Târgu Jiu, Gherla, Deva, Spital Rahova, Ploiești-Târgşorul Nou, Slobozia, Spitalul Penitenciar 

București-Jilava. În anul 2019 au finalizat acest program 74 de persoane. 
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5. ”Pași spre familia de acasă” – program educativ de pregătire pentru reintegrarea în 

familie - a avut 158 de beneficiari. Acesta s-a desfășurat în penitenciarele: Constanța – Poarta 

Albă – 27 de beneficiari, Deva – 18 beneficiari,  București Jilava – 39 beneficiari, Craiova - 

20 beneficiari, Tulcea – 30 de beneficiari și Giurgiu - 24 beneficiari. 
6. ”Artă și viață-creând frumosul cu mâinile și sufletul” – program tip hobby ce a avut 

84 de beneficiari și beneficiare și anume: 27 în Bacău, 12 în Tulcea și 45 în Târgșor. 

7. ”Femeia, nevoi și împliniri” – program educativ destinat femeilor care a avut 41 de 

beneficiare și anume 26 la Gherla, secția Cluj și 15 la Craiova, secția Ișalnița 

8. ”Reuniune de familie”- program de pregătire pentru reintegrarea în familie la care au 

participat  80 de persoane private de libertate și adaugă membrii familiilor lor după cum 

urmează:  Târgșor - 4 beneficiare, Deva – 14 beneficiari, Tulcea – 29 de beneficiari, Craiova 7 

beneficiari, Constanța 10 beneficiari, Târgu Jiu-9 beneficiari și Jilava 7 beneficiari. 
De asemenea s-au mai susținut și următoarele programe și activități: 

9. ”Alfabetizare”- program susținut la Penitenciarul Deva – 15 beneficiari. 

10. Educație pentru sănătate desfășurat la Penitenciarul de Femei Ploiești-Târgșorul Nou 

– 264 de beneficiare.  

11. Croitorie desfășurat la Penitenciarul de Femei Ploiești-Târgșorul Nou - 23 

beneficiare.  

12. Teatru ”Cel mai minunat dar”– activitate desfășurată la Penitenciarul de Femei 

Ploiești-Târgșorul Nou - 20 beneficiare. Reprezentația acestei piese a avut loc în fața copiilor 

beneficiarelor, în număr de 11, copii care au primit câte un cadou sponsorizat de fundație ca 

venind din partea mamei.  

13. ”Viața ca o coală” – activitate de prevenție a violenței în școli desfășurat în 

parteneriat cu Centrul de detenție Brăila Tichilești și Liceul de arte Hariclea Darclee.  O 

persoană privată de libertate a relatat experiența personală privitoare la viața sa și 

consecințele violenței celor 70 de elevi prezenți la activitate. 

14. ”Vreau să fiu un tată implicat” – activitate specială desfășurată la Penitenciarul 

Târgu Jiu – 9 beneficiari. 

15. Ieșire în comunitate ale persoanelor private de libertate – 46 beneficiari- la 

Observatorul Astronomic din Bacău – 11 beneficiari, Complexul Muzeal Bacău – 15 

beneficiare,  ”Centrul de zi Casa Cristina” din Ploiești – 20 de beneficare care au susținut 

piesa de teatru ”Cel mai minunat dar” în fața a 38 de copii.  

16. ”Eu – femeia” – activitate specială desfășurată la Penitenciarul Ploiești-Târgșorul 

Nou- 50 de beneficiare. 

17. Activități sportive (fotbal și tenis de masă) susținute la Penitenciarul Constanța-Poarta 

Albă Și Centrul de detenție Brăila Tichilești  73 de beneficiari. 

18. Activități moral religioase oferite unui număr de 183 de persoane aflate în detenție 

din penitenciarul Spital Dej . 

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

Tulcea și Constanța-Poarta Albă. 

20. Campanii de informare referitoare la sănătate mintală, conflict, personalitatea femeii- 

45 de beneficiare. 

21. Tabără la Cheia pentru 6 copii ai deținutelor de la Penitenciarul Ploiești-Târgșorul 

Nou. 

22. 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– 196 de beneficiari. 

- ”Armonie de Crăciun„ desfășurat cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului – 215 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 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 care participă 

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

2019, cheltuielile pentru pregătirea acestora (cazare all inclusiv și transport) s-au ridicat la 

suma de 17488,55 ron. 

Pe tot parcursul anului 2019, în urma activităţilor desfăşurate la penitenciarele menţionate 

la începutul raportului s-au centralizat următoarele date: 

1. Kilometri parcurşi pentru a se ajunge la penitenciare- 48844 km (cost transport 

18322,6 ron). 

2. Au avut loc 812 de întâlniri în penitenciare; 

3. De programele și activităție noastre au beneficiat 2132 persoane private de libertate 

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

4. Au ajutat la implementarea programelor şi activităţilor speciale 144 voluntari; 

5. Au fost distribuite persoanelor private de libertate următoarele bunuri și produse: 

a) 800 de cărţi în valoare de 8760 roni; 

b) 1242 reviste, broşuri, calendare, felicitări etc. în valoare de 1698 ron; 

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

valoare de 12864 ron; 

d) Alimente și suc  în cadrul întânirilor în valoare de 15676,27 ron; 

e) Articole de igienă în valoare de 15434,65 ron; 

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

valoare de 37103 ron; 

g) Papetărie și craft în valoare de 7777,23 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 

99313.15 ron. Aceste costuri nu includ cheltuielile operaționale ale fundației. 

 
Cu deosebită consideraţie, 

Fundaţia Stânca Veacurilor, 

 

                    Preşedinte,  

                                     Mircea Cristian  


