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Către Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

Domnului Director General 

Chestor Cătălin Claudiu Bejan 

Raport de activitate pentru anul 2015 
 

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

susţinut pe parcursul anului 2015 programe în penitenciarele Poarta Albă, Tulcea,  Bucureşti 

Jilava, Bucureşti Rahova, Bacău, Târgu Jiu, Gherla, secţia exterioară de la Cluj a 

penitenciarului Gherla, Bârcea Mare, Târgşor, Spitalul Penitenciar Dej, Spitalul Penitenciar 

Jilava-la secţiile femei, maximă siguranţă, tineri şi minori. 

Aceste programe au avut teme ce le-am regăsit în nevoile persoanelor aflate în detenţie 

în vederea asistării lor în perioada de detenţie, dar şi ca pregătire a lor pentru ziua în care 

trebuie să plece din nou în familii și comunitate. 

Pe parcursul anului 2015 s-au susținut de către reprezentanții fundației noastre 

următoarele programe: 

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

de Reintegrare Socială în luna decembrie 2011. Acesta a avut 393 beneficiari şi a fost 

desfăşurat în penitenciarele: Poarta Albă – 112 beneficiari, Bârcea Mare - 67 de beneficiari, 

Bacău - 17 beneficiari, Bucuresti –Jilava -51 de beneficiari,  Spital București Jilava 51 de 

beneficiari,  Gherla-secţia Cluj – 14 beneficiari, Tulcea – 32 de beneficiari,  București - 

Rahova– 14 beneficiari, Bistrița 19 beneficiari şi Târgu Jiu -16 beneficiari.  

2. ”Liber și reintegrat”  - program de pregătire pentru liberare-  a avut 134 de 

beneficiari din care: 13 beneficiari la București -Rahova, 26 de beneficiari la Penitenciarul 

Spital  București Jilava, 52 de beneficiari la Bârcea Mare, și 43 de beneficiari la București 

Jilava. 

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

106 beneficiari din care 69 la Penitenciarul Bârcea Mare și 37 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 533 de beneficiari din 28 de 

penitenciare și anume: Aiud, Arad, Bacău, Bârcea Mare, Bistrița, Botoșani, Brăila, Codlea, 

Colibași, Craiova, Drobeta, Focșani, Galați, Gherla, Giurgiu, Iași, Jilava, Spital Jilava, 

Mărgineni, Oradea, Poarta Albă, Rahova, Satu Mare, Târgșor, Tichilești,Timișoara, Tulcea și 

Vaslui. În anul 2015 au finalizat acest program 157 de persoane. 

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

familie - a avut 153 de beneficiari. Acesta s-a desfășurat în penitenciarele: București Jilava-50 

de beneficiari, București Rahova-22 de beneficiari, Spital București-Jilava -   25 de 

beneficiari, Târgu Jiu- 15 beneficiari, Bacău-9 beneficiari și Bârcea Mare -32 de beneficiari. 
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6. ”Femeia, nevoi și împliniri” – program educativ destinat femeilor ce a avut 59 de 

beneficiari și anume: 13 în Poarta Albă, 13 în Bacău, 21 în Spital București Jilava și 12 în 

Gherla-secția Cluj. 
7. ”Reuniune de familie”- program de pregătire pentru reintegrarea în familie care a avut 

122 de beneficiari după cum urmează: Bacău-12 persoane, Poarta Albă- 30 de persoane, Târgu 

Jiu – 40 de persoane și Bârcea Mare – 40 de persoane . 
8. ”Educație pentru viața de familie”- susținut în Spitalul Penitenciar Jilava- 12 

beneficiari și în Penitenciarul București Jilava- 25 de beneficiari. 

9. ”Program de educație civică” susținut de către voluntarii noștri la Penitenciarul 

București Jilava - 45 de persoane private de libertate. 

10. ”Program de dezvoltare a abilităților pentru o viață independentă” desfășurat la 

Spitalul Penitenciar Jilava cu 18 beneficiari. 

11. ”Campanie de prevenire și informare privind susținerea persoanelor private de 

libertate aflate în impas existențial” – susținut la Penitenciarul Bacău- 30 de beneficiari. 

12. ”Un ghiozdan dăruit-un copil prețuit”-  program destinat prevenirii marginalizării 

copiilor persoanelor private de libertate. În cadrul acestui program au fost distribuite copiilor 

persoanelor private de libertate din penitenciarele : Poarta Albă, Târgu Jiu, Gherla-secția Cluj, 

Târgu Jiu, Bârcea Mare, Tulcea, Bacău, Târgșor și Spital București Jilava un număr de 237 de 

ghiozdane. 

13. ”Alfaz”- program de alfabetizare susținut la Penitenciarul Bârcea Mare-8 beneficiari. 

14. ”Mâini îndemânatice” – program tip hobby, realizat în colaborare cu Penitenciarul 

Poarta Albă – 28 de beneficiare. 

15. ”Reguli de viață-reguli de șah”- concurs de șah – susținut la Penitenciarul Poarta 

Albă- 37 de beneficiari. 

16. Oferirea gratuit de consultații oftalmologice și ochelari pentru 110 beneficiari la 

Penitenciarul Poarta Albă. 

 

Pe lângă acest program s-au mai susţinut diverse teme de interes general în funcţie de 

specificul fiecărui penitenciar sau grup de beneficiari. 

 

Pentru dezvoltarea şi valorificarea potenţialului creativ al  persoanelor încarcerate, 

am avut şi întâlniri de terapie ocupaţională-creaţie, în care ele au fost învăţate şi au realizat 

diferite obiecte decorative, ca de exemplu: felicitări pentru diferite ocazii (1 şi 8 Martie, 

Paşte, 1 iunie, Crăciun),  mărţişoare,  ornamente de Crăciun  şi altele. 

 

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

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

pachete cu lucruri necesare femeilor.  

 

Alte activităţi speciale au fost întâlnirile  de Paşte în cadrul cărora s-au făcut, 

împreună cu persoanele private de libertate, programe de cântece şi poezii cu specificul 

tematicii de paşte şi s-au împărţit în penitenciare cadouri conţinând obiecte de igienă 

personală, alimente, obiecte de îmbrăcăminte şi rechizite.  

       

Ultima activitate specială pe care am desfăşurat-o în anul 2015 a fost programul de 

Crăciun, care a cuprins următoarele activităţi: susţinerea unor programe cultural-artistice cu 

implicarea unor grupe noi de voluntari din comunitate,. Cu această ocazie s-au împărţit  

pachete conţinând alimente, obiecte de igienă personală, îmbrăcăminte etc. 



 

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

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

Ne arătăm disponibilitatea de a continua aceste programe din penitenciare şi în libertate 

cu persoanele private de libertate care şi-au ispăşit pedeapsa. 

Pe tot parcursul anului 2015, în urma activităţilor desfăşurate la penitenciarele menţionate 

la începutul raportului s-au centralizat următoarele date: 

1. Kilometri parcurşi pentru a se ajunge la penitenciare- 31926 km. 

2. Au avut loc 677 de întâlniri în penitenciare; 

3. La programele noastre au participat 1905 persoane private de libertate. 

4. Au ajutat la implementarea programelor şi activităţilor speciale 113 voluntari; 

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

a) 398 de cărţi; 

b) 892 reviste, broşuri etc. 

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

valoare de 15529,4 roni. 

d) Alimente și suc  în cadrul întânirilor în valoare de 9180,42 roni. 

 

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. 

 Fundația Stânca Veacurilor a sponsorizat penitenciarele de mai jos cu următoarele 

bunuri: 

 

a. 237 de ghiozdane echipate cu rechizite în valoare totală de aproximativ 

29388 roni. 

b. Timbre și plicuri pentru cursurile prin corespondență și menținerea 

legăturii cu membrii familiei în valoare de 9804,75 roni. 

c. 232 de perechi de papuci în valoare de 4863,9 roni. 

d. 117 pături în valoare de 1824,66 roni. 

e. Poarta Albă: geamuri și uși termopan, materiale de construcții, electrice-

secția 3, mașină de spălat rufe, uscător de rufe, detergent, plase pentru 

rufe, căni electrice, convector- secția 8 în valoare totală de 17870,74 roni. 

f. Tulcea: materiale de construcții în valoare de 176,28 roni. 

g. Bistrița:amenajarea spațiului de vizită pentru copii -cheltuieli în valoare 

de 480 roni. 

h. Spital București Jilava:materiale de curățenie, lenjerie în valoare de 

3541,85 roni. 

 

Dorim să vă mulţumim pentru buna colaborare avută până în prezent şi sperăm la una cel 

puţin la fel de bună şi pe viitor. 

 

Cu deosebită consideraţie, 

Fundaţia Stânca Veacurilor, 

 

                    Preşedinte, 

                Mircea Cristian  

  

 


