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RAPORT PRIVIND  

ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI PRO-VITA PENTRU NĂSCUŢI ŞI 
NENĂSCUŢI, FILIALA BUCUREŞTI ÎN ANUL 2009 

 
 
 

1. ACTIVITĂŢI UMANITARE 
 
Sprijinirea financiară/logistică a centrelor Asociaţiei Pro-vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi din Valea Screzii, jud. 
Prahova a fost primul obiectiv al Filialei Bucureşti a Asociaţiei, la înfiinţarea sa (2005). Încercăm astfel să 
contribuim la lucrarea creştina şi de caritate începută de aproape 20 de ani de preotul Nicolae Tănase.  
 
Totalul înregistrat în contabilitatea noastră pe anul 2009 drept contribuţii pentru aşezămintele de plasament şi 
asistenţă administrate de Asociaţia Pro-vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi – Vălenii de Munte a fost de 45.000 lei, 
în bani şi produse (direct şi indirect). 
 
Alţi 27.000 de lei au fost oferiţi ca ajutoare umanitare pentru diverse cazuri sociale dificile. 
 

• Proiecte în 2010: continuarea sprijinirii asociaţiei a cărei filială suntem. 
 
 

2. INFORMARE SI EDUCARE  
 
A. Campania de informare şi educare "Vreau să Aflu"  
 
Cursuri pentru elevi, derulate în şcoli şi licee sub forma unor module tematice. Cursurile îi învaţă pe tineri despre 
valorile familiei şi ale vieţii dintr-o perspectivă creştina, dar cu un mesaj şi cu o abordare adecvate vârstei. 
 
Activitatea Campaniei în anul 2009 s-a desfăşurat pe două direcţii: 

- susţinerea modulului campaniei în două şcoli şi două licee din Bucureşti, în faţa elevilor de clasele IX-
XII. Modulul a fost unul interactiv şi a avut ca scop trezirea simţului critic în faţa non-valorilor 
promovate de cultura urbană. S-au pus în discuţii teme ca: avortul, contracepţia, castitatea, bolile cu 
transmitere sexuală, importanţa familiei.  

- realizarea unor sesiuni de "formare de formatori" în mai multe oraşe, printre care: Timişoara, Arad, 
Târgu-Jiu, Ploieşti, Craiova, etc. Sesiunile au adunat laolaltă oameni cu diferite preocupări şi orientări 
profesionale, dar care sunt potenţiali voluntari pentru a desfăşura campania "Vreau Să Aflu" în licee şi 
în şcoli din oraşele unde locuiesc.  

 
Dotarea logistică cuprinde: videoproiector, planşe color, postere, filme traduse în limba română, kit demonstrativ 
pentru dezvoltarea fetală, modele fetale etc. 
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• Proiecte pentru 2010: continuarea şi extinderea campaniei de informare. 
 
B. Centrul de resurse al Pro-Vita Bucureşti 

 

În 2009 saitul www.provitabucuresti.ro a fost refăcut integral, cu un design plăcut şi un meniu intuitiv. Pe lângă 
rubricile obişnuite de prezentare a Asociaţiei şi acţiunilor sale, am creat un centru de resurse accesibil online sau 
sub forma unei biblioteci de tipărituri, disponibilă celor interesaţi pentru împrumut.  
Centrul de resurse cuprinde: 
 

Ghidul legislativ al familiei 
http://provitabucuresti.ro/Table/Legislatie/  
Enunţă şi explică cele mai importante prevederi legislative referitoare la familie, căsătorie, viaţă şi demnitatea 
persoanei umane, transplantul de organe, sprijinirea familiei în vederea creşterii copilului, adopţia şi 
plasamentul familial, prevederi ale legislaţiei muncii pentru părinţi etc. 
 

Biblioteca online  
http://www.provita.org.ro  
Biblioteca cuprinde materiale provita totalizând peste 12 GB în format audio/video/text/imagine, pe teme de 
interes pentru tineret. 
 

Biblioteca de carte si audio-video 
http://provitabucuresti.ro/Resurse/biblioteca-provita.html  
Special pentru organizaţiile pro-vita din România, pentru documentarea studenţilor, doctoranzilor şi 
cercetătorilor în domeniile medical-sociologic-etic-juridic-teologic punem la dispoziţie o colecţie de tipărituri 
(cărţi, broşuri, planşe etc.), DVD-uri şi CD-uri audio-video, la sediul nostru din Bucureşti. Printre acestea, o 
importantă colecţie de filme documentare, traduse profesional în limba română la comanda Asociaţiei. 
 

Documente-argument 
http://provitabucuresti.ro/Resurse/inapoi-la-argument.html  
Pentru cei care vor să înţeleagă mai multe despre lupta în apărarea vieţii am creat rubrica "Argumentaţie". Aici 
sunt explicate fundamentele şcolii de gândire pro-vita, prezentate mărturii oferite de oameni de ştiinţă renumiţi, 
extrase din textele tratatelor internaţionale în vigoare etc. 
 

Studii  
http://provitabucuresti.ro/Table/Studii/  
Studii şi materiale documentare ştiinţifice referitoare la avort, sănătatea femeii şi a mamei, drepturile copilului 
nenăscut etc.  
 

Materiale de promovare 
http://provitabucuresti.ro/Table/Afise-pliante-brosuri/  
Modele de afişe, pliante, fluturaşi şi alte tipărituri pro-vita, pentru oricine este interesat, inclusiv în variantă 
personalizabilă pentru alte organizaţii.  
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Grup de discuţii  
http://groups.yahoo.com/group/provita si http://www.facebook.com/group.php?gid=213752655658   
Grupuri de discutii Yahoo şi Facebook care diseminează celor aproape 1800 de abonaţi informaţii de actualitate 
pe tematici pro-vita. 
 
Proiecte pentru 2010: 

• Actualizarea permanentă a centrului de resurse online şi noi achiziţii în biblioteca de carte şi 
multimedia. 

• Definitivarea unui set de materiale promoţionale profesionist realizate şi personalizabile, pe care să le 
poată folosi oricare dintre organizaţiile pro-vita şi pro-familie din ţară. 

 

 
C. Website-uri informative 

 
"Strigătul Mut" - http://www.strigatulmut.ro  
Aici puteţi viziona celebrul documentar cu acelaşi nume, tradus în limba română şi puteţi accesa numeroase alte 
informaţii dedicate educării privind flagelul avortului. 
 

• Proiecte pentru 2010: "Provita TV" – http://www.provitatv.ro (în lucru) va fi un canal video cu scop 
educativ pe care se vor putea viziona cele mai importante filme documentare pro-vita realizate 
vreodată, integral traduse profesionist în limba română la comanda Asociaţiei. 

 
 

3. ADVOCACY, REPREZENTARE ÎN INSTANŢĂ ŞI PARTENERIATE CU INSTITUŢII PUBLICE 
 
Începând cu anul 2007, Asociaţia Pro-vita Bucureşti este acreditată la Camera Deputaţilor, participând la 
şedinţele Comisiilor de specialitate atunci când se dezbat iniţiative legislative de interes.  
 
În anul 2009, Asociaţia a fost implicată activ în consultarea privind anumite iniţiative legislative şi a transmis 
numeroase petiţii şi scrisori autorităţilor. 
 
Noile Coduri Civil şi Penal 
 
Între februarie şi mai 2009, Pro-vita Bucureşti a participat împreuna cu Alianţa Familiilor din România la 
consultări între comisiile parlamentare şi societatea civilă privind noile Coduri Civil şi Penal, acte legislative de 
importanţă majoră pentru societatea românească. 
 
La Codul Civil am propus interzicerea recunoaşterii în România a parteneriatelor şi căsătoriilor între persoane de 
acelaşi sex încheiate în străinătate şi am sprijinit definirea mariajului ca uniunea între o femeie şi un bărbat şi 
interzicerea adoptării de copii de către cupluri de acelaşi sex. Toate propunerile au fost acceptate. 
 
La Codul Penal am propus eliminarea termenului de "avort terapeutic", definirea mai strictă a condiţiilor în care 
se poate face avort peste vârsta limită, introducerea "modelului suedez" în combaterea prostituţiei (pedepsirea 
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cererii de servicii sexuale), pedepsirea corespunzătoare a infracţiunilor la adresa vieţii şi în special a pruncuciderii 
şi a uciderii la cererea victimei. Toate propunerile au fost din păcate respinse. 
 
Alte iniţiative legislative la care am oferit opinii (unele dintre ele aflate încă pe circuitul legislativ): 

- modificarea legii adopţiilor; 
- majorarea concediului de maternitate; 
- majorarea alocaţiilor pentru copii; 
- legea privind reproducerea umană asistată. 

 
Scrisori şi petiţii 
 
Au fost adresate Oficiului Român pentru Adopţii, Misiunii României la ONU, Administraţiei Prezidenţiale, Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, Ministrului Sănătăţii, candidaţilor la Preşedinţia României etc. 
 

• Proiecte pentru 2010: Sperăm că anul în curs să aducă roade deosebite muncii noastre în parteneriat 
cu autorităţile publice. Din motive strategice, trecem pentru moment sub tăcere obiectivele fixate. 

 
 

4. REPREZENTARE ÎN INSTANŢĂ 
 
Poate cea mai importantă împlinire a anului 2009 a fost obţinerea, în mai, a celei de-a doua decizii judecătoreşti 
irevocabile de anulare a Deciziei Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării privind eliminarea din 
şcolile publice a simbourilor religioase. 
 

• Proiecte pentru 2010: Asociaţia noastră va interveni prin colaboratorii săi avocaţi ori de câte ori va fi 
nevoie, în apărarea valorilor vieţii şi familiei. Există deja schiţat un plan de acţiune care din motive 
strategice nu poate fi făcut public. 

 
 

5. CONFERINŢE, PROIECŢII DE FILM, MANIFESTĂRI PUBLICE, MEDIA 
 
În luna martie am organizat la Braşov, împreună cu Alianţa Familiilor, o conferinţă dedicată stării valorilor 
familiei creştine în România. 
 
Filmul “Iarna Demografică” a fost prezentat la Iaşi şi Tecuci. 
 
În luna mai am co-organizat "Marşul pentru Familie" în Bucureşti, pentru a atrage atenţia asupra provocărilor 
la care este supusă familia românească astăzi. 
 
În septembrie am participat cu un stand la ONG Fest Bucureşti, foarte bună ocazie de popularizare a ideilor pro-
vita dar şi de difuzare de materiale. 
 
În decembrie am participat la organizarea Micului Dejun cu Rugăciune, ediţia a V-a, la Palatul Parlamentului. 
Asociaţia noastră a asigurat prezenţa a doi vorbitori la atelierele tematice incluse în evenimentul a cărui temă 
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generală a fost “Criza familiei în România” : d-na Gunta Irbe din partea Riga Family Forum din Letonia şi d-na 
Cristina Valea, preşedinte al Fundaţiei Pro Vita Medica din Timişoara. 
 
Reprezentanţii organizaţiei au fost prezenţi la emisiuni radio-tv la posturi precum Radio România, Radio Maria, 
Speranţa TV etc. 
 

• Proiecte pentru 2010: Premiera părţii a doua a filmului "Iarna Demografică" şi prezentarea filmului 
în cât mai multe oraşe din România; alte proiecţii de filme; manifestări publice etc. 

 
 

6. RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 
Reprezentanţii Asociaţiei au participat în 2009 la evenimente internaţionale majore, precum: Marşul pentru Viaţă 
– Paris, ianuarie; Congresul Mondial al Familiilor – Amsterdam, august; întâlnire cu Grupul pentru Demnitate 
Umană din Parlamentul European – decembrie. 
 
În luna iunie, Asociaţia a devenit membră asociată a Mişcării Politice Creştine Europene, organizaţie cu caracter 
non-guvernamental care promovează valorile tradiţionale în Europa. 
 
Pro-vita este în comunicare permanentă cu organizaţii similare din peste 20 de ţări din Europa, America de Nord 
şi America de Sud. 
 

 
 

Componenţa Asociaţiei: 
- 5 membri (3 membri fondatori, 2 membri asociaţi). Actualul Consiliu Director a fost ales în anul 2009 

pentru un mandat de doi ani; 
- O echipă de voluntari; 
- Personal salariat (coordonatorul Asociaţiei; contabil; jurist). 

 

Mai multe detalii la www.provitabucuresti.ro  

  
1 februarie 2010 Raport întocmit de Preşedintele Consiliului 

Director, Bogdan I. Stanciu 
 

 
 


