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PRO VITA BUCUREȘTI  

- FONDATĂ ÎN 2005 -  

 

VIZIUNEA NOASTRĂ 

Demnitatea şi valoarea inerente fiecărui om trebuie recunoscute 

şi respectate de la concepţie şi până la moartea naturală. Pentru 

aceasta, PRO VITA ajută la construirea unei culturi a vieţii, 

văzând în fiecare existenţă un bun în sine, necondiţionat de 

„utilitatea” acesteia pentru alţii ori pentru stat. 

VALORILE ESENȚIALE 

 Viața umană de la începuturile sale (de la concepție), ca 

valoare supremă  

 Educația, ca instrument esențial al dezvoltării personale  

 Familia, ca centru al organizării sociale  

 Credința în Dumnezeu, ca fundament al întregii vieți. 

MISIUNE ȘI OBIECTIV 

MISIUNEA noastră - să apărăm dreptul la viață al tuturor ființelor 

umane, în special al copilului aflat în dificultate, începând cu 

concepția și până la moartea naturală; să promovăm familia și 

vocația parentală.  

OBIECTIVUL nostru principal este să sprijinim persoane în 

nevoie, în special copii cu situații grele, dar și să fim un think-

tank care răspunde provocărilor societății, prin acțiune la nivelul 

factorilor de decizie și al instanțelor de judecată.  

Idealul în conceptul PRO VITA este mediul familiei nucleare 

(complete).  

ECHIPA 

 Bogdan Stanciu – președinte  

 Roxana Puiu – psihoterapeut 

 Robert Antal Șandor – contabil șef  

 Marian Macovei – avocat colaborator  

  

MISIUNE  

 

Să sprijinim și să 

ocrotim copilul în 

dificultate, născut 

sau nenăscut, fără 

discriminare, până 

la integrarea sau 

reintegrarea sa în 

familia naturală sau 

adoptivă. 

Să promovăm 

valorile vieții și ale 

familiei, prin 

educaţie eficientă, 

acţiune civică şi 

legislaţie. 

 

 

 

„Cea mai copleșitoare 

forță majoră sub 

presiunea căreia 

suntem uneori 

constrânși să lucrăm 

este propria noastră 

conștiință.” 

(Lucian Blaga) 

 

„Dacă Domnul Hristos 

răsplătește pentru un 

pahar cu apă, dar 

pentru un prunc 

salvat!” 

(Ioan Alexandru, 

fondatorul Provita) 
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ACTIVITĂȚI UMANITARE ȘI DE CARITATE 

Colaborare cu Așezământul social „Sfinții Arhangheli” 
 

Parteneriatul cu Așezământul social „Sfinții Arhangheli”, aflat în comuna Slobozia, județul 

Giurgiu, se derulează de 8 ani. Așezământul este destinat victimelor violenței domestice și 

are o capacitate de 40 de persoane, exclusiv mame și copii. Colaborarea noastră are ca țintă 

îmbunătățirea condițiilor de locuit și învățat, renovarea sau dotarea unor facilități esențiale din 

așezământ. 

În decembrie 2020, bilanțul celor 8 ani de colaborare arăta astfel: 

 Recondiționare și îmbunătățire centrală termică și sistem de încălzire – 50.000 lei 

 Combustibil centrală termică – 75.248 lei 

 Contribuție la achiziția noii centrale termice – 12.000 lei 

 Energie electrică – 107.600 lei 

 Achiziție presă de brichetare – 27.900 lei 

 Materiale de construcție la adăpostul de animale – 26.340 lei 

 Branșament rețea electrică pentru fermă – 11.730 lei 

 Produse alimentare – 11.083 lei 

 Renovare 8 camere-dormitor și alte materiale de construcție – 4.472 lei 

TOTAL investiții 342.868 LEI, număr total de beneficiari: peste 100 

 

MAME ȘI COPII LA AȘEZĂMÂNTUL „SFINȚII ARHANGHELI” 
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PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU MAME  

 

Programul se adresează mamelor și viitoarelor mame aflate în 

situații sociale dificile și copiilor lor (născuți sau încă nenăscuți), 

urmărind: pe termen imediat depășirea situației de criză și pe 

termen mediu îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor. 

Programul are ca obiective: 

 Informarea cu privire la: evoluția normală a femeii gravide, 

problemele pe care le ridică nașterea, obligațiile morale ale 

mamei față de copilul său; 

 Consilierea spirituală privind înțelegerea naturii umane, 

biologice și sociale a persoanei care urmează să se nască; 

 Îndrumarea psihologică; 

 Oferirea de asistență socială și sprijin material; 

 Oferirea de asistență juridică axată pe sprijinul în exercitarea 

drepturilor și obligațiilor legale ale mamei privind nașterea, 

creșterea și educarea copilului; 

 Dezvoltarea de competenţe parentale prin activităţi de grup. 

Servicii oferite în proiect: 

1. Îndrumarea femeii aflate în criză de sarcină: identificarea 

cauzelor care au provocat situația de criză și a soluțiilor pentru 

rezolvarea optimă a acesteia. 

2. Sprijin material și psihologic presupune oferirea de: 

 sprijin material pe parcursul sarcinii prin facilitarea 

accesului la serviciile medicale necesare în perioada de 

graviditate; 

 sprijin psihologic prin participarea la ședințe individuale 

de psihoterapie precum și la întâlnirile „Grupului de sprijin 

pentru mame”, în cadrul cărora se abordează subiecte 

precum dezvoltarea copilului, nașterea, alăptarea, 

declararea copilului, gestionarea familiei monoparentale 

etc.  

3. Consiliere juridică, în ce privește drepturile și obligațiile legale 

ale mamei și acțiuni în instanță pentru stabilirea paternității, în 

cazul în care tatăl copilului refuză recunoașterea copilului și 

sprijinirea mamei și a copilului. 

Număr total de cazuri deservite în 2020: 15 

„Ați apărut în viața mea 

într-o perioadă de mare 

impas.  Ați intervenit la 

fix. Apreciez și vă 

mulțumesc din suflet. 

Consider că este 

minunat ceea ce 

întreprindeți pentru 

femeile în dificultate. 

Munca voastră pare de 

natură îngerească și 

este clar că mână 

Domnului lucrează prin 

voi. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze și să vă 

dea după cum dați! 

Complimente ! :)” 

„Alexandra”  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4
 

FINANȚATORI PRINCIPALI PENTRU ACTIVITATEA SOCIAL-UMANITARĂ 
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PROGRAMUL EDUCAȚIONAL „VREAU SĂ AFLU” 

 

Programul „Vreau să Aflu” a fost inițiat în anul 2007 de PRO VITA București și s-a extins în 

țară prin diverse inițiative locale independente. Acestea nu toate poartă același nume și nici 

metodele nu sunt mereu identice, însă esența 

mesajului transmis este comună.  

„Vreau să Aflu” a fost conceput pentru a veni 

în ajutorul tinerilor, la vârsta la care aceștia își 

pun primele mari întrebări ale vieții.  

„Vreau să Aflu” își propune sprijinirea 

dezvoltării personale a adolescenților prin 

construcţia unor principii solide și 

responsabile despre sexualitate, valorile 

morale şi sociale și despre familie.  

 

În total, de la debutul său, „Vreau să Aflu” a 

instruit aproximativ 25.000 de elevi de gimnaziu și liceu. 

În afara școlilor, pentru doritori, s-au organizat tabere pentru tineret organizate la mănăstirea 

Oașa.  

O parte dintre participanți au suferit 

adevărate convertiri la Ortodoxie și s-au 

integrat realmente în viața Bisericii. Câțiva 

continuă să meargă regulat la mănăstire. 

 

Membrii unora dintre grupurile locale se 

întâlnesc periodic pentru training și 

rugăciune.  

În anul 2020 programul nu s-a derulat în 

București, ci în alte localități din țară, sub 

diverse titulaturi similare. 

 

 

 

 

„Vreau să Aflu” este marcă înregistrată a PRO VITA București 

 

Obiective generale „Vreau să Aflu”:  

 prevenirea comportamentelor cu risc 

pentru sănătatea tinerilor (BTS, sarcină 

la adolescente, promiscuitate etc.); 

 dezvoltarea personalităţii tinerilor prin 

autocunoaştere, autocontrol, cultivarea 

valorilor; 

 dezvoltarea capacităţii de luare a unei 

decizii în mod informat şi responsabil în 

ceea ce priveşte comportamentul sexual; 

 dezvoltarea capacităţii de analiză în 

situaţii de criză; 

 promovarea castității și a fidelităţii 

maritale. 

 



 
 

6
 

 

PROGRAMUL DE VINDECARE DUPĂ AVORT „CĂLĂTORIA” 

 

Avortul este o traumă majoră în viața femeii și, uneori, și a celor apropiați acesteia. Abordarea 

complexului de manifestări cunoscute sub denumirea de „sindrom post-avort” se poate face 

din perspective diferite. Fidelă principiilor și identității sale, PRO VITA București oferă și un 

program de consiliere/terapie al cărui scop este vindecarea de trauma avortului. 

Particularitatea acestui program constă în abordarea specifică psihoterapiei ortodoxe. 

Noi ajutăm atât persoane cât și familii să depășească complicațiile emoționale și psihologice 

apărute în urma unui avort. Programul de consiliere pe care îl propunem și care este special 

destinat recuperării post-avort poartă numele generic „Călătoria” și este dezvoltat în 

parteneriat cu Asociația Care Confidential din Marea Britanie. 

„Călătoria” pune accent pe vindecarea rănilor interioare, iertarea de sine, repararea 

relațiilor interumane și regăsirea unui sens al vieții. 

 

 

 

 

 

  

 

http://rupetacerea.ro/consiliere/
http://rupetacerea.ro/consiliere/
http://rupetacerea.ro/consiliere/
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ACTIVITĂȚI JURIDICE  

 

Urmând îndemnul Mântuitorului Hristos de a fi 

„sare și lumină” (Matei 5:13-14) ne propunem 

să fim o voce creștină activă în spațiul public, 

în apărarea valorilor spirituale și morale care 

sunt moștenirea comună a tuturor popoarelor 

europene și sursa autentică a libertății. 

Credem că acționând astfel, întreaga societate 

va beneficia. 

Prin Centrul Juridic PRO VITA, noi protejăm aceste valori și libertăți prin formularea de 

politici publice, strategii de advocacy și educaționale, sau prin asistență, consiliere juridică și 

mediere, în următoarele domenii de interes: 

 Demnitatea persoanei umane și bioetică; 

 Familie și dreptul familiei; 

 Libertatea credinței și a educației; 

 Protecția moralei și a sănătății publice. 

Influențarea deciziilor 

Pentru influențarea procesului decizional și legislativ, producem materiale necesare 

dezbaterilor la cele mai înalte nivele și propunem amendamente și acte normative pentru 

Parlament, la nivel guvernamental sau al autorităților locale. 

În 2020 am intervenit în dezbaterile privind următoarele tematici: 

 Raportul special privind libertatea religioasă sau a credinței (ONU) 

 Măsuri de prevenire și control a răspândirii SARS-COV-2 (Ministerul de Interne) 

 Educația sexuală în școli (Parlamentul României) 

 Modificarea OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea 

copilului (Parlamentul) 

Asistență juridică și reprezentare în instanță  

Slujim în situații care necesită o clarificare legală pe calea instanțelor de judecată, fie ele 

naționale sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reprezentăm persoane sau familii. 

În anul 2020 am intervenit în următoarele litigii: 

 Încălcarea dreptului la libertate religioasă (contra Ministerului de Interne) 

 Dreptul la căsătorie sau uniune civilă pentru cuplurile de același sex (CEDO) 

 Imprescriptibilitatea infracțiunilor sexuale contra minorilor (Curtea Constituțională) 

„Deschide-ți gura pentru cel mut și pentru 

pricina tuturor celor părăsiți. Judecă cu 

dreptate și apără pe cel sărac și pe cel 

nenorocit.” (Proverbe Solomon 31:8-9). 
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 Sesizare de neconstituționalitate asupra legii de modificare a Legii nr. 272/2004 privind 

protecția drepturilor copilului (Curtea Constituțională) 

 Sesizare de neconstituționalitate asupra legii de modificare a Legii educației naționale 

(Curtea Constituțională) 

Centru de resurse legislative  

Oferim un cuprinzător și actualizat centru online de resurse juridice ale familiei, în care 

furnizăm legislația relevantă, însoțită de explicații, într-un mod accesibil: 

 Codurile civil și penal, 

 Codul muncii, 

 Legislația privind combaterea violenței domestice, 

 Legislația audiovizualului, 

 Concediul pentru sarcină și concediul de maternitate, 

 Drepturile copilului, 

 Adopția și plasamentul familial, 

 Transplantul și donarea de organe etc.  

Numărul total de beneficiari: peste 150.000, conform datelor de trafic internet 

INFORMARE ȘI SENSIBILIZARE PUBLICĂ 

 

PUBLICAȚII 

Lucrările publicate sub sigla noastră își propun să ofere o viziune coerentă asupra dilemelor 

referitoare la bioetică și familie și sunt destinate politicienilor, juriștilor, absolvenților și 

practicienilor în domeniul științelor politice. 

Publicații apărute: 

 Restabilirea ordinii naturale 

 Avortul și Convenția Europeană a Drepturilor Omului  

 Mama purtătoare - pântece de închiriat 

 Obiecţia de conştiinţă - drept fundamental al personalului medical. 

În anul 2020 nu au fost publicate lucrări noi. 

COMUNICARE ONLINE 

Pentru comunicare utilizăm pagina de FaceBook și contul de Twitter ale organizației, care 

sunt apreciate de cca. 27.000 de persoane.  

Dintre website-urile noastre menționăm: www.asociatiaprovita.ro (site oficial), 

www.potisalvaoviata.ro (dedicat activității umanitare), www.strigatulmut.ro (filmul documentar 

cu același nume), www.medicipentruviata.ro (destinat medicilor care nu practică avortul). 

De asemenea, semnăm articole pe blogul colectiv www.culturavietii.ro. 
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ANALIZE ȘI COMENTARII  

Un serviciu asupra căruia ne-am concentrat în anul 2020 a fost acela de analize și comentarii. 

Cu ajutorul experienței noastre de peste 15 ani, producem regulat și livrăm inclusiv actorilor 

politici și instituționali, în mod informal, sinteze și analize concentrate asupra unor subiecte 

de actualitate din domeniul nostru de expertiză. 

Următoarele documente au fost realizate și publicate în anul 2020: 

 Drepturile omului sau Dreptul Natural? 

 Definiția și funcțiile sociologice ale familiei în spațiul cultural românesc 

 Legea vaccinării: de la consimțământul expres la consimțământul smuls 

 Școala ca o mascaradă 

 Copilul nenăscut ca subiect al drepturilor omului în lumina dreptului internațional 

 Probleme legate de conceptele de „gen” și „violență bazată pe gen”. 

Toate documentele sunt accesibile gratuit pe website-ul nostru, www.asociatiaprovita.ro. 
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RELAȚII INTERNAȚIONALE  

Implicațiile socio-economice ale pandemiei… și altele 

Pe 29 mai 2020 a avut loc cea de-a zecea Adunare Generală a Sallux, fundație pan-

europeană din care face parte și PRO VITA București. Din păcate, reuniunea noastră a trebuit 

să fie ținută „la distanță”. Adunarea Generală formală a fost urmată de un program informal, 

care anul acesta a ținut locul obișnuitei conferințe anuale „Salt&Light” (Sare și lumină). 

Membrii Sallux au schimbat impresii cu privire la modul în care criza coronavirusului le-a 

afectat activitatea și care consideră că sunt consecințele importante asupra economiei și 

societății ale acestei crize, dar și la impactul asupra vieții Bisericii sau la importanța rolului 

familiei.  

Întâlnirea a fost evenimentul central al relațiilor internaționale ale organizației noastre în anul 

2020, dar departe de a fi unica. Chiar și într-un an pandemic, sau poate tocmai de aceea, nu 

am uitat că nu suntem singuri pe lume; ceea ce se întâmplă în afara granițelor ne influențează 

și, uneori, ne inspiră!  

Astfel, am fost solicitați să intervenim în solidaritate cu colegii din alte țări în fața Curții 

Constituționale a Poloniei, să ne adresăm Parlamentelor Slovaciei și Letoniei sau Comisiei 

Europene, pentru a sprijini diverse inițiative legislative sau litigii juridice sau pentru a participa 

la consultări publice. 

Detalii sunt disponibile pe website-ul nostru, www.asociatiaprovita.ro. 

PRO VITA București este membră fondatoare a fundației pan-europene SALLUX. 

  

Asociația britanică Care Confidential este partenera noastră în programul de terapie și 

vindecare „Rupe tăcerea”.     
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SITUAȚIA FINANCIARĂ PRESCURTATĂ PENTRU 2020, LEI 

 

SITUAȚIA PATRIMONIULUI 

Nr. Categorie La  
31/12/2019 

La  
31/12/2020 

Explicații 

1 Active imobilizate 627.981 644.481 Bunuri imobile obținute prin 
donație (teren, construcții); obiecte 
inventar 

2 Imobilizări 
necorporale 

7.085 7.085 Licențe software, certificate marcă 

3 Imobilizări 
financiare 

2.269 2.269 Acțiuni 

4 Stocuri 11.573 11.573 Stoc de marfă magazin online 

5 Creanțe 12.712 16.847 Indemnizații și garanții 

6 Datorii pe termen 
scurt 

1.389 1.389 Scadente în mai puțin de 12 luni 

7 Active minus datorii 
curente 

68.779 72.382 Capitaluri proprii 

8 Casa/conturi bănci 45.881 45.349 Lichidități 

 
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 
 

Nr.  Categorie 2019 2020 Explicații  

9 Venituri din 
activități fără scop 
patrimonial 

131.942 
 

120.201 Din care: 
- din donații                          55.020 
- din sponsorizări                 65.180 

10 Cheltuieli pentru 
activități fără scop 
patrimonial 

118.349 105.525 Din care: 

- donații, ajut. umanitare directe          
                                             72.186                                          
- alte proiecte non-profit 
                                             19.938                       
- cheltuieli de funcționare              
                                               6.463 
- taxe, taxe judiciare, impozite     

1.043                                            

11 REZULTATUL 
exercițiului  

13.593 14.676 Excedent 

 

NOTĂ privind repartizarea cheltuielilor: 

 68% din cheltuieli au fost atribuite donațiilor și ajutoarelor umanitare. 

 87% din cheltuieli au fost atribuite proiectelor asociației în totalitatea lor. 

 Asociația nu a avut cheltuieli salariale în anul 2020.  
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Denumirea  „PRO VITA București” și sigla sunt mărci înregistrate, proprietate intelectuală protejată de legislația în vigoare. 

 

Asociația PRO VITA București  

Str. Zmeica, nr. 12, sector 4 
Tel. +40 728 673 673 

contact@asociatiaprovita.ro 
www.asociatiaprovita.ro 

www.potisalvaoviata.ro 


