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În perioada 1 martie – 9 aprilie 2017 

va avea loc la Timișoara o campanie care promovează cultura vieții, 
bazată pe următoarele valori și practici: 

 

Valori: 

• Viața este un dar din partea lui Dumnezeu 

• Sarcina este un privilegiu și o oportunitate 

• Viața umană are valoare de la concepție până la moarte 
Practici: 

• Atragerea atenției opiniei publice privind valoarea vieții 

• Mobilizarea comunității în sprijinul dreptului la viață a celor nenăscuți 

• Mobilizarea comunității la respectarea demnității umane  

• Solicitarea intevenției lui Dumnezeu prin post și rugăciune 
 

Organizator: Gheorghe Alecsei, e-mail: galecsei@yahoo.com. 
Loc manifestare publică: str. Alexandru Odobescu nr. 1-3, în fața Spitalului Clinic de 
Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu”, Timișoara. 
Perioada: 1 martie – 9 aprilie 2017 
Interval orar: zilnic între 07:00 – 19:00 
Scop: conștientizarea opiniei publice referitor la tragedia avorturilor și stoparea 
acestora 
Materiale folosite: pancarte cu texte pro viață, pliante, broșuri 
 
 
Având în vedere că România este încă printre primele locuri la numărul de avorturi, 
iar Timișul este pe locurile fruntașe în rândul adolescentelor, dorim să inițiem la 
Timișoara Campania „40 De Zile Pentru Viață”, prin care să atragem atenția 
comunității locale asupra consecințelor pe care le are întreruperea de sarcină la 
cerere pe plan fizic, psihic, relațional și social. Scopul esențial al campaniei nu este 
de a manifesta împotriva cuiva, ci pentru a susține dreptul la viață a copiilor 
nenăscuți. 
 
Sunteți invitați să vă alăturați altor creștini în Campania „40 De Zile Pentru Viață”, 
care se desfășoară la nivel internațional în perioada 1 martie – 9 aprilie și își propune 
să implice comunitatea în mod activ și pașnic pentru schimbarea mentalității greșite 
în ceea ce privește viața intrauterină și valoarea vieții unui copil nenăscut. Dorința 
noastră este de a determina fiecare român să prețuiască viața copiilor nenăscuți, să-i 
considere niște persoane valoroase și de a pune capăt avorturilor.  
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Sunteți invitați să vă rugați și să manifestați ca voluntari, în mod pașnic, pe domeniul 
public, în fața Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” 
(cunoscut ca maternitatea Odobescu), în timpul celor 40 de zile ale campaniei. 
De asemenea, puteți ajuta la răspândirea informației corecte despre această 
importantă mobilizare a comunității. 
 
Campania promovează cultura vieții și este bazată pe următoarele practici: 
I. Veghe pașnică, concentrată în fața Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie 
„Dr. Dumitru Popescu”, Timișoara. Timp de 12 ore zilnic, pe o perioadă de 40 de zile, 
persoane individuale, familii și grupuri vor sta în fața clinicii, cu un comportament 
civilizat și o atitudine pașnică, având pancarte care transmit un mesaj pro viață. 
Fiecare participant va semna o Declarație de Pace prin care se angajează să aibă un 
comportament civilizat, o atitudine împăciuitoare, fără a deteriora proprietatea 
publică sau privată și fără să obstrucționeze căile de acces.  
Dorim să avem minimum trei participanți/oră prezenți în fața clinicii, pe parcursul 
celor 12 ore.  
 
II. Post și rugăciunea 

Comunitatea locală este chemată la post și rugăciune timp 12 de ore zilnic, în 
perioada celor 40 de zile ale campaniei, mijlocind înaintea lui Dumnezeu pentru: 
- Femeile care se află în risc de a face întrerupere de sarcină la cerere; 
- Copiii nenăscuți care riscă să-și piardă viața; 
- Femeile și bărbații care suferă de sindromul postavort; 
- Cadrele medicale care practică și susțin întreruperea de sarcină la cerere; 
- Liderii naționali, regionali și locali. 
 
Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați coordonatorul local al 
campaniei, Ghiță Alecsei. 
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Declarație de Pace 
 

 

Eu, ____________________________________________, mă angajez să respect 
următoarele:    

• În timpul Campaniei 40 De Zile Pentru Viață, mă voi raporta pașnic inclusiv la 
cei care susțin și practică avortul. 

• Voi demonstra compasiune și voi reflecta iubirea lui Cristos față de toți 
angajații și pacienții Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru 
Popescu” (Odobescu), Timișoara. 

• Înțeleg că un comportament agresiv sau nepotrivit mă descalifică și mă elimină 
imediat și definitiv din Campania 40 De Zile Pentru Viață. 

• Nu susțin în nici un fel valorile și practicile instituțiilor și organizațiilor care 
promovează sau practică avortul. 

 

În timpul Campaniei 40 De Zile Pentru Viață, în fața Spitalului Clinic de Obstetrică-
Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” (Odobescu), Timișoara: 

• Nu voi obstrucționa căile de acces. 

• Voi păstra curățenia. 

• Voi fi responsabil de fiecare minor pe care îl aduc să mă însoțească. 

• Nu voi amenința, brusca sau abuza verbal angajații și pacienții Spitalului Clinic 
de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” (Odobescu). 

• Nu voi deteriora în niciun fel proprietatea privată sau publică. 

• Voi colabora cu autoritățile locale. 

 

Semnătura: _______________________________________ Data: _________________ 

 

Adresa: ________________________________________________________________ 

Localitate: ___________________________________ Județ: _____________________ 

E-mail: _________________________________________________________________  

Telefon: ________________________________________________________________ 

   Acasă      Serviciu       obil   

 

 

 


