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Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Monitorul educației și formării 2016, România 

 24 octombrie - Ziua Națiunilor Unite 

 Conferința Acces și participare la educație, 4 noiembrie 2017 - Centrul de Cercetare și 

Promovare a Echității în Educație (CCPEE) 

 Ora de iarnă 2017 

 O scrisoare a unui copil cu părinţi divorţaţi 

 Concursul „Mentor pentru excelență în educație” își caută premianții 

 Carta Albă a Drepturilor Persoanelor cu Surdocecitate 

 a venit toamna  ..... 

 

 

 

                    Noutăți  

 
 România face progrese în privința reformei sistemelor de evaluare și examinare 

Data publicării: 19 Oct 2017 

 

Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a participat joi, 19 octombrie 2017, la deschiderea 

lucrărilor Atelierului Tehnic Regional privind Evaluările și Examinările în Regiunea Europa și Asia 

Centrală, eveniment care s-a desfășurat la București, în perioada 19 - 20 octombrie. 

 

Organizat de Ministerul Educației Naționale (MEN) în parteneriat cu 

UNICEF în România, Atelierul Tehnic Regional este un follow-up al raportului de cercetare lansat 

în luna mai 2017, pe baza analizei aprofundate a evaluărilor și examinărilor din sistemul românesc 

de educație (începută în 2016 de Ministerul Educației Naționale, UNICEF și Organizația pentru 
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Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE). Raportul includea analizele, concluziile și 

recomandările de politici privind evaluările și examinările din sistemul românesc de educație. 

Recunoașterea progreselor obținute a venit alături de identificarea unor decalaje, inechități și 

disfuncționalități din sistem, pe care Ministerul Educației Naționale a decis să le remedieze. În acest 

sens, a fost dezvoltat, cu sprijinul UNICEF, Planul de acțiuni consolidat privind evaluările și 

examinările în România care să urmeze recomandările-cheie propuse în privința evaluărilor:  

1) în privința elevilor - axarea evaluării pe învățare;  

2) în privința personalului didactic - asigurarea unei evaluări care să le susțină mai bine dezvoltarea 

lor profesională;  

3) pentru școli - trecerea de la conformare la dezvoltare; 

4) pentru sistemul de educație - valorificarea adecvată a informațiilor în scopul îmbunătățirii 

sistemului. 

 

„Ne dorim ca toți copiii să meargă la grădiniță și la școală, să beneficieze de educație incluzivă de 

calitate și să finalizeze cel puțin învățământul obligatoriu. În acest sens, trebuie să schimbăm 

abordarea și să privim evaluarea elevilor, a cadrelor didactice, a școlilor și a sistemului de 

educație ca pe o oportunitate de a primi feedback și de a interveni pentru a face ca procesul 

educațional să fie unul de o mai bună calitate, centrat pe elev”, a declarat Liviu Marian Pop, 

ministrul Educației Naționale. 

 

În acest sens, România intenționează să își regândească evaluările pentru a recunoaște un set mai 

larg de competențe și pentru a revizui funcțiile astfel încât toți elevii să beneficieze de educație de 

calitate. De asemenea, practicile de evaluare la clasă ale profesorilor sunt planificate a fi dezvoltate 

prin formarea inițială și dezvoltarea profesională continuă. „Ne propunem să motivăm cadrele 

didactice și să le valorificăm competențele prin dezvoltarea unor modalități echitabile de 

recunoaștere și recompensare a profesorilor, inclusiv a celor care lucrează cu elevi în situație de 

risc de abandon şcolar. Și, nu în ultimul rând, ne propunem să întărim rolul directorului școlii 

privind îmbunătățirea calității educației”, a mai declarat ministrul Liviu Marian Pop. 

 

Atelierul Tehnic Regional privind Evaluările și Examinările în Regiunea Europa și Asia 

Centrală a reunit experți din Albania, Macedonia, Moldova și Serbia, precum și reprezentanți ai 

instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din domeniul educației din România și 

ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. 
BIROUL DE COMUNICARE MEN 

sursa:http://www.edu.ro/rom%C3%A2nia-%C3%AEmp%C4%83rt%C4%83%C8%99e%C8%99te-la-nivel-regional-

din-experien%C8%9Ba-sa-cu-privire-la-reforma-sistemelor-de 

 

 

 Raport OECD - UNICEF: Evaluările și examinările în sistemul de educație din 

România 

Data publicării: 08.05.2017 

 

Raportul, elaborat de OECD și UNICEF, analizează maniera în care sunt concepute şi puse în 

practică, în România, procesele de evaluare a elevilor, a personalului didactic, a școlilor şi a 

sistemului de învățământ, punând accent pe modul în care dezvoltă acestea procesul de învăţare al 

elevilor. România are numeroase practici pozitive la nivelul evaluării şi examinării.  
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Un rezumat al acestui raport este disponibil la adresa: 

www.unicef.ro/media/evaluarile-si-examinarile-in-sistemul-de-educatie-din-

romania/?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_content=studiu&utm_campaign=mai 

 

Materiale informative:  

 Studiu_OECD.pdf 
sursa: https://www.edu.ro/raport-oecd-unicef-evalu%C4%83rile-%C8%99i-examin%C4%83rile-%C3%AEn-sistemul-

de-educa%C8%9Bie-din-rom%C3%A2nia 

 
 

 Monitorul educației și formării 2016, România 

 
Volumul 2 din Monitorul educației și formării 2016 include douăzeci și opt de rapoarte individuale 

de țară. El se bazează pe cele mai recente dovezi cantitative și calitative pentru a prezenta și a 

evalua principalele măsuri de politică recente și în curs de aplicare din fiecare stat membru al UE, 

cu accent pe evoluțiile de la jumătatea anului 2015. Prin urmare, volumul completează sursele 

existente de informații care oferă descrieri ale sistemelor naționale de educație și formare.  

 

Structura rapoartelor de țară este după cum urmează: Secțiunea 1 include o prezentare statistică a 

principalilor indicatori privind educația și formarea; Secțiunea 2 identifică pe scurt principalele 

puncte forte și provocări ale sistemului de educație și formare al țării; Secțiunea 3 prezintă 

cheltuielile destinate educației, precum și provocările demografice și cele referitoare la competențe; 

Secțiunea 4 se axează pe abandonul școlar timpuriu, educația și îngrijirea copiilor preșcolari și 

competențele de bază ca domenii importante legate de combaterea inegalităților și promovarea 

incluziunii; Secțiunea 5 se referă la politicile de modernizare a învățământului școlar, care cuprind, 

printre altele, meseria de profesor și competențele digitale și lingvistice; Secțiunea 6 analizează 

măsurile de modernizare a învățământului superior; Secțiunea 7 se referă la educația și formarea 

profesională, precum și la învățarea în rândul adulților.  

 

Manuscrisul a fost finalizat la 15 septembrie 2016.  
sursa: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-ro_ro.pdf 

 

 

 

     24 octombrie - Ziua Națiunilor Unite 
 

În fiecare an, la 24 octombrie, se celebrează Ziua Națiunilor Unite, pentru a marca intrarea în 

vigoare, în 1945, a Cartei Organizației Națiunilor Unite (ONU).  

https://www.edu.ro/sites/default/files/Studiu_OECD.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-ro_ro.pdf
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Prin ratificarea acestui document fondator de către majoritatea semnatarilor săi, inclusiv a celor 

cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate, Organizația Națiunilor Unite și-a început 

oficial activitatea. 

 

Infomații suplimentare: 

https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/10/24/ziua-natiunilor-unite-07-29-25 

 

 

 
Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație  

va invita la conferința 
“Acces si participare la educație” 

4 noiembrie 2017 

 

Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE) este o inițiativă a 

Școlii Doctorale din FPSE și a Departamentului de Științele Educației, în colaborare cu Asociația 

RENINCO România. Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE) reprezintă 

o structură de cercetare menită să genereze și să promoveze excelența în cercetare. Activitatea de 

cercetare – dezvoltare se desfășoară în conformitate cu strategia U.B. si este orientată către activități 

de cercetare si promovare în domeniul echității în educație. În acest sens, scopul CCPEE este 

sprijinirea și promovarea echității în educație. 

De la înființarea sa, în anul 2015, CCPEE a organizat mai multe evenimente care s-au 

bucurat de un înalt interes în rândul participanților: 

Seminar „Colaborare și cooperare pentru echitatea în educație”  - 7 decembrie 2015 

Dezbatere pe tema "Echitate în educație" – 17 mai 2016 

Masa rotundă “Studii doctorale în echitate” – 15 decembrie 2016 

Dezbatere „Există discriminare în școală?” – 29 martie 2017 

Pentru mai multe informații despre aceste evenimente, va invităm să accesați site-ul 

Centrului: http://echitateineducatie.wixsite.com/ccpee/stiri-si-evenimente 

Ca o continuare a demersurilor noastre, vă invităm, în data de 4 noiembrie 2017, la 

conferința cu tema: “Acces și participare la educație”. Deși această manifestare științifică este 

prima inițiativă de acest gen organizată sub egida CCPEE, intenția noastră este aceea de a aduce în 

atenția dvs. anual acest eveniment, făcând din el o valoroasă tradiție.  

Conferința va fi organizată în jurul cercetărilor și rezultatelor obținute de studenții 

doctoranzi și îi invită pe participanți la un real schimb de idei și de experiențe de cercetare. 

Panelurile și atelierele de lucru  planificate vor oferi oportunitatea contactului cu realități ale 

http://echitateineducatie.wixsite.com/ccpee/stiri-si-evenimente
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sistemului de educație, cu studii de caz și rezultate ale celor mai noi cercetări, încurajând 

schimburile de informații și de idei între participanți. 

Scopul conferinței este de a construi punți de legătură între cercetările realizate în cadrul 

Școlii Doctorale și diferitele categorii de profesioniști și decidenți din domeniu, pentru a crește 

gradul de conștientizare asupra problematicii echității în educație. 

Evenimentul se va bucura de prezenta specialiștilor din domeniu implicați în domeniul 

echității educaționale: profesori universitari, profesori psihopedagogi, consilieri școlari, doctoranzi 

ai Universității din București, studenți ai Departamentului de Științele Educației. 

Pentru a participa la acest eveniment, vă rugăm să completați formularul de înscriere: 

https://goo.gl/forms/REgIwKO5RhAz40IY2 

Pentru mai multe detalii sau pentru a ne contacta, accesați site CCPEE: 

http://echitateineducatie.wixsite.com/ccpee 

 

 
 ORA DE IARNĂ 2017 

 

ORA DE IARNĂ 2017. Trecerea la ora de iarnă 2017 se face în noaptea dintre 28 octombrie și 29 

octombrie 2017 (sâmbătă spre duminică), schimbarea orei făcându-se astfel încât ora 4:00 a 

dimineții de 29 octombrie 2017 devine ora 3:00. 

 

Trecerea la ora de iarnă înseamnă ca vom dormi mai mult cu o oră, ceasurile fiind date înapoi. 

Astfel, duminică, 29 octombrie, va fi cea mai lungă zi din an, având 25 de ore. 

 

ORA DE IARNĂ 2017. Mecanismul prin care se schimbă ora, primăvara și toamna, este folosit în 

peste 100 de țări din lumea întreagă. România a aderat la ora de vară în 1932. 

 

Pentru următorii ani, trecerea la ora de vară şi la ora de iarnă se va face la următoarele date: 

https://goo.gl/forms/REgIwKO5RhAz40IY2
http://echitateineducatie.wixsite.com/ccpee
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2018 – 25 martie – 28 octombrie 

2019 – 31 martie – 27 octombrie 

2020 – 29 martie – 25 octombrie 

 

Cum ne influenţează sănătate trecerea la ora de iarnă 

Medicii consideră că oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se adapta la ora de 

iarnă, deoarece trebuie să se culce cu o oră mai devreme decât s-au obişnuit.  

 

Schimbarea orei poate perturba ceasul biologic și odată cu el pot surveni și dereglări hormonale, 

mai ales în ceea ce privește melatonina, hormonul responsabil tocmai cu reglarea ceasului biologic 

al organismului. Trecerea la ora de iarnă poate declanșa scăderea vigilenței și chiar oboseală 

accentuată.  
sursa: www.realitatea.net 

 

 

 

 Scrisoarea unui copil cu părinţi divorţaţi 

 

 
 

O scrisoare a unui copil cu părinţi divorţaţi face înconjurul internetului. Sentimentele exprimate de 

micuţ şi rugăminţile pe care acesta le adresează celor doi părinţi exprimă cel mai bine nevoile 

oricărui copil ai căror părinţi au decis să se separe. Iată cum sună scrisoarea emoţionantă a 

copilului: 

 

„Dragă mamă, dragă tată, 

Să nu uiţi niciodată că eu sunt copilul amândurora. Deşi acum locuiesc doar alături de unul 

dintre voi, nu uita că am nevoie şi de unul, şi de celălalt în egală măsură. 

Să nu uiţi niciodată că vă iubesc pe amândoi la fel de mult. De aceea, te rog să nu-l critici pe 

celălalt în faţa mea. Lucrul ăsta îmi face cumplit de rău. 

 

http://www.realitatea.net/
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Să nu uiţi niciodată că am nevoie să păstrez legătura şi cu părintele cu care nu locuiesc. Ajută-

mă să menţin contactul cu el. Formează-i numărul de telefon pentru mine sau scrie adresa lui pe un 

plic în care voi introduce scrisoarea pe care vreau să i-o trimit. Ajută-mă să-i aleg un cadou 

frumos de Crăciun sau de ziua lui de naștere. Când îmi faci poze, trimite-i-le și lui. 

Nu te întrista când mă duc să locuiesc la celălalt pentru câteva zile. Mi-aș dori din tot sufletul să 

locuiesc în continuare cu amândoi, să-mi petrec timpul în egală măsură cu fiecare dintre voi, dar 

acum e imposibil. M-aș rupe în două dacă aș putea… dar nu pot. 

 

Nu mă lăsa în fața ușii celuilalt părinte doar ca să nu dai ochii cu el. Nu sunt un colet. Vorbește 

cu el câteva minute. M-aș bucura să mai am șansa să petrec câteva minute cu amândoi.  

Nu te certa cu el în fața mea. Fii politicos/politicoasă, așa cum, cu siguranță, ți-ar plăcea să fiu și 

eu cu cei din jur.  

 

Fă cât mai puține schimbări în ce mă privește. Camera mea, spre exemplu, mi-ar plăcea să arate 

la fel ca pe vremea când locuiam cu amândoi. Nu-mi arunca lucrurile care-mi amintesc de celălalt. 

Continuă să ai relații bune cu socrii tăi, bunicii mei. Cu siguranță, ei vor ține partea copilului lor 

și tu vei fi cel vinovat/cea vinovată de situația în care ne aflăm acum. Dar nu uita că eu nu vreau 

să-mi pierd bunicii. Am nevoie să-mi fie aproape. 

Comportă-te civilizat cu noul partener/noua parteneră de viață al mamei mele/a tatălui meu. Eu 

trebuie să am relații bune și cu această persoană. M-aș bucura ca fiecare dintre voi să-și găsească 

pe cineva. În felul ăsta, n-ați mai fi așa înverșunați unul pe celălalt. 

Nu te folosi de nevoile, de dorințele, de cerințele mele pentru a-i face reproșuri celuilalt .  Asta nu 

mă va face deloc să mă simt fericit, ci vinovat. Discută civilizat cu tata/mama și vedeţi cum îmi 

puteți satisface amândoi nevoile.” 

 

Un copil cu părinţi divorţaţi are aceleaşi nevoi ca un copil care are ambii părinţi. Ca o concluzie, cel 

mai important lucru pentru părinţi ar trebui să fie fericirea copiilor. Nu este recomandat să porniţi 

de la premisa că este încă mic şi nu realizează foarte bine ce i se întâmplă sau că voi ştiţi mai bine 

de ce are nevoie. 

Este extrem de importantă realitatea pe care el o interiorizează atunci când este în plin proces de 

dezvoltare psiho-emoţională. Această realitate interiorizată în copilărie va genera la adultul de mai 

târziu un comportament care se va reflecta în atitudinea pe care o va avea faţă de cei din jurul lui şi 

faţă de viitorul partener de viaţă. 
sursa: www.reseau-colin-bagnard.over-blog.org 

https://www.avantaje.ro 

 

 

 Concursul „Mentor pentru excelență în educație” își caută premianții 
 

Cunoașteți un profesor bine pregătit profesional, devotat, entuziast, care a susținut pregătirea 

școlară a copilului dumneavoastră, organizând cercuri de specialitate, susținându-l la concursuri, 

dându-i sfaturi utile pentru dezvoltarea talentului său? 

 

Cunoașteți un antrenor, care a descoperit talentul copilului dumneavoastră și care l-a ajutat să-şi 

dezvolte aptitudinile în domeniul sportiv cel mai potrivit pentru el? 

 

http://www.reseau-colin-bagnard.over-blog.org/
https://www.avantaje.ro/
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Vă mai amintiți un profesor, care v-a lansat în carieră și la care v-ați putut întoarce oricând pentru 

sfaturi și sprijin profesional? 

 

Ajutați Fundația pentru Comunitate să-i găsească pe cei mai buni dintre acești profesori, 

antrenori, mentori! 

 
Ei doresc să atragă atenția opiniei publice asupra acelor profesori, antrenori, mentori care au 

descoperit și au lansat tinere talente, care le-au sprijinit din umbră primii pași, al căror devotament 

și entuziasm au contribuit esențial la dezvoltarea, punerea în valoare a talentelor lor. Îi caută pe acei 

profesori, antrenori, mentori care au reușit și reușesc să stimuleze copii talentați, care îi pregătesc 

pentru a face față competițiilor, care caută în permanență posibilitățile lor de dezvoltare. Îi caută pe 

acei profesori, antrenori, mentori a căror excelență educativă a condus generații întregi spre succes, 

a căror activitate însă a rămas în umbră, fără recompense morale sau materiale. 

Dacă îi cunoașteți, nominalizați-i la Premiul Mentor pentru Excelență în Educație. 

 
Modul de nominalizare 
Orice persoană poate să facă o nominalizare atât în nume propriu cât și în numele unui grup. 

Nominalizarea trebuie să conțină numele, coordonatele celui nominalizat (adresa poștală, e-mail, 

telefon, numele instituției în care își desfășoară activitatea), cât și o justificare care să conțină cele 

mai importante rezultate obținute de copiii și tinerii pregătiți de el, precum și momentele de vârf ale 

carierei sale. 

Important: nominalizarea trebuie să contureze atât calitățile profesionale cât și pe cele umane ale 

persoanei propuse și să evidențieze rolul mentorului în viața și cariera discipolului. 

Nominalizarea trebuie să conțină de asemeni coordonatele persoanei care face nominalizarea 

(numele, adresa poștală, e-mail, telefon), ca aceasta să poată fi contactată în caz de nevoie pentru 

informații suplimentare. 

Sunt valabile doar nominalizările făcute pe formularul de nominalizare pe care îl puteți descărca de 

pe site-ul Fundației 

Persoana nominalizată în anii anteriori, care nu a fost premiată, poate fi nominalizată din nou. 

  

Cine poate fi nominalizat? 
Profesori, antrenori, pedagogi care pregătesc, învață, educă, ajută copii și tineri cu vârste sub 18 ani, 

care organizează cercuri de specialitate, îndrumă activitatea extrașcolară a acestora, care sprijină cu 

devotament și cu eficiență lansarea lor pe drumul succesului. 

care sunt capabili să acorde o atenție sporită acelor copii sau tineri a căror situație familială sau 

materială i-ar defavoriza în cursa pentru succes 

care au înființat unele foruri (competiții, întâlniri, cercuri, cluburi, asociații, etc.) cu un rol 

semnificativ în dezvoltarea tinerilor, în punerea în valoare a talentului lor 

care prin calitățile lor umane și profesionale au câștigat de-a lungul unei cariere de mai multe 

decenii aprecierea comunității locale și a specialiștilor din domeniul lor de activitate. 

  

Evaluarea nominalizărilor 
Dintre cei nominalizați, Consiliul Director al Fundației pentru Comunitate va alege zece 

personalități din domeniul sportului, artelor, culturii și a științelor, care vor obține Premiul Mentor 

http://pentrucomunitate.ro/web/
http://www.pentrucomunitate.ro/
http://pentrucomunitate.ro/web/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=48&lang=ro
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pentru Excelență în Educație. Fiecare premiant va primi un trofeu, o diplomă și o sumă în valoare 

de 8.000 de lei. Consiliul va avea în vedere contribuția mentorului la succesele celor pregătiți de el. 

 

Nominalizările se pot face până la data de 31 decembrie 2017. Consiliul Director al Fundației 

Pentru Comunitate va alege câștigătorii Premiului Mentor în luna februarie 2018 și va organiza 

înmânarea distincțiilor în perioada următoare. Lista premianților se publică în ziua decernării 

premiilor. 

 

Nominalizările se trimit într-un singur exemplar prin poștă la adresa Fundației Pentru Comunitate:  

400603 Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Et. I, The Office C, – pe plic se menționează: Premiul 

Mentor, sau prin e-mail, la adresa mentor@pentrucomunitate.ro 

 

Informații suplimentare pot fi solicitate în scris la adresa mentor@pentrucomunitate.ro sau prin 

telefon la numerele 0752-018760 sau 0755-045699. 
https://www.stiri.ong/ong/educatie/concursul-mentor-pentru-excelenta-in-educatie-isi-cauta-premiantii, 20 oct 2017 

 

 Carta Albă a Drepturilor Persoanelor cu Surdocecitate 

 

 

 

 

Pe site-ul www.sensabilitate.ro/despre/carta/ se poate semna adeziunea pentru Carta Albă a 

Drepturilor Persoanelor cu Sudocecitate, inițiativă a organizației Sense Internațional România. 

 

CARTA 

Cele mai multe persoane cu surdocecitate prezintă o combinație de deficiențe de văz și auz, cu 

diferite grade de manifestare. 

Surdocecitatea este o deficiență gravă, multisenzorială, de cele mai multe ori asociată și cu alte 

tipuri de deficiențe, care duce la dificultăți de comunicare, mobilitate, orientare și acces la 

informație. 

În România, conform estimărilor internaționale*, sunt 9.000 de persoane cu surdocecitate, din care 

3.000 sunt copii. *0,04% din populație 

mailto:mentor@pentrucomunitate.ro
mailto:mentor@pentrucomunitate.ro
https://www.stiri.ong/ong/educatie/concursul-mentor-pentru-excelenta-in-educatie-isi-cauta-premiantii
http://www.sensabilitate.ro/despre/carta/
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Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap recunoaște 

surdocecitatea ca dizabilitate distinctă. Cu toate acestea, este necesar ca autoritățile statului să 

elaboreze legi specifice care să vină în sprijinul persoanelor cu surdocecitate din România, cu 

precădere legi care să asigure persoanelor cu surdocecitate și familiilor lor următoarele drepturi: 

1. Copiii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul la un diagnostic 

timpuriu și la servicii de intervenție timpurie care să le mărească șansele de recuperare și 

integrare socială. 

2. Copiii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul la o educație 

adecvată care să fie adaptată nevoilor lor individuale de comunicare și învățare. 

3. Tinerii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul la servicii de pre-

profesionalizare și vocaționale care să le permită accesul pe piața muncii în vederea unui 

trai independent. 

4. Persoanele cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul la interpreți de 

limbaj mimico-gestual adaptat tactil care să le permită accesul la informații și o mai bună 

comunicare. 

5. Părinții și familiile copiilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul 

la sprijin, informare și consiliere. 

Adeziune 

Susțin Carta alba a drepturilor persoanelor cu surdocecitate din Romania și consider că este 

necesar ca autoritățile statului să elaboreze legi care să vină în sprijinul persoanelor cu surdocecitate 

din România. 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


