
 

  

Ce-am făcut în 2013 la filiala București a PRO VITA; (cu) cine și cu 
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RAPORT DE ACTIVITATE 2013 

PRO VITA BUCUREȘTI  

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, sau pentru stat ori pentru alte structuri 

sociale. 

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 și să promovăm dreptul la viață 

al tuturor ființelor umane, în special al copilului în dificultate, 

începând cu concepția și până la moartea naturală, precum și să 

promoveze valorile familiei și ale vocației parentale.  

OBIECTIVUL nostru - să sprijinim persoane în nevoie, în special 

copii cu situații grele, până la integrarea lor în societate. PRO-

VITA consideră că toate ființele care îi cer ajutorul sunt victime 

ale lipsei de afecțiune, încredere, toleranță și au nevoie de mult 

timp, energie și devoțiune pentru a fi reabilitate și reintegrate în 

societate. Idealul în conceptul Pro-Vita este mediul familial.  

ECHIPA 

 Bogdan Stanciu – președintele Consiliului director  

 Valeria Gheorghe – director economic  

 Marian Macovei – avocat colaborator  

 Dana Barbu - consilier juridic  

 Roxana Puiu – psihoterapeut, consilier 

 Aristide Necula, Adelina Duduială – ambasadori în sport 

MISIUNEA 

NOASTRĂ 

 

Să sprijine și să 

ocrotească copilul în 

dificultate, născut sau 

nenăscut, fără 

discriminare, până la 

integrarea sau 

reintegrarea sa în 

familia naturală. 

Să protejeze viaţa 

umana şi să 

promoveze valorile 

familiei, prin educaţie 

eficientă, acţiune 

civică şi legislaţie. 
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PRO VITA BUCUREȘTI  

1. SERVICII UMANITARE ȘI DE CARITATE 

 

Casa socială „Valea Părului” 

Am continuat și în 2013 programul social-umanitar propriu din satul 

Valea Părului. Acesta se desfășoară în satul Valea Părului, județul 

Teleorman, într-o casă țărănească, dată în folosință Asociației PRO 

VITA Filiala București, și este destinat ocrotirii copiilor defavorizați 

împreună cu mamele lor, prin asigurarea unor servicii esențiale 

(găzduire, hrană, utilități). Detalii la www.valeaparului.ro 

 

Centrul social „Sfinții Arhangheli” 

Parteneriatul cu PRO VITA Filiala Giurgiu, în beneficiul așezământului 

social „Sfinții Arhangheli”, administrat de această filială în comuna 

Slobozia, județul Giurgiu, a continuat în 2013. Așezământul - condus 

de preotul Valentin Ștefan și de soția sa, Veronica - găzduiește circa 

40 de mame și copii cu situații sociale grele, iar colaborarea are ca 

țintă îmbunătățirea condițiilor de locuit și învățat prin renovarea sau 

dotarea unor facilități esențiale din acest centru. 

În anul 2013 am reușit următoarele: 

 achiziționarea a 28 tone combustibil pentru centrala termică; 

 renovarea a 8 camere-dormitor (etaj): parchet, reparații pereți, 

gletuire, vopsea lavabilă, recondiționare și vopsire usi; 

 plata ocazională a facturilor de utilități. 

De asemenea, am pus bazele unui nou proiect, de mai mare amploare, 

și anume construirea și darea în folosință a unui adăpost de animale 

modern (10-12 capete bovine), dotat cu utilajele și facilitățile necesare 

pentru a produce și vinde lapte și produse derivate. 

Această întreprindere socială ar urma să asigure autogospodărirea și 

autofinanțarea parțială ale centrului social. 

De asemenea, ar urma să asigure încadrarea în muncă a unor 

persoane defavorizate din centru. Detalii la www.valeaparului.ro  

Numărul de beneficiari deserviți  

Prin aceste proiecte am sprijinit în anul 2013, direct și indirect, un 

total de 43 de persoane.  

 

„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) 

 

 

 

http://www.valeaparului.ro/
http://www.valeaparului.ro/
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SALA DE MESE DE LA CENTRUL SFINȚII ARHANGHELI 

 

ÎN CURTEA CENTRULUI 
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RAPORT DE ACTIVITATE 2013 

PRO VITA BUCUREȘTI 

2. PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU MAME  

 

Începând cu a doua parte a anului 2013, am comasat toate activitățile 

de sprijinire a mamelor și gravidelor într-un PROIECT SOCIAL DE 

SPRIJIN PENTRU MAME ȘI VIITOARE MAME. Acesta este un 

program integrat care se adresează unor mame și viitoare mame, în 

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

îmbunătățirea calității vieții acestora. 

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 în două 

direcții: 

 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. 

Numărul de beneficiari deserviți: 35  

 

„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 

intreprindeți 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”  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5
 

RAPORT DE ACTIVITATE 2013 

PRO VITA BUCUREȘTI  

3. ACTIVITĂȚI ALE CENTRULUI JURIDIC  

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 dretul familiei; 

 Libertatea credinței și educația moral-religioasă; 

 Protecția moralei și a sănătății publice. 

Politici publice și influențarea 

deciziilor 

Pentru influențarea procesului decizional și 

legislativ, am continuat să producem materiale 

necesare dezbaterilor la cele mai înalte nivele și să 

propunem amendamente și acte normative pentru 

a fi folosite în Parlament, la nivel guvernamental 

sau al autorităților publice locale. 

În 2013 am intervenit în dezbaterile privind următoarele tematici: 

 La Parlamentul European: Exploatarea sexuală și prostituția; Situația femeii în Africa de Nord; 

Eliminarea stereotipurilor de gen în UE; Eliminarea formelor de violență împotriva femeilor; 

Drepturi sexuale și reproductive; Genicidul: Femeile lipsă?; Reglementarea dispozitivelor 

medicale pentru diagnostic in vitro; Promovarea și protejarea libertății religioase, 

 La Ministerul Sănătății: Strategia Națională de Sănătate,  

 La Parlamentul României: REVIZUIREA CONSTITUȚIEI României; Parteneriatul civil; 

Reproducerea umană asistată medical,  

 La Consiliul Europei: Combaterea traficului de organe. 

Numărul de rapoarte/expertize furnizate: 15 

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, familii, organizații sau comunități 

care au suferit discriminări și dificultăți în dorința lor de a se comporta, în relațiile profesionale sau 

sociale, conform cu principiile hristice. 

„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). Ca 

organizație creștină, noi căutăm permanent 

să asigurăm îndeplinirea onestă a acestui 

principiu biblic. 
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În anul 2013 am intervenit la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în favoarea României într-o cauză 

privind malpraxisul medical; am apărat demnitatea umană acționând contra expoziției „Human Body”. 

De asemenea, am reprezentat 2 mame în procesele de stabilire a paternității, activitate încadrată în 

programul de sprijin pentru mame și viitoare mame (a se vedea cap. 2). 

Centru de resurse legislative  

Întreținem spre serviciu public un cuprinzător și permanent actualizat centru online de resurse juridice 

ale familiei, în care furnizăm legislația relevantă, însoțită de explicații, într-un mod accesibil. 

Legislația furnizată se axează pe problemele familiei și cuprinde părți relevante din: 

 Codurile civil și penal 

 Codul muncii 

 Legislația privind combaterea violenței domestice 

 Legislația audiovizualului 

 Drepturile mamei 

 Drepturile copilului 

 Adopția și plasamentul familial 

 Transplantul și donarea de organe etc. 

Numărul de persoane deservite: peste 1.000 
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RAPORT DE ACTIVITATE 2013 

PRO VITA BUCUREȘTI  

4. INFORMARE ȘI SENSIBILIZARE PUBLICĂ 

 

CAMPANII DE INFORMARE PUBLICĂ 

Proiecții de film. În luna noiembrie am organizat premiera 

românească a două filme documentare de marcă: Free China, 

despre persecuția religioasă a regimului comunist chinez și E 

o fată! pe subiectul unuia din cele mai grave evenimente ale 

prezentului: genocidul contra femeilor și fetelor din societățile 

asiatice. 

Parteneri: Epoch Times Romania și Asociația Studenți pentru 

Viață. 

Tractaj. Am continuat distribuirea în București și în țară, prin 

intermediul asociațiilor partenere, de materiale tipărite și de 

copii ale unor filme documentare educative. Tipăriturile 

semnate PRO VITA București sunt revizuite și actualizate 

periodic, iar șabloanele sunt oferite cu titlu gratuit celorlalte 

organizații din țară, care le pot adapta și produce tiraje proprii. 

Informarea și documentarea publicului se face și prin 

intermediul bibliotecilor, cea online cât și cea de carte, accesibilă în regim de împrumut la sediul filialei. 

Panotaj stradal. În luna decembrie am realizat a treia campanie anuală de panotaj stradal, prin 

amplasarea în București, Sibiu, Cluj, Craiova, Constanța, Brașov, Ploiești și Oradea a câteva zeci de 

panouri publicitare cu mesajul „Crăciun fără copii”.  

„MARȘUL PENTRU VIAȚĂ” 

Sâmbătă 23 martie a avut loc a treia ediție a 

manifestației publice „Marșul pentru viață”, derulat 

în 29 de localități din țară. Marșul, care a stat de 

această dată sub sloganul „Iubește-i pe amândoi - 

mama și copilul!”, a devenit cea mai importantă 

acțiune de trezire a conștiințelor din România. 

Participanții au făcut apel la dragostea și 

compasiunea față de mamă și copilul ei ca cea mai 

frumoasă formă de implicare socială și civică. 

Organizatorii pentru București au fost PRO VITA și 

Studenți pentru Viață. Detalii la 

www.marsulpentruviata.ro   

  

 

„NOI SUNTEM GENERAŢIA NOU-NĂSCUTĂ A 
MIŞCĂRII PRO-VITA DIN ROMÂNIA”. 

 

http://www.epochtimes-romania.com/
http://www.studentipentruviata.ro/
http://www.studentipentruviata.ro/
http://www.marsulpentruviata.ro/
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„ÎMPREUNĂ SĂ STOPĂM INFRACŢIUNILE DIN ŞCOLI” 

PRO VITA București este unul din partenerii programului 

„Împreună să stopăm infracţiunile din şcoli”, derulat de 

Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților. Proiectul 

vizează, în principal, combaterea fenomenului infracţional 

juvenil şi a comportamentelor violente în şcoli, prin 

conştientizarea elevilor în ceea ce priveşte valorile ocrotite de 

lege, precum şi riscurile şi consecinţele la care se expun prin 

încălcarea normelor legale. Parteneri: Agenția Națională 

Antidrog, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, 

Primăria Sectorului 4, Poliția Locală, Inspectoratul Școlar al Municipiului București.  

MANIFESTAȚIE DE SOLIDARITATE CU MIȘCAREA FRANCEZĂ PENTRU FAMILIE 

PRO VITA București și Fundația „Ioan Bărbuș” au organizat în luna iulie un miting de solidaritate cu 

„La Manif pour Tous” din Franța, mișcare de protest împotriva legiferării căsătoriilor unisex.  

„ZILELE PROVITA”, la IAȘI  

Copilul cu deficienţe, o greutate sau o bucurie a vieţii? La această întrebare şi-a propus să răspundă 

Departamentul ProVita din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, care a organizat, în perioada 8-

10 noiembrie 2013, a treia ediţie a Zilelor ProVita, abordând tema copilului cu deficienţe. În timpul 

evenimente specifice, au fost prezentate aspecte sociale, juridice, filantropice şi religioase ce privesc 

copiii cu deficienţe. Printre invitați a fost și liderul filialei bucureștene a PRO VITA, dl. Bogdan Stanciu, 

el însuși tată al unui copil cu handicap, care a vorbit celor prezenți despre linia fină de demarcație între 

avort și infanticid.  

COMUNICARE ONLINE 

Pentru comunicare și difuzarea mesajului pro-vita utilizăm 

cu succes tehnologia performantă și în special rețeaua 

mondială de calculatoare, internetul. Postările pe pagina 

de FaceBook și contul de Twitter ale organizației sunt 

vizualizate de cca. 10.000 de „fani” iar dintre website-urile 

noastre menționăm: provitabucuresti.ro (site oficial), 

culturavietii.ro (blog colectiv), strigatulmut.ro (despre filmul 

documentar cu același nume) și provitatv.ro (documentare 

educative utilizate în campaniile noastre). 

Un loc distinct ocupă proiectul online „Rupe tăcerea”, care cuprinde mărturii video despre suferința 

provocată femeilor de avort dar și numeroase îndrumări practice. 

SCRISORI, PROTESTE ETC. 

Am continuat să ne lărgim aria de interes și activitate prin luări de poziție în diverse situații și cauze 

care privesc valorile vieții și ale familiei, prin memorii adresate Ministerului Educației, Ministerului 

Sănătății și conducerii unor partide politice pe teme precum educația, sănătatea familiei și politicile 

publice privind familia. 

  

 

 

FIGURĂ : 1[TASTAȚI LEGENDA] 

http://www.provitaiasi.ro/
http://provitabucuresti.ro/
http://culturavietii.ro/
http://strigatulmut.ro/
http://www.provitatv.ro/
http://www.rupetacerea.ro/
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5. AMBASADORI ÎN SPORT 

 

Sportivii sunt cei mai buni ambasadori pe care îi poate avea cauza 

vieții. Noi îi alegem pe cei care au înțeles că zicala „minte sănătoasă 

în corp sănătos” implică și o dreaptă judecată, în respect față de 

valorile imuabile ale vieții și familiei, cele care alcătuiesc 

fundamentul civilizației noastre. 

Asociația PRO VITA filiala București este reprezentată în 

competițiile sportive de 

Aristide Necula 

(maraton, semimaraton) - 

46 de ani, și Adelina 

Alexandra Duduială 

(lupte libere) -18 

ani/juniori. 

La PRO VITA, ne simțim 

impulsionați în activitatea 

de salvare a vieții umane 

de principiile tenacității, 

dârzeniei și credinței. De 

aceea, l-am ales pentru 

a-i încredința tricoul cu 

sigla PRO VITA București 

pe Aristide Necula (Aris), 

alergător de maraton.  

Începând cu 2012, Aris 

poartă în toate competițiile naționale și internaționale la care 

participă tricoul cu sigla celor două inimi îngemănate, a mamei și a 

copilului său - fie el născut sau încă nenăscut. 

Adelina Duduială, vicecampioană națională de juniori, este una din 

fericitele mame „pentru viață”: ea a ales să riște totul, la doar 16 ani, 

pentru a-și naște fetița. De aceea, PRO VITA și ROMSYS SA îi 

acordă o bursă lunară de studii până la terminarea facultății, iar 

Adelina poartă cu mândire în competițiile sportive echipamentul cu 

sigla noastră. 

Să le fie de bine, amândurora! 

  

MARATON 

Legenda relatează că 

Phidippides, un soldat 

atenian oarecare, a 

alergat în anul 490 î.Hr. 

distanța de 42 de 

kilometri de la câmpul de 

luptă de la Maraton până 

la Atena, pentru a anunța 

victoria istorică a grecilor 

asupra invadatorilor 

perși. În momentul în 

care a ajuns, a strigat: 

Nenikikamen! (am 

învins!), după care a 

murit pe loc, din cauza 

efortului uriaș depus.  

În amintirea acestui erou, 

în programul Jocurilor 

Olimpice moderne a fost 

inclusă proba de 

maraton, care se aleargă 

pe o distanță de 42,2 km 

(exact cât de la Maraton 

și până la Acropole). 

 

 

FIGURĂ : 2[TASTAȚI LEGENDA] 



 
 

1
0

 
RAPORT DE ACTIVITATE 2013 

PRO VITA BUCUREȘTI  

6. RELAȚII INTERNAȚIONALE  

 

În luna ianuarie am fost prezenți din nou la Paris pentru „Marche pour la Vie”, cel mai important 

eveniment provita european, la care au participat circa 30.000 de persoane. 

Luni, 25 martie, reprezentanți ai ONG-urilor și 

grupurilor de reflecție creștine membre ale Fundației 

Politice Creștine Europene, printre care și Pro-vita 

București, s-au reunit la Bruxelles pentru conferința 

„Prezentarea valorilor creștine în lumina presiunilor 

seculare”. Tema principală a evenimentului a fost cum 

să acționăm creativ și cu impact, în calitatea noastră 

de creștini în Europa și cum să ne angajăm în 

dezbaterea publică. 

În iulie, am adresat o scrisoare de protest Ambasadei 

Franței la București, solicitând oprirea reprimării de către autorități a manifestațiilor de 

amploare ce au loc în această țară împotriva legii care permite așa-zisa „căsătorie între 

persoane de același sex” și adopția de copii de către cuplurile de homosexuali. 

De asemenea am aderat la 2 inițiative internaționale: 

 O scrisoare de susținere semnată de circa 50 de ONG-uri a fost adresată de semnatari 

Guvernului și Parlamentului Republicii Ungaria, în susținerea principiilor noii Constituții 

a acestui stat, care protejează familia. 

 Circa 100 de organizații non-guvernamentale din 33 de țări ale lumii, printre care și 5 

din România, au transmis o declarație de sprijin pentru politica de protecție a copilului 

pe care Rusia o aplică printr-o lege recentă. 

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

vindecare „Rupe tăcerea”. 

Alte organizații cu care păstrăm strâns legătura sunt: 
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MULȚUMIRI SPECIALE… 

 

… Colegilor din Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-vita din România 

... Membrilor Grupului de Rugăciune din Parlamentul României  

… Finanțatorilor noștri, fără al căror sprijin nu am exista 

… Tuturor românilor care ne-au fost alături și ne-au sprijinit, în orice fel, în anul care a trecut. 

Filiala București a Asociației PRO VITA pentru Născuți și Nenăscuți este membră a Alianței Familiilor 

din România și a European Christian Political Foundation. 

Parteneri externi: European Center for Law and Justice, Alliance Defending Freedom, European 

Christian Political Foundation, Christian Legal Center, Advocates Europe, Parliamentary Network for 

Critical Issues. 

 

 

  

http://www.federatiaprovita.ro/
http://www.alianta-familiilor.ro/
http://www.alianta-familiilor.ro/
http://www.ecpf.info/


 
 

1
2

 
RAPORT DE ACTIVITATE 2013  

PRO VITA BUCUREȘTI 

SITUAȚIA FINANCIARĂ PRESCURTATĂ PENTRU 2013, LEI 

 

Nr. Categorie Sold în 

RON la  

31/12/2013 

Explicații Sold în 

RON la  

31/12/2012 

1. Active imobilizate 567.075 Bunuri imobile obținute prin donație 

(teren, construcții); obiecte de inventar 

7.619 

2. Stocuri 7.194 Obiecte de inventar; 

Stoc de marfă pentru magazin online 

1.818 

3. Creanțe 4.134 Indemnizații și garanții  

4. Datorii 15.383 Cheltuieli judiciare, salarii și impozite pe 

luna anterioară 

(Datorii mai vechi de 60 zile = 0) 

- 

5. Investiții financiare 71.287 Fonduri monetare și obligațiuni de stat 150.185 

6. Casa/conturi la bănci 42.636  35.130 

7. Rezultatul activităților 

fără scop patrimonial 

din anii anteriori 

155.120 Excedent la 31/12/2012 

8. REZULTATUL 

exercițiului (=9-10) 

483.197  38.029 

9. Venituri din activități 

fără scop patrimonial 

775.858 Din care: 

- venituri din donații, incl. 2% = 145.612  

- venituri din sponsorizări = 61.950 

- venituri din donații imobiliz. = 561.074 

- venituri din dobânzi obligațiuni = 7.223 

281.160 

10. Cheltuieli pentru 

activități fără scop 

patrimonial 

292.661 Din care: 

- chelt. administrative (chirii, utilități, 

onorariu contabil, formare profesională, 

telefon, transport, birotică, licențe 

software, protocol, poștă, comisioane 

bancare)                                    = 39.035 

- chelt. salariale brute                = 35.523 

- cheltuieli notariale, avocaționale, 

penalități                                     =  9.503 

- donații și acțiuni umanitare de 

sprijin direct                           = 151.055 

- cheltuieli pentru alte activități 

(promovare, evenimente, tipărituri, 

publicitate)                                 = 43.392 

- deplasări în int. de serviciu      = 14.149 

243.131 
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Putem fi contactați astfel: 

 

Asociația PRO VITA București, 

Str. Zmeica, nr. 12, sector 4 

 

www.provitabucuresti.ro 

provitabucuresti@yahoo.com 

 

Tel. 0728 673 673 sau 

0744 982 925 (consilier) 

Fax 031 815 27 80 

http://www.provitabucuresti.ro/
mailto:provitabucuresti@yahoo.com

