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RAPORT DE ACTIVITATE
Privind activitatile desfasurate pe parcursul anului 2018
supus aprobarii
Adunarii Generale ASCHF-R filiala Valcea din data de 03 martie 2019
ASCHF-R Filiala Valcea este o organizatie de parinti, care desfasoara activitati in interesul copilului/
tanarului cu dizabilitati, aflat in ingrijirea familiei, acreditata ca furnizor de servicii sociale si licentiata
pentru serviciul social Centrul de Zi Cozia pentru copii cu handicap neuromotor.
Avand la baza Planul de activitati pentru anul 2018 asociatia a desfasurat urmatoarele activitati:
Directia strategica 1: Consolidarea informatiilor despre nevoile specifice ale copiilor si tinerilor cu
dizabilitati fizice/asociate si a familiilor lor, reprezentare si advocacy.
A1. Identificarea nevoilor specifice ale copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice si/sau asociate si ale
familiilor lor.
Este o activitate permanenta care se desfasoara la nivelul filialei Valcea avand in vedere ca fiecare familie cu
copii sau tineri cu dizabilitati trebuie sa raspunda nevoilor specifice ale acestora:recuperare, fotoliu ruland sau
mijloace ajutatoare , materiale igienico-sanitare si altele.
Pentru a cunoaste nevoile membrilor nostrii au loc intalniri periodice si punctuale cu parintii, discutii pe
probleme si solutii, consiliere sociala acordata de asistentul social angajat.
A2. Activitati de lobby
Activitatea de informare si consiliere sociala asupra drepturilor de care beneficiaza copiii/tinerii cu dizabilitati
se afla in mod constant in atentia personalului angajat prin reprezentantul asociatiei in Comisia pentru
protectia copilului Valcea, prin psihologul coordonatorul Centrului de Zi Cozia care este membru in Comisia
pentru eliberarea certificatelor de orientare scolara si profesionala a CJRAE Valcea cat si prin asistentul
social. Aceasta activitate se desfasoara atat in AGA, in intalnirile periodice cu parintii cat si urmarea
solicitarii punctuale de informatii si indrumare in vederea intocmirii dosarelor de catre parinti, pentru a se
prezenta la comisii.
ASCHF-R filiala Valcea prin d-na presedinte Sanda Diculescu a participat la intalnirea organizata de catre
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Rm. Valcea in vederea dezbaterii Planului de Actiune privind
serviciile sociale administrate si finantate din Bugetul Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea pentru
anul 2019.
Totodata filiala Valcea alaturi de celelalte filiale sub coordonarea organizatiei nationale participa cu propuneri
pentru imbunatatirea legislatiei existente in ceea ce priveste protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap.
Directia strategica 2: Activitati de reprezentare promovare a imaginii si proiectelor ASCHF-R filiala Valcea
A3. Informare si promovare
Prin actiunile de promovare organizatia noastra incearca sa puna in valoare potentialul copiilor si tinerilor cu
dizabilitati, sa dezvolte respectul pentru demnitate si sa schimbe mentalitatile negative ale comunitatii.
Filiala Valcea a participat alaturi de celelalte filiale membre ale organizatiei nationale la elaborarea de
materiale pentru buletinul informativ nr. 56 si pentru Raportul de activitate pe 2017. Buletinul informativ si
Raportul de activitate au fost deseminate membrilor nostrii dar si sponsorilor.
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Au fost promovate pe pagina de facebook a asociatiei activitatile desfasurate in Centru de Zi Cozia cat si
celelalte activitati desfasurate in afara acestuia.
Amintim aici: excursia la Alba Iulia cu ocazia zilei de 1 iunie la care a participat un numar mare de copii si
tineri, deplasarea facandu-se cu doua autocare, participarea la Gala ASCHF-R „ Lumea mea e lumea noastra”
alaturi de celelalte filiale, serbarea de Craciun 2018, excursia de la Bucuresti si participarea filialei Valcea cu
un numar de 25 de copiii la Palatul Copiilor la serbarea organizata de ASCHF-R si alte asemenea evenimente.
Dezvoltarea comunicarii online cu membrii care se face tot prin pag. de facebook astfel ca diferite anunturi de
interes sunt postate pe pagina.
In anul 2018 asociatia noastra a colaborat cu mai multe organizatii si a participat la cursuri avand ca teme
dezvoltarea de politici publice. Dintre acestea amintim: Asociatia Helpautism, Asociatia Pro-Pact Iasi,
ASSOC Valcea.
In baza acordului de parteneriat cu Scoala Gimnaziala Anton Pann s-au desfasurat intalniri intre elevi de la
aceasta scoala si copii/tineri din Centrul de Zi Cozia avand ca scop facilitarea comunicarii dintre acestia.
A4. Proiecte si activitati cu caracter social.
Centrul de Zi Cozia pentru copii si tineri cu dizabilitati fizice si asociate cel mai important proiect
social, a fost creat de parinti, membrii ai ASCHF-R filiala Valcea, intrucat la momentul infiintarii, in anul
2002, in Municipiul Rm. Valcea nu mai exista un astfel de furnizor de servicii.
In prezent, numarul de copii cu dizabilitati fizice si asociate din Judetul Valcea este in crestere. Se
estimeaza ca numarul de copii cu certificat de grad se ridica la 2005. Aceasta cifra situeaza Judetul Valcea
printre primele judete ca pondere.
Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic-Romania Filiala Valcea asigura in ultimii 22 ani
asistenta de specialitate in vederea recuperarii unui numar de 165 copii/tineri cu dizabilitati fizice si
asociate, acesta cifra reprezentand aproximativ 8.22 % din totalul mai sus mentionat.
Prin dotarea de care dispune, Centrul de Zi Cozia dezvolta activitati pentru un numar de 40 copiii/tinerii
cu dizabilitati fizice si asociate:
-prescolari cu dizabilitati fizice si asociate inscrisi in invatamantul special si scolari cu dizabilitati fizice si
asociate din invatamant primar si secundar inscrisi in sistemul de invatamant special si special integrat din
judetul Valcea, prin oferirea de programe de adaptare a curricumului din invatamantul prescolar, gradinita de
vara, scoala de vara, activitati extracurriculare pe perioada vacantelor si orientare, consiliere si asistenta
eductionala.
-familiile copiilor prin activitati desfasurate cu si pentru acestia: orientare, consiliere si asistenta
educationala, sociala si psihologica; scoala parintilor, intalniri cu parintii.
-comunitate pentru crearea unui parteneriat intre scoala, parinti, servicii sociale, de sanatate si alte institutii
locale/judetene. Desfasurarea unei campanii de crestere a gradului de constientizare in vederea prevenirii si
reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii/abandonului.
Activitatile desfasurate sunt orientate catre imbunatatirea calitatii actului educational si crearea unui
parteneriat local pentru prevenirea fenomenului abandonului scolar.
Pe durata anului scolar, invatare asistata pentru prescolari - presupune elaborarea de materiale didactice si de
invatare, adaptarea acestora la specificul si nevoile prescolarilor cu dificultati de invatare, aplicarea acestora
in activitatea de invatare prin echipa
Pe durata vacantei de vara - activitati de adaptare a curricumului din invatamantul prescolar pentru formarea
competentelor cheie necesare debutului scolar si aplicarea acestora in cadrul programului gradinita de vara;
Beneficiari - prescolari cu dizabilitati fizice si asociate care nu si-au insusit curricula scolara minimala pentru
debut scolar.
Activitati destinate elevilor cu dizabilitati pe durata anului scolar:
- Invatare asistata pentru elevi cu dizabilitati ce presupune elaborarea de materiale didactice si de invatare,
adaptarea acestora la specificul si nevoile scolarilor cu dificultati de invatare, aplicarea acestora in activitatea
de invatare prin echipa.
- Orientare/consiliere ai asistenta educationala pentru elevi se realizeaza de catre psiholog si asistent social.
Se are in vedere realizarea activitatii de consiliere educationala a elevilor si a familiei in vederea reducerii
abandonului scolar, implicarii familiei; realizarea activitatii de orientare scolara si profesionala pentru elevii
care finalizeaza un ciclu scolar.
Pe durata vacantei de vara: Scoala de vara pentru elevi din ciclul primar si gimnazial din invatamantul
special si special integrat - vor primi sprijin pentru consolidarea curriculei scolare si consolidarea
cunostintelor dobantite in anul scolar anterior
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Activitatile extracurriculare pentru prescolari si scolari cu dizabilitati fizice si asociate vizeaza intreg anul
scolar dupa orele de gradinita si de scoala si perioada vacantelor scolare si reprezinta activitati de recreere,
de socializare si petrecere a timpului liber intr-un mod cat mai placut si adaptat nevoilor si potentialului
beneficiarilor
Activitatea educationala in centru este prioritara deoarece prin intermediul acesteia ne propunem si
reusim sa prevenim abandonul scolar in randul copiilor cu dizabilitati fizice si asociate din asociatie. Aceasta
cuprinde mai multe ramuri si anume:
Activitatea de educare si dezvoltare timpurie se ocupa cu: elaborare de programe educationale aflate la
nivelul de dezvoltare al fiecarui copil, elaborarea de materiale didactice de invatare, adaptarea acestora la
specificul nevoilor prescolarilor si scolarilor cu dificultati de invatare, stimulare intelectuala si senzoriala,
activitati artistice specifice. Ca metoda utilizata in terapiile de recuperare, este ludoterapia, un intrument de
comunicare adecvat pentru aceasta varsta mica, copii putand sa-si exprime emotiile, lumea interioara in care
traieste si se dezvolta.
Acesta activitate se desfasoara cu o frecventa de 5 sedinte pe saptamana in centrul de zi . Pentru copiii cu
dificultăţi de invăţare, comunicare, socializare, este nevoie de o abordare specializată, care urmareste atât
dezvoltarea perceptivă, latura intelectuală, cât şi dezvoltarea socială şi personală. Toate acestea facilitează
independenţa copilului în mediu şi în viaţa de zi cu zi.
Activitatea de logopedie, ludoterapie, terapie cognitivă şi terapie psihomotrică –prin aceste activitati
copiii/tinerii din Centrul de zi Cozia învaţă şi îşi exprime propriile capacităţi, dobândesc informaţii despre
lume, intră în contact cu diferite materiale şi obiecte şi le descoperă utilitatea, învăţarea şi se orientează în
timp şi spaţiu, precum şi să comunice adecvat cu cei din jur. Specialiştii îi ajută să opereze cu diferite
concepte, să îşi formeze şi să dezvolte abilităţi şi deprinderi, să finalizeze cu succes temele pentru şcoală.
Scopul nostru este de a flexibiliza şi creşte gradul de adaptabilitate în rândul copiilor, de a forma
comportamente adecvate şi adaptate unor situaţii diverse, de a crea un echilibru între activităţile de învăţare
şi cele practice, de relaxare şi joc - aspecte ce contribuie în mare măsură la dezvoltarea optimă/armonioasă a
tuturor copiilor beneficiari.
Serviciul de logopedie, presupune elaborarea de materiale didactice si de invatare, adaptarea acestora la
specificul si nevoile scolarilor si prescolarilor cu dificultati de invatare. Activitatea este desfasurata de doua
cadre didactice scolari si prescolari. Activitatile extracurriculare pentru prescolari si scolari cu dizabilitati
fizice si asociate vizeaza intreg anul scolar dupa orele de gradinita si de scoala si perioada vacantelor
scolare. Serviciul de logopedie se ocupa cu identificarea beneficiarilor care prezinta tulburari de limbaj,
elaborarea proiectului de interventie individualizat tinandu-se cont de resursele fiecarui copil vizand
corectarea tulburarilor de limbaj si imbogatirea vocabularului.
Consilierea educaţională şi psihoterapia cognitiv-comportamentală, presupune evaluarea
copilului/tanarului/adultului si identificarea problemelelor acestuia şi reprezinta o etapa primordiala ca etapa
de lucru cu copilul , in baza caruia se realizeaza elaborarea de programe educationale conform nivelului de
dezvoltare al fiecarui copil/tanar, cu metode si tehnici de stimulare intelectuala si senzoriala, dezvoltarea
autonomiei personale, stimulare ludica, activitati artistice specifice şi socializarea emoţiilor. Aceste servicii
au ca fundament diagnosticul beneficiarilor, printr-o evaluare iniţială şi perioadică, în baza cărora se
realizeaza planurile de intervenţie şi metodologia de lucru. Serviciul de consiliere psihosociala si suport
emotional se desfăşoara pe baza identificării beneficiarilor care prezintă tulburări de comportament, de
adaptare şi integrare în grupuri sociale. Planurile de intervenţie se întocmesc în funcţie de resursele (potenţial
intelectual, emoţional) fiecărui beneficiar, printr-o evaluare a personalităţii acestuia. Evaluarea se realizeaza
prin baterii de teste de personalitate (proiective şi chestionare) în vederea identificării problemelor şi
stabilirii mijloacelor de intervenţie ulterioare. Metodele utilizate privind evaluarea, stimularea cognitivă şi
motivarea care se utilizeaza sunt: observaţia, explicaţia, problematizarea, chestionarea verbală şi scrisă,
conversaţia şi utilizarea fişelor de lucru pentru fiecare dificultate. Un alt aspect important care vizat în
programele educaţionale consta în suportul emoţional oferit atât copilului/tanarului, cât şi familiei,
programele de autocunoaştere şi dezvoltare personală, adoptarea unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea
abilităţilor de comunicare şi interrelationare cu diferite categorii sociale şi orientarea în carieră. Pe lângă
bateriile de teste şi fişele de lucru sunt utilizate şi jocuri pentru stimulare ludică, cognitivă şi senzorială.
Activitatea de recuperare neuromotorie ( kinetoterapie) are ca scop corectarea tulburarilor de mers,
reducerea spasticitatii, imbunatatirea mobilitatii articulare, dezvoltarea motricitatii fine si motricitatii
grosiere, dezvoltarea orientarii spatiale, supravegherea ponderala (acolo unde este cazul), tonifirea
musculaturii. Programele de kinetoterapie din cadrul Centrului de Zi au loc individual cu o frecventa de 5
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zile pe saptamana, cu o frecventa de 6 ore/zi, la acestea poate participa parintele copilului la solicitarea
kinetoterapeutului.
Programul de kinetoterapie conţine:
Evaluarea iniţială şi evaluări pe parcursul terapiei – pentru a şti de unde se pleacă şi ce se poate
obtine prin recuperare;
Manipulări articulare manuale – pentru restabilirea unei mobilităti normale articulare, astfel încât
miscarea globală să nu sufere compensări din alte articulatii şi astfel să se producă noi probleme;
Miscări pasive sau active conduse de kinetoterapeut pentru a fi sigur că este pusă în acţiune grupa
musculară corespunzătoare în acţiune sau că mişcarea se execută pe direcţia corectă chiar dacă muşchii care
ar trebui să o facă nu reuşesc să o controleze;
Mişcări active libere, la aparate – doar când terapeutul este sigur că pacientul poate controla corect
ceea ce face – cu scopul creşterii forţei musculare, îmbunătăţirii stabilităţii articulare, educării/reeducării
abilităţilor pierdute sau diminuate;
Masaj si tehnici complementare, care pot fi executate fie la începutul şedinţei pentru a pregăti
segmentul, zona pentru terapie, fie pe parcurs, în pauze, pentru a relaxa tensiunile musculare sau a diminua
durerile apărute.
Programul este individualizat pe tipologia fiecărui pacient, acesta se modifica in funcţie de evoluţia
individuală. Interacţiunea directă, continuă dintre terapeut şi pacient dă posibilitatea terapeutului de a
verifica continuu rezultatele obţinute precum îi dă şi pacientului un sentiment de siguranţă. Kinetoterapeutul
educa pacientul asupra contraindicaţiilor parţiale sau totale ale exerciţiilor fizice sau mişcărilor care îi pot
produce agravarea problemelor.
Activitatea de socializare si petrecere a timpului liber vizeaza socializarea copilului si a tanarului cu
dizabilitati in vedrea insertiei sociale, educarea comunitatii locale in ceea ce priveste acceptarea si sprijinirea
persoanelor cu dizabilitati. El consta in organizarea de activitati de loisir, aniversarea zilelor de nastere ale
copiilor, organizarea de serbari cu ocazii speciale, excursii si tabere. Aceasta activitate se desfasoara in
centrul de zi dar si in afara acestuia in functie de actiunile desfasurate .
Activitatea de informare pentru parinti urmareste oferirea unui suport informational solid care sa il ajute
in a face fata afectiunii copilului si in a face alegerile corecte in acest sens. Serviciul de informare consta în
oferirea unui suport părintelui cu privire la programele educaţionale derulate în vederea consolidării
informaţiilor/ achiziţiilor care se realizează în lucrul cu copilul la centru, a unor informaţii care vizează
orientarea în carieră, a integrării acestuia în învăţământul de masă şi cel special cât şi a activităţilor de
petrecere a timpului liber prin socializarea cu alţi copii. Părinţii beneficiaza de consiliere individuală, cât şi
de grup în vederea comunicării asertive cu copilul şi a stabilirii unor relaţii eficiente cu acesta.
Se vor realiza intalniri punctuale intre parinti si psiholog cu o frecventa de 2 sedinte pe luna sau la
solicitări.
Implicarea organizatiei in comunitate se reflecta prin parteneriate incheiate cu institutii publice si ong-uri,
prin participarea activa la diferite seminarii de informare care au loc la nivel local si judetean, stabilindu-se
intalniri permanente la nivel local, si mai ales prin imbunatatirea starii de sanatate si generale a copiilor cu
dizabilitati si a familiior acestora.
Centrul functioneaza in toate cele 5 zile lucratoare din saptamana, intre orele 10-17.
Persoanele asistate sunt rezidente in Rm. Valcea, Daesti, Olanesti, Salatrucel, Calimanesti, Ocnele Mari.
Numarul de persoane asistate: 40 copii si tineri.
Criterii de selectionare a persoanelor asistate: cei 40 de copii si tineri cu dizabilitati sunt in ingrijirea
familiei. Persoanele asistate au varste cuprinse intre 3-25 ani si provin din familii cu venituri mici.
Beneficiarii nostrii au nevoie continua de recuperare, sunt copiii si tinerii membrilor din asociatie.
Parteneri in proiect si natura parteneriatului:
Directia de Protectie Sociala Rm. Valcea-identificarea copiilor si tinerilor cu handicap fizic/asociat
care necesita acordarea unor astfel de servicii si referirea cazurilor catre Centrul de Zi Cozia.
Instrumente de lucru utilizate: conform standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copii
cu dizabilitati prevazute in Ordinul 25/2004 –(standardele 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14) chestionare de
evaluare a nevoilor beneficiarului, anchete sociale,contract de furnizare de servicii sociale, programul
educational al copilului, programul de abilitare, reabilitare al copilului, programul de orientare scolara,
programul actvitatilor recreative si de socializare, raport de evaluare initiala a beneficiarului, fisa de
monitorizare, consemnarea de vizite, grile de observatie, plan de interventie personalizat. (conform
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standardelor in vigoare de la 1 ianuarie 2005 impuse prin Legea nr 272/2004 din Monitorul Oficial nr.
557/23.06.2004).
Proceduri de evaluare a serviciilor: evaluare periodica a nivelului de satisfacere a nevoilor beneficiarilor
prin chestionare, interviuri, discutii deschise, semidirectionate, intalniri intre parinti si personalul specializat .

Personal de specialitate ; 7(sase) angajati si 3 voluntari astfel :
- coordonator centru psiholog;CM-4h/zi;
- asistent social; 5 profesori psihopedagog; educator; kinetoterapeut; ingrijitor.
-voluntar ;
A5. Proiecte traditionale
Proiecte de socializare
Acestea au ca obiective de baza : scoaterea din izolare a copilului/tanarului cu dizabilitati in vederea
accelerarii procesului de socializare prin integrarea in societate; schimbarea atitudinii si mentalitatii
membrilor societatii cu privire la copiii/tinerii cu dizabilitati; incurajarea schimbului de experienta intre
insotitorii copiilor /tinerilor cu dizabilitati fizice si asociate.
Scopul: socializarea membrilor, schimbarea mentalitatilor, cresterea increderii copiilor si parintilor in viata de
asociatie.
Lunar au fost organizate activitati cu diverse teme de lucru, dintre acestea mentionam:
,,Să sărbătorim primavara’’
,,Daruieste un zambet” activitate organizata impreuna cu Scoala Gimnaziala Anton Pann;
„Arta prinde culoare in zi de sarbatoare”
,,Sa sarbatorim Haloween-ul’’
Sarbatorirea zilelelor de nastere pentru beneficiari ai Centrului de Zi Cozia, majorat pentru doi dintre acestia;
,,1 iunie- zi cu veselie pentru copii’2 autocare cu copii/tineri alături de insotitorii lor au pornit în excursie pe
urmele istoriei la Alba Iulia. Totodata aceștia au primit și un pachet cu dulciuri care i-a bucurat.
Cu ocazia serbatoririi zilei de 1 Decembrie si a zilei de 3 Decembrie - Ziua Internationala a Persoanelor cu
Dizabilitati, copiii/tinerii s-au intalnit pentru a lua parte la programul organizat de personalul centrului si
anume au putut viziona un film, au socializat si nu in ultimul rand au confectionat diverse materiale cu
semnificatia zilei de 1 Decembrie.
Serbarea zilei de 6 Decembrie – Mos Nicolae.
Serbarea Pomului de Craciun s-a desfasurat pe 19 decembrie 2016, orele 13:00, la Sala Consiliului Judetean
Valcea. La aceasta serbare a participat un numar mare de copii/tineri alaturi de membrii din familie, insotitori
cat si frati. Participantii au fost incantati si s-au bucurat de spectacolul oferit de solisti locali de muzica
populara si usoara au vizionat un mic spectacol oferit de copii/tinerii din asociatie. La sfarsitul spectacolului a
venit Mos Craciun incarcat cu daruri iar copiii au fost fericiti la primirea cadourilor. Aceasta actiune a fost
posibila ca in fiecare an cu sprijinul sponsorilor organizatiei nationale si a sponsorilor filialei Valcea.
Un alt moment important a fost organizarea serbarii Pomului de Craciun la nivel de organizatie nationala.
Spectacolul s-a desfasurat la Palatul Copiilor din Bucuresti in data de 17 decembrie. Din filiala noastra au
participat 25 de copii si tineri cu insotitorii lor. Copiii si tinerii participanti la spectacol au fost foarte fericiti si
au primit daruri de la Mos Craciun.
Asistenta sociala
Acest proiect mentine legatura cu membrii asociatiei prin efectuarea de vizite si completarea de anchete
sociale. Se realizeaza informarea membrilor despre activitatile asociatiei, legatura cu autoritatile locale,
informare cu privire la legislatia in vigoare .
A6. Sprijin direct pentru membrii
In cadrul acestui proiect o parte dintre membrii nostrii prin rotatie si in functie de situatia sociala au primit
scutece absorbane, haine, diverse materiale de incontinenta urinara.
A7 Campanii de strangere de fonduri:
4. Strangere de fonduri
Activitatea de strangere de fonduri este structurata astfel:
-cotizatii membrii;
-venituri din campania 2 %;
-obtinerea de sponsorizari in bani si in produse.
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Directia strategica 3 Consolidarea statutului de “purtator de cuvant”al familiei care are in ingrijire copil
sau tanar cu dizabilitati fizice si /sau asociate.
A8. Activitati statutare
Consiliul Director ASCHF-R Filiala Valcea s-a intalnit lunar.
Modul de lucru a respectat procedurile si s-au luat hotarari in interesul organizatiei.
Rezultate : Redactarea rapoartelor de activitate, a rapoartelor financiare, a bugetului pe anul 2018, a
Programului de activitati pe 2019 .
Adunarea generala anuala s-a desfasurat in luna martie 2018.
A9.Dezvoltare organizationala
In anul 2018 numarul de membrii ai organizatiei noastre a crescut ajungand la 165.
A10. Parteneriate si colaborari
ASCHF-R filiala Valcea are incheiate parteneriate cu:
Directia de Asistenta Sociala Primaria Municipiului Rm. Valcea,
Centru Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni,
Consiliul Judetean Valcea,
Gradinita nr. 3 Ostroveni, Rm. Valcea,
Scoala Gimnaziala ,,Anton Pann’’ din Ramnicu Valcea.
Scoala Gimnaziala nr. 10 din Ramnicu Valcea

Consiliul Director ASCHF-R filiala Valcea
Presedinte
Sanda Diculescu
Coordonator centru:
Prof. psi. Amza Daniela
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