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Asociaţia pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare şi-a început 
oficial activitatea în octombrie 2012. Organizaţia a fost 
înfiinţată de două mame ale unor copii cu Sindrom Dravet (o 
formă foarte rară şi incurabilă de epilepsie), împreună cu un 
medic neurolog.
Printre obiectivele asociaţiei se numără popularizarea 
problematicii epilepsiilor rare, îmbunătăţirea accesului de 
metode moderne de diagnostic şi tratament, susţinerea fa-
miliilor afectate – printr-o mai bună informare, consiliere 
psihologică, facilitarea accesului la terapii pentru copii.



În prima lună după înfiinţare, asociaţia a 
organizat maratonul sporturilor “Învinge  
Dravet! Start!”, pentru creşterea gradului de 
cunoaştere a organizaţiei şi a Sindromului  
Dravet. Evenimentul a avut loc în Parcul Herăs-
trău, adunând peste 200 de participanţi, şi a avut 
ca parteneri patru cluburi diferite de fitness. 
Fotografii de la eveniment: http://www.dravet.
ro/noutati-si-evenimente/invinge-dravet-start

O a doua acţiune a organizaţiei, desfăşurată 
în noiembrie 2012, a fost o masă rotundă cu 
medici neurologi din toată ţara, împreună 
cu medici cu diferite alte specializări, care 
să creeze comisii multidisciplinare pentru 
pacienţii cu Sindrom Dravet. În cadrul întâl-
nirii, au fost identificate problemele cu care 
se confruntă atât pacienţii, cât şi personalul 
medical şi am încercat să găsim soluţii pentru 
acestea. Imagini se găsesc aici: http://www.
dravet.ro/noutati-si-evenimente/crearea-re-
telei-de-suport



Lunile decembrie 2012, ianuarie, februarie şi martie 2013 au consti-
tuit o perioadă de promovare a proiectelor asociaţiei prin intermediul 
a aproximativ 30 de instituţii de presă, modalitate prin care s-a extins 
şi cercul de familii afectate cu care ne aflăm în contact permanent. 
Numai pentru Sindromul Dravet, dintr-un total de circa 40 de pacienţi 
diagnosticaţi în prezent în România, Asociaţia pentru Dravet şi alte 
Epilepsii Rare a stabilit până la această dată legături cu familiile a 15 
dintre ei.

– de Teodora Neagu
– fotografie de Andrei Pungovschi

Ce faci când copilul tău e diagnosticat cu o boală incurabilă?
 

Noaptea fluturelui mov

picioare, iar pleoapele i se închideau şi deschideau în 
aceeaşi cadență. Mi‑era teamă că îi fac rău ținând‑o 
în brațe şi totuşi nu‑mi venea să‑i dau drumul. Tim‑
pul curgea cu totul altfel decât îl ştiam de 30 de ani. 
Am sunat din nou la Salvare şi ni s‑a zis că trebuie 
să ajungă. M‑am întrebat atunci dacă îşi va mai re‑
veni vreodată şi dacă va mai fi la fel ca înainte. I‑am 
spus că o iubesc orice s‑ar întâmpla de‑aici înainte 
şi că îi doresc drum bun dacă va hotărî să plece. Îmi 
luam la revedere de la ea.

Bogdan pendula între noi şi uşa de la apartament, 
ba chiar ieşea pe casa scărilor, ca şi cum agitația lui 
ar fi grăbit venirea medicilor. Sosirea lor ne‑a scos 
pe amândoi din starea aceea. I‑au luat temperatura 
Sânzianei şi au decretat că are „o convulsie febrilă”. 
Pentru o clipă, am răsuflat uşurată. Suna mult mai 
simplu decât ce ne imaginaserăm noi.

„De când spuneți că e aşa?”, m‑au întrebat. M‑am 
uitat la ceas şi când le‑am zis că trecuse mai bine 
de un sfert de oră s‑au schimbat la față. „Plecăm!”, 
mi‑au strigat scurt. Am luat‑o într‑o pătură şi am 
coborât. Soțul meu încerca să se țină după noi cu 
maşina, pentru că nu era loc în Salvare decât pentru 
un singur părinte.

Pe drum, medicii mi‑au explicat că îi administra‑
seră un medicament intrarectal pentru a o scoate din 
criză. De obicei, convulsia se termina aproape imedi‑
at. La ea nu s‑a schimbat nimic, aşa că au încercat cu 
o a doua doză. Știam medicamentul, îl avusesem până 
de curând în casă, preventiv, dar l‑am aruncat pentru 
că expirase. Lara făcea mereu febră mare, iar pediatra 
mă sfătuise să îl am mereu la îndemână în caz că va 

T otul a fost atât de obişnuit în 
seara aceea din aprilie 2011, 
că nu reuşesc să reconstitui în 
detaliu ultimele ore din viața 
noastră de dinainte, viața în 
care eram doar nişte părinți 
obosiți, dar plini de vise, 
bucuroşi că fetele noastre au 
mai crescut cu o zi.

Lumea începuse deja să se 
pregătească de sărbătoarea Floriilor şi de Paşti, un 
bun prilej s‑o trimitem pe cea mare, Lara, atunci 
de patru ani şi jumătate, într‑o excursie de câteva 
zile cu bunica. Sânziana, cea mică, încă nu mergea 
pe‑atunci şi adormea destul de devreme seara, aşa 
că ne simțeam ca în vacanță, ne mai rămâneau timp 
şi energie pentru un film sau o discuție.

În acea noapte însă, toate planurile noastre s‑au 
dat peste cap.

Amintirile mele încep cu ora 03:34, când ne‑a 
trezit un sunet ciudat, ca un sughiț. Era Sânziana. 
Am sărit imediat din pat şi am văzut că avea ochii 
deschişi, privirea fixă şi nu reacționa la nimic. Avea 
colțul drept al gurii lăsat, iar pumnul drept era 
încleştat şi părea să se lupte cu un rău invizibil. 
Am luat‑o în brațe şi am început să‑i vorbesc, apoi 
să‑i cânt, în vreme ce Bogdan, soțul meu, a sunat la 
Salvare. Le‑a spus că fetița noastră de şase luni şi 
jumătate pare să aibă un atac cerebral.

Cuvântul „convulsie” ne lipsea din vocabular.
După câteva minute, jumătatea stângă a corpului 

ei a intrat şi ea în luptă. Mişca ritmic din mâini şi 

38 ▪ primăvară 2013   DoR

Tot în luna 
februarie 2013, un reprezentant al asociaţiei a participat la Paris, 

în Franţa, la prima reuniune a organizaţiilor pentru Sindromul  
Dravet din Europa. La această întâlnire au fost iniţiate discuţiile  
pentru crearea unei federaţii europene reprezentantive pentru 

această boală, iar asociaţia din România va fi unul dintre membrii 
fondatori. Fotografii aici: http://www.dravet.ro/noutati-si-eveni-

mente/reuniunea-asociatiilor-pentru-dravet-din-europa
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 Pe 21 mai 2007, diminea]a, se n`[tea Davis. Numele lui \n   -seamn` realizarea VISULUI meu. Era a[a cum mi l-am ima-ginat nou` luni: blondu], cu ochi alba[tri, minunat... [i al meu. A luat nota 10 [i nicio secund` nu mi-am imaginat c` b`ie]elul meu perfect va suferi, [i \nc` mult. La 7 luni, \n prima zi din pri-          mul nostru Cr`ciun \mpreun`, Davis a intrat \ntr-o convulsie cumplit`. Nu am crezut c` va sc`pa cu via]`. Ne-am petrecut Cr`ciunul \n spital [i, du     p` ce-va investiga]ii, am plecat lini[- 

Lupt pentru speranta!˘´

Povestea noastr` a \nceput acum [ase ani, 
când \n sfâr[it testul de sarcin` m` anun]a 
c` visul meu a devenit realitate: urma s` fiu 
mam`! Nu mi-am dorit niciodat` nimic cu 
atâta ner`bdare [i putere. 
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ti]i c` a fost o criz` ce nu avea s` se mai repete. Dar nu a fost a[a. Dup` alte [ase luni, a urmat a doua criz`, apoi a treia [i dia-gnosticul de epilepsie a c`zut ca un fulger \n via]a noastr` per-fect`. Am \nceput tra     tamentul cu un anticonvulsivant. Am fost mereu sincer` cu fi-ul meu [i mereu i-am vorbit [i explicat ca unui adult. Când am \nceput tratamentul, nu avea nici doi ani. L-am luat \n bra]e [i i-am explicat c` din acea clip` va trebui s` ia acel siropel ca s` tr`iasc`, ca s` nu \l mai doar` ca-

 Am pornit la drum \mpre-un`. Ni s-a al`turat [i doamna doctor neurolog Magda Sandu [i a[a s-a n`scut Asocia]ia pen-tru Dravet [i alte Epilepsii Rare. Am f`cut pentru prima dat` un Maraton Dravet, a[a cum fac toate ]`rile cu comunit`]i de fa-milii Dravet. A ajuns s` se vor-beasc` despre Dravet \n pres`, avem un site de care suntem foarte mândre –  www.dravet.ro – cu infor ma]ii [i suport pen-tru familiile afectate. Sper`m ca \n acest fel s` putem ajuta cât mai mul]i p`rin]i care se afl`      \n aceea[i situa]ie, s` nu mai treac` nimeni de unul singur prin ceea ce am trecut noi.  Avem multe planuri [i le vom \ndeplini pe rând. Avem acas`, motiva]iile supreme: Da-vis [i Sânziana. Vrem ca ei s` fie 

mândri de p`rin]ii lor, care au declarat oficial Lupta \mpotriva acestui Sindrom care \i chinuie. {i [ti]i ceva? Exist` Speran]`!
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mândri de p`rin]ii lor, care au declarat oficial Lupta \mpotriva acestui Sindrom care \i chinuie. {i [ti]i ceva? Exist` Speran]`!

mândri de p`rin]ii lor, care au declarat oficial Lupta \mpotriva 

 {i, \ntr-o frac]iune de se-cund`, nu [tiu cum, am decis: LUPT! Lupt cu o boal` incura-bil`, despre care nu se [tiu mul-te, dar arma cu care lupt e mai puternic` [i tot incurabil` – se nume[te dragostea de mam`. Mi-am f`cut curaj s` intru pe internet s` aflu cât mai mul-te despre du[manul meu pe via]`: Sindromul Dravet. Stu-poare! Nu exista nici m` car o fraz` \n limba român` care s` con]in` numele Dravet. Atunci am decis: fac un site, fac eveni-mente dedicate copiilor Dravet [i, de acum \nainte, lumea tre-buie s` [tie c` exist`m [i noi. Primul pas a fost s` m` \n  -scriu pe un grup de suport din str`in`tate pentru familiile cu Dravet. Acolo m-a g`sit Teodo-ra, o alt` mam` cu copil Dravet din Bucure[ti. Am \n    ceput s` vorbim din ce \n ce mai des. Am descoperit c`, uneori, nici nu trebuia s` vorbim, pentru c` ne sim]eam una pe cealalt`.

bil`, despre care nu se [tiu mul-te, dar arma cu care lupt e mai puternic` [i tot incurabil` – se nume[te dragostea de mam`.
pe internet s` aflu cât mai mul-

povestea mea
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|ncercase tot ce era omene[te posibil, \ns` a refuzat s` renun    - ]e [i ne-a sus]inut [i \ncurajat mereu, de[i o vedeam speriat`. Pe 30 ianuarie anul acesta, pe fondul unei febre cu 40 de grade, Davis a intrat \n status epileptic, ca o com`. {ansele ca el s` tr`iasc` \n continuare a[a nu prea mai existau [i trebuia f`cut ceva urgent. 
 Pe 26 martie, \n Spitalul Necker din Paris, profesorul Dulac ne d`dea sentin]a: Davis are Sindrom Dravet, o form` foarte rar` de epilepsie [i... in-curabil`. Atunci a fost a doua oar` când mi-am dorit s` mor. Cum s` supravie]uie[ti unei ase-menea ve[ti?

 Am decis c` nu vreau s` [tiu nimic atunci despre boala asta. Voiam s` \mi duc copilul \n Dis-neyland, s` \l fac fericit, cel mai fericit. Am luat leg`tura [i cu tat`l lui, aflat \n Bucure[ti, [i mi-a zis: „Ia-i tot ce vrea. |i cump`r`m tot Disney dac` vrea, numai s` fie fericit!“
 Am tr`it trei zile unice. Da-vis era atât de fericit c` l-a \ntâl-nit pe idolul lui, Mickey Mouse, \ncât a f`cut dou` crize. Pentru c` da, copiii cu Dravet nu au vo-ie s` fie ferici]i.

 Ziua \l plimbam prin parcul de distrac]ii [i tr`iam un basm unde totul ne transmitea c` Exis- t` Speran]` [i Magie. Noaptea plângeam \n baie pân` la epu -izare. Apoi, basmul s-a terminat [i am revenit \n Bu cu re[ti. Tre-buia s` \n  frunt realitatea [i s` de-cid ce voi face de aici \nainte.

pul [i ca s` fim bine. Plângeam [i \i explicam de ce eu, mama lui, \i d`deam un sirop cu un \n -  treg [ir de reac]ii adverse. Davis a crescut. La fel [i num`rul crizelor, la fel [i nu   -m`rul medicamentelor. Tot mai ad`ugam câte unul, poate aces-ta va face minuni. |n tot acest timp, am \ncercat s` \i ofer o via]` cât mai normal`. A mers la gr`dini]` de la doi ani, a f`cut     \not de la opt luni, a mers \n va-can]e chiar dac` [tiam ce risc       \mi asum, iar pe lista obiective-lor „turistice“, \n alegerea desti-na]iei, important era s` existe [i un spital aproape de hotel. Perioada \ntre patru [i cinci ani a fost cea mai grea. Avea    zile \n care f`cea [i dou` crize. Lista anticonvulsivantelor din România se sfâr[ise [i nimic nu ne mai ajuta.
 Doamna doctor Raluca Te-leanu, medicul neurolog care ne-a fost al`turi \n toat` aceast` perioad`, refuza s` se dea \n  -frânt` [i c`uta solu]ii pentru el. Dar nici dânsa nu le mai g`sea. 



Luna martie 2013 a prilejuit organizarea Zilei Internaţionale a Epilepsiei, marcată pes-
te tot în lume pe data de 26 martie sub denumirea de Purple Day (mov fiind culoarea 
simbol pentru lupta împotriva epilepsiei). Asociaţia noastră a ales să marcheze această 
zi prin dans alături de reprezentanţi ai mai multor şcoli de salsa din Bucureşti. Astfel, 
pe 26 martie, în Piaţa Universităţii, pe o vreme foarte potrivnică, circa 70 de persoane 
au dansat şi au înălţat baloane mov pentru a le transmite bolnavilor de epilepsie că nu 
sunt singuri.

Un mesaj de susţinere a venit în această zi şi din partea Guvernului României, a cărei 
clădire a fost iluminată în culoarea mov. Cu acest prilej, instituţia a anunţat că lucrează 
pentru găsirea unor soluţii de sprijin pentru această categorie de persoane.
Alături de asociaţia noastră au fost şi diferite persoane care au dorit să organizeze cu 
copiii evenimente prin care să le explice semnificaţia zilei de 26 martie şi să transmită 
încurajări şi gânduri bune pentru cei afectaţi. Fotografii cu tot ceea ce a însemnat 
Purple Day sunt publicate aici: http://www.dravet.ro/noutati-si-evenimente/purple-
day-2013



Aprilie 2013 a fost luna în care 
a apărut primul rezultat con-
cret al unei serii de discuţii între 
reprezentanţii organizaţiei şi cei ai 
Ministerului Sănătăţii. Este vorba 
de crearea unei baze de date cu 
pacienţii cu Sindrom Dravet din 
România, pentru care dispeceratul 
serviciului medical de urgenţă 112 
să dispună de o alertă specială. 
Apelarea serviciului de către fa-
milia unui pacient din această bază 
de date va atrage trimiterea unui 
anumit tip de echipaj, cu dotările 
necesare unei urgenţe de tip status 
epilepticus.

O altă realizare în plan medical 
este intrarea în luna iunie, pe piaţa 
farmaceutică din România, a singu-
rului medicament destinat Sindro-
mului Dravet existent, în prezent, 
în lume. Medicamentul este distri-
buit de compania Desitin Pharma 
România, partener al asociaţiei 
încă de la înfiinţare. Foto: http://
www.dravet.ro/noi-parintii/stirip-
entol-in-romania

De asemenea, la sfârşitul lunii martie 
organizaţia a anunţat public proiectul pentru 
centrul de zi “Există Speranţă”, destinat copi-
ilor cu epilepsie de vârstă preşcolară ce nu pot 
fi integraţi în învăţământul de masă. Amplasa-
mentul reprezintă un parteneriat public-privat, 
dezvoltat împreună cu Primăria Municipiului 
Bucureşti. Asociaţia derulează, în prezent, o 
campanie de strângere de fonduri pentru do- 
tarea acestui centru.

Organizaţia noastră va continua demersurile 
pentru ca acest medicament să fie şi compen-
sat, astfel încât să devină accesibil în mod real 
pacienţilor. De asemenea, asociaţia face demer-
suri pentru introducerea pe piaţă a altor trata-
mente şi a stabilit colaborări cu nutriţionişti şi 
medici pentru o dietă alimentară considerată, 
la rândul său, o opţiune de tratament pentru 
formele de epilepsie farmaco-rezistente.



Tot luna iunie marchează debutul campaniei Bursa Binelui, organizată de BCR, prin in-
termediul căreia asociaţia încearcă să convingă donatori persoane fizice să contribuie la 
realizarea centrului “Există Speranţă”. Proiectul este şi câştigător, 
în iulie 2013, al unei finanţări în valoare de 5.000 de euro în cadrul 
programului “Ţara lui Andrei” organizat de Petrom. 

O altă acţiune menită să popularizeze ideea centrului de zi şi să atragă fondurile nec-
esare acestuia a fost Swimathon, o competiţie de înot la care au participat circa 20 
de echipe reprezentând diferite proiecte sociale. Pentru centrul “Există Speranţă” au 
înotat membrele echipei de polo feminin Karma. Un montaj cu cele mai spectaculoase 
momente aici: http://www.youtube.com/watch?v=5v7M_DOOq6M.

Pentru că asociaţia noastră susţine hipoterapia, în luna august ne-am 
alăturat ca parteneri evenimentului “Dincolo de cuvinte: copiii şi caii”, organizat de 
Asociaţia de Terapii Suportive Hipoterapia şi Delfinariul Constanţa. În cadrul aces-
tuia, mai mulţi copii şi tineri cu dizabilităţi, inclusiv cu Sindromul Dravet, au arătat, 
prin exerciţii demonstrative, o parte dintre beneficiile obţinute în urma hipoterapiei. 
Fotografii de la eveniment aici: http://www.dravet.ro/noutati-si-evenimente/dincolo-
de-cuvinte-copiii-si-caii



Tot pe perioada verii, mai mulţi voluntari ai asociaţiei au 
susţinut activităţi inedite. Una dintre acestea a fost un 
traseu pe biciclete de aproape 1.000 de kilometri, 
mergând de la cel mai estic la cel mai vestic punct al  
Angliei. Participanţii la traseu au purtat tricouri cu în-
semne ale asociaţiei, au făcut cunoscute celor de pe tra-
seu aspecte despre Sindromul Dravet şi au strâns donaţii 
în valoare de circa 1.000 de lire sterline. 

Un alt voluntar al organizaţiei, iubitor de excursii mon-
tane, a escaladat în intervalul iunie-septembrie cele mai 
înalte 14 vârfuri din România, toate cu o înălţime de 
peste 2.500 de metri. De asemenea, a urcat pe cele mai 
înalte vârfuri din Bulgaria, Grecia şi Rusia, inclusiv pe vâr-
fului Elbrus din Caucaz (5.642m), cel mai înalt din Europa. 
În toate aceste expediţii, el a purtat tricoul mov cu însem-
nele asociaţiei. 



A doua ediţie a evenimentului “Învinge Dravet! Start!” s-a desfăşurat pe 15 septem-
brie 2013 în Parcul Izvor, în parteneriat cu World Class România. Reprezentanţi şi 
susţinători ai Asociaţiei pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare au participat la cel mai mare 
maraton de cycling din cadrul Bike Fest, purtând tricourile mov cu fluturaşi. Câteva 
imagini aici: http://www.dravet.ro/noutati-si-evenimente/invinge-dravet-start-2013

Atât în toamna lui 2012, cât şi în cea din 2013, cauza asociaţiei a fost susţinută la 
Maratonul Internaţional al Bucureştiului de membrii echipei de alergători PwC Run 
4 Fun. Aceştia au participat la probele competiţiei, precum şi la cele ale Semimara-
tonului Internaţional al Bucureştiului din primăvara lui 2013, purtând însemne mov. 
Foto aici: http://www.dravet.ro/noutati-si-evenimente/semimaratonul-international-
al-bucurestiului-2013

În plus, pentru a face cunoscută mai bine cauza organizaţiei, dar şi pentru strângerea 
de fonduri, membrii asociaţiei au participat la diferite târguri organizate la sedii de 
companii, unde comercializează obiecte de sezon realizate de voluntari.



În intervalul de la înfiinţare, organizaţia a avut următorii sponsori, cu 
sponsorizări în bani sau sub formă de bunuri: 
• Petrom
• Desitin Pharma România, 
• GlaxoSmithKline România, 
• Sorocam, 
• Master Sport, 
• Green Revolution, 
• Isostar, 
• Aqua Carpatica, 
• Atlantiss Fitness & Lifestyle, 
• Body Exprim, 
• Body Art Wellness Club, 
• WorldClass 
• persoane fizice. 

De asemenea, asociaţia a derulat prima sa campanie de colectare a formu-
larelor pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit al persoanelor 
fizice.

Le mulţumim tuturor celor care ne sunt alături – sponsori, voluntari, fami-
liile pacienţilor!

Date de contact
Adresă de 

corespondenţă:
Bd. Timişoara nr. 

27, bl. E, sc. A,  
et. 7, ap. 32, 

Bucureşti, 061331
Tel: 0745 090 090
dravet@dravet.ro

www.dravet.ro



Bugetul  Oct. 2012 - Sep. 2013
Venituri 43.731,10 lei
Cheltuieli 5.920,97 lei

Surse de venituri
Persoane fizice 29.937 lei
Persoane juridice 13.500 lei
Dobânzi bancare 294,10 lei

Tipuri de cheltuieli
Suport familii 4.000 lei
Cheltuieli logistice 823,20 lei
Traininguri 750 lei
Taxe şi comisioane 227,77 lei
Servicii 120 lei

Apariţii media
Online 26
Bloguri  12 
Presa scrisă 7
TV 15
Radio 1
TOTAL 61

Trafic site                                            Oct. 2012-Sept. 2013
Vizite 18.322
Vizitatori unici 13.562
Vizualizări de pagini 52.642

Asociaţia pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare
Este o organizaţie non-profit ce are ca scop desfăşurarea de activităţi menite să asig-
ure condiţii optime, corespunzătoare de existenţă materială, asistenţă medicală şi 
tratament necesare pentru copiii cu sindrom Dravet şi alte epilepsii, precum şi acor-
darea de consiliere şi suport pentru acestea şi familiile acestora.

  Echipa
  Adela Chirică 
  Preşedinte
  adela@dravet.ro

  Teodora Neagu 
  Vicepreşedinte
  teodora@dravet.ro



Date legale si fiscale
Asociaţia pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare a primit personalitate juridică 
prin Hotărârea judecătorească nr. 20253/303/2012 a Judecătoriei Sectoru-
lui 6 Bucureşti şi a fost înregistrată în Registrul Fundaţiilor şi Asociaţiilor la nr. 
124/27.09.2012.

Adresă de corespondenţă: 
Bd. Timişoara nr. 27, bl. E, sc. A, et. 7, ap. 32, Bucureşti, 061331
CIF: 30743937
Cont bancar: 
RO91 INGB 0000 9999 0323 8491 (RON), deschis la ING Bank Sucursala Unirii

2%
Dacă doriţi să susţineţi Asociaţia pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare, puteţi 
direcţiona 2% din impozitul pe venitul dumneavoastră către asociaţie. Puteţi 
face acest lucru, în funcţie de tipul de venit, completând Declaraţia 230 – Veni-
turi din salarii Declaraţia 200 – Venituri din alte surse (drepturi de autor).
Datele noastre sunt: 
Asociaţia pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare, 
CIF: 30743937, 
Cont bancar: RO91 INGB 0000 9999 0323 8491
Ambele declaraţii trebuie depuse la Adminstraţia financiară de domiciliu sau tri-
mise prin poştă până la data de 15 mai 2014 pentru veniturile din anul anterior.



Sponsori:

Parteneri


