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Asociaţia Pro-vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi - Bucureşti pune la dispoziţie 

publicului larg următoarele lucrări în format tipărit, pentru împrumut sau studiu la 

sediul său: 

 

 
 

DVD-VIDEO 

 
Materialele marcate cu (Ro) sunt subtitrate profesional în română, majoritatea la 
comanda Asociaţiei Pro-vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi, Filiala Bucureşti. 
 
1.  Iarna Demografică 1 – Declinul Familiei (Ro) 

Demographic Winter - The Decline of Human Family | SUA, 2007, 52' 
Iarna Demografică 2 – Bomba Demografică (Ro) 
Demographic Bomb – Demography is destiny | SUA, 2008, 70' 
Un film despre problemele familiei contemporane şi despre situaţia 

demografică a multor ţări confruntate cu scăderea dramatică a natalităţii. Cum va 
arăta viitorul civilizaţiei umane, fără copii şi tineri îndeajuns? 

Noua realitate economică 
The New economic reality | 2 DVD, SUA, 2012 

Urmare a filmului documentar Iarna Demografică. În prima parte se face o incursiune 
în istoria propagandei antinataliste, care a sădit primele semințe ale declinului. 
Partea a 2-a caută răspuns la întrebarea „De ce scade natalitatea și ce impact are 
aceasta?” Experții intervievați explorează catalizatorii sociologici ai declinului, 
inclusiv paradoxul că prosperitatea duce, aproape mereu, la reducerea fertilității. 
„This is at least as big a deal as global warming, only far more certain” 
 
2.  Strigătul mut (Ro) 

The Silent Scream | American Portrait Films, SUA, 1985, 28' 
Acest documentar medical dezvăluie fără echivoc natura criminală a 

avortului. Filmul aduce dovezi despre umanitatea copilului nenăscut şi prezintă 
înregistrarea, prin intermediul ultrasunetelor, a unui avort chirurgical. De la 
realizarea sa, "Strigătul mut" continuă să aibă un impact uriaş în întreaga lume. Vezi 
şi saitul dedicat www.strigatulmut.ro! 

http://www.strigatulmut.ro/
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Răspunsul (Ro) 
The Answer | 1987, 12'.  
După lansare, filmul “Strigătul mut” a fost atacat de mişcarea pro-avort care a 

pretins că înregistrările au fost manipulate, că fetusul avea mai mult de 12 
săptămâni, chiar că dr. Nathanson ar fi fost cel care a întrerupt sarcina. Acesta este 
răspunsul la acuzații, inclusiv mărturia medicului avorționist implicat în procedură. 
 
3.  Crudul adevăr (Ro) 

Hard Truth | SUA, 1991, 10' 
Înregistrarea unui avort. Un film cu efect de şoc, care a schimbat radical 

convingerile unui mare număr de oameni. Nerecomandat minorilor. Ideal pentru 
discuţii şi seminarii în faţa unui public matur. 
 
4.  Choice blues (nu necesită traducere - fără cuvinte) 

Choice blues | Center for bioethical reform, SUA, 12’ 
Filmarea unui avort şi a unor ţesuturi embrionice şi fetale avortate. Atenţie: 

filmul conţine imagini necenzurate foarte brutale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! 
 
5. Fereastră spre interior 1 (Ro) 

Window to the womb | Soundwave Images, SUA, 1990, 33’ 
"Fereastra spre interior" este filmul care a marcat începutul folosirii 

sonografiei în mişcarea pro-life/pro-vita.  
Viaţa înainte de naştere. De secole a fost un factor necunoscut, pur şi simplu 

pentru că copilul era invizibil. Un abdomen umflat semnifica creşterea, dar fără 
imagini, acea "creştere" era considerată doar un glob de ţesuturi sau de materie 
fetală. Astăzi, cu ajutorul tehnologiei avansate şi a sonografiei 3-D şi 4-D, putem 
observa organe, degete, putem vedea cum copilul loveşte, sare şi îşi mişcă mâinile şi 
picioarele! O adevărată "fereastră spre interior!" Priviţi această incredibilă călătorie, 
pentru că sunteţi martorii unei minuni: minunea vieţii umane înăuntrul pântecelui 
mamei sale. 

 
6.  Fereastră spre interior 2 - Avort, vindecare şi speranţă 

Window to the Womb 2 - Abortion, Healing, and Hope | Soundwave Images, 
SUA, 2009, 50' 

Ascultaţi vocile femeilor şi bărbaţilor care rup tăcerea împărtăşind experienţa 
proprie a durerii şi depresiei cauzate de avort. Ei caută calea spre vindecare şi 
speranţă pentru a începe călătoria de la moarte la viaţă. DVD-ul este furnizat şi în 
versiune prescurtată de 28', perfectă pentru cursuri educative şi consiliere. 
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7.  Martor ocular 2 - Generaţia următoare (Ro) 
Eyewitness 2 - The Next Generation | Soundwave Images, SUA, 2008, 20' + 15' 
"O imagine valorează cât o mie de cuvinte"... mai ales dacă imaginea este 

realizată cu ajutorul unei tehnologii de ultimă oră! Urmarea unui alt documentar 
celebru - "Fereastra spre interior" – "Martor ocular" prezintă o călătorie fascinantă 
de-a lungul celor 38 de săptămâni de sarcină, călătorie facilitată de tehnologia 
ultrasunetelor, a ecografiei 3D şi 4D. Perfect pentru seminarii în şcoli, pentru săli de 
aşteptare în spitale şi centre de consiliere. În două variante, una exclusiv descriptivă 
şi una prezentată de dr. Shari Richards, pionier al ultrasonografiei medicale. 
 
8. Verde-n faţă (Ro) 

In your face | Africa de Sud, 2004, 30' 
Film educativ pentru tineri, realizat de organizaţia medicală "Doctors for Life" 

despre ravagiile făcute de epidemia de SIDA. Apără "sexul protejat" de îmbolnăvire? 
Nici vorbă, spun realizatorii şi ne propun ca singură soluţie abstinenţa, căsătoria şi 
fidelitatea absolută faţă de partenerul de viaţă. Un film care ţi-o zice... verde-n faţă. 
 
9. Despre avort (Ro) 

What about abortion? | SUA, 2006, 20' 
Detalii despre dezvoltarea fetală, procedurile avortive şi factorii de risc 

asociaţi acestora. Un film indispensabil celor care lucrează în sprijinul femeilor în 
criză de sarcină, în centre de consiliere şi clinici. 
 
10.  Consecinţele alegerii (Ro) 

In the wake of choice | SUA, 2007, 82' 
Efectele avortului într-o "cultură a mortii": câţiva dintre cei afectaţi, femei dar 

şi bărbaţi, vorbesc despre experienţa lor şi încearcă să găsească vindecare pentru 
suferinţă. Foarte util pentru cabinetele de consiliere. 
 
11.  Silent no more (Ro) 

Silent no More | British Victims of Abortion Foundation, Marea Britanie, 72' 
Silent no more awareness | SUA, 59' (Ro) 
Adevărul depre avort: experienţă versus retorică. Două colecţii de mărturii 

publice ale unor femei britanice şi americane, care regretă faptul că au făcut avort şi 
spun cum s-au vindecat de suferinţă. "Silent no more" este foarte util pentru 
cabinetele de consiliere. 
 
12.  Răspunsuri oneste (Ro) 

Honest answers | SUA, 2004, 18' 
Interviuri cu femei care au trecut prin criza de sarcină şi discuţii despre 

soluţiile alese de ele. Detalii despre dezvoltarea fetală, procedurile avortive şi factorii 
de risc asociaţi acestora. Un film indispensabil celor care lucrează în sprijinul femeilor 
în criză de sarcină, în centre de consiliere şi clinici. 
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13.  Miracolul vieţii (Ro) 
The miracle of life | WGBH Educational / Nova Films, SUA, 2004 
Naşterea unui copil este încununarea celui mai complex, misterios şi 

miraculos proces. Renumitul fotograf suedez Lennart Nilsson prezintă incredibilul 
voiaj al noii vieţi cu o uimitoare privire în universul microscopic al corpului uman, 
prin imagini mărite de până la 500.000 de ori. 
 
14.  Procedura. Vezi cu ochii tăi! 
 The Procedure. See for yourself! | Priests for Life, SUA, 2007 

DVD-ul cuprinde mai multe părţi. Pr. Frank Pavone de la Priests for Life 
prezintă procedura avortului în chiar cuvintele medicilor care o practică. Câteva 
femei participante la campania de conştientizare "Silent no More" îşi fac publice 
experienţele tragice. În "Vezi cu ochii tăi", dr. Tony Levatino, fost avorţionist, 
prezintă instrumentele şi descrie pas cu pas procedurile comune de avort. Dr. Byron 
Calhoun arată doi copii avortaţi şi spune cum au murit. În cele din urmă, câteva 
înregistrări mişcătoare din interiorul unei clinici unde se fac avorturi. 

 
15.  Biologia dezvoltării prenatale (Ro) 

The Biology of Prenatal Development | The Endowment for Human 
Development, SUA, 2006, 42' 
Un DVD care oferă detalii-cheie ale dezvoltării omului în burta mamei sale, cu 

imagini, secvenţe video, animaţie şi naraţie. 
"Biologia dezvoltării prenatale" descrie etapele dezvoltării umane în timpul 

celor 38 de săptămâni de sarcină, subliniind perioada primului trimestru când toate 
sistemele corpului şi peste 90% din părţile corpului se formează şi încep să 
funcţioneze. Acest documentar medicl conţine şi imagini rare al embrionului şi 
fătului uman, combinând date din literatura medicală cu imagini rare produse cu 
şase diferite tehnologii de imagistică. 
 
16.  Dincolo de valea întunecată (Ro) 

Beyond the dark valley | The Justice Foundation, SUA, 30' 
Un captivant documentar care descrie efectele devastatoare ale avortului 

asupra femeilor, bărbaţilor şi familiei. Filmul este destinat educării prin exemplele 
personale ale celor care depun mărturie şi prin susţinerea argumentaţiei cu fapte şi 
date medicale şi stiinţifice. 
 
17.  În noi este viaţa (Ro) 

La vie este en nous | La vie este en nous Associations, Franţa, 55' 
Obiectivul acestui documentar este de a face cunoscute suferinţele provocate 

de avort, pentru a pune într-o nouă lumină mizele întreruperii de sarcină la cerere. 
În acest film este observată dezvoltarea copilului în sânul matern. Prin 

intermediul a numeroase mărturii, descoperim suferinţele şi traumatismele legate 
de avort. Acestea le afectează pe femei, dar şi pe bărbaţi, personalul medical, pe 
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fraţi şi surori. Cel mai adesea sunt ignorate sau chiar negate. Ele afectează totuşi, în 
grade diferite, una din două femei care au suferit un avort. Se abordează apoi succint 
ajutoarele existente pentru femeile sau cuplurile în dificultate care nu doresc să facă 
avort; de asemenea, şi anumite aspecte spirituale ale problemei. 

 
18.  Paşi de copil (Ro) 

Baby steps – 16 stages of prenatal development | SUA, 5' film şi fotografie 
medicală 

Imagini obţinute cu ajutorul ultrasonografiei 4D prezintă copii nenăscuţi de la 
8 la 34 de săptămâni. În aceste 16 stadii ale dezvoltării, copiii se rostogolesc, cască, 
clipesc, fac tumbe, zâmbesc şi se întind. Un DVD care poate fi foarte eficient în a 
salva vieţi. Ideal pentru cabinetele de consiliere. 

 
19.  Gianna Jessen – Supravieţuitoarea avortului (Ro) 

Gianna Jessen – Abortion survivor | 16', înregistrare a unui discurs 
Americanca Gianna Jessen, supravieţuitoare a unui avort nereuşit, vorbeşte la 

Queen's Hall, Parliament House, statul australian Victoria, în timpul dezbaterilor 
privind legalizarea avortului, în 2008. O mărturie zguduitoare. 
 
20.  Bani însângerați (Ro) 

Blood money | TAH.LLC films, SUA, 2010, 76' 
Blood Money este un film documentar narat de dr. Alveda King (nepoata lui 

Martin Luther King) care dezvăluie adevărul din spatele Industriei Avortului și 
efectele devastatoare pe care această „alegere” le are asupra femeilor care au trăit-
o. Filmul examinează istoria avortului în America, de la fondarea Planned 
Parenthood (cel mai mare furnizor de servicii de avort din SUA), la Roe v. Wade 
(procesul în urma căruia în 1973 a fost legalizat avortul în această ţară), până la lupta 
actuală pentru salvarea vieţii copiilor inocenţi. 

 
21.  Bella (Ro) 

Bella | Film artistic, SUA, 2007, 90' 
Nina, o tânără chelneriţă necăsătorită, descoperă că e însărcinată exact când 

rămâne fără slujbă. Jose, bucătarul restaurantului, devine confidentul şi prietenul 
Ninei şi o ajută, purtând totodată secrete din propriul lui trecut, să ia o decizie care 
le va schimba viaţa amândurora… 
 
22.  Alegerea lui Sarah 

Sarah’s choice |Film artistic, SUA, 2009, 90' 
Sarah, o tânără care urcă treptele succesului în societate este confruntată cu 

o decizie majoră pentru viitorul ei: o sarcină în afara căsătoriei. Şi decide împotriva 
vocilor care-i cer să se gândească doar la ea. “Alegerea lui Sarah” este la fel de mult 
o poveste despre dilema unei tinere femei cum este şi despre modul în care un tânăr 
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bărbat învaţă rolul şi responsabilităţile sale, pus faţă în faţă cu sarcina iubitei lui. Un 
film relevant pentru o întreagă generaţie care caută cu ardoare auto-împlinirea. 

 
23.  Pam Stenzel – Lecţii de dragoste - Puritatea este posibilă  

Love lessons – purity is possible. Curriculum. 4 DVD-uri; 2009 
Adolsecenţilor nu li se spune adevărul despre consecinţele alegerilor lor 

atunci când vine vorba despre relaţiile intime. Deşi primesc zilnic informaţii prin 
muzică, tv, internet sau cărţi, ei nu cunosc efectele relaţiilor sexuale în afara 
mariajului. Pam Stenzel le spune tinerilor aceste lucruri, într-un limbaj pe înţelesul 
lor. Pachet de 4 dvd-uri cu modele de handout-uri. 

 
24.  Eggsploitation  

Eggsploitation | Film documentar, SUA, 2011, 40' 
Industria infertilității din SUA este o afacere de miliarde de dolari. Care este 

principalul obiect al comerțului său? Ovulul uman. Tinere din întreaga lume sunt 
tentate prin publicitate agresivă, oferindu-li-se până la 100.000 dolari pentru a-și 
„dona” ovulele, ca să „împlinească visul” cuiva. Dar ce se întâmplă cu aceste 
donatoare? Sunt ele tratate etic? Care sunt riscurile pentru sănătatea lor? 
Răspunsurile la aceste întrebări s-ar putea să vă surprindă... 

Produs de Centrul pentru Bioetică și Cultură, Eggsploitation aduce la lumină 
afacerea înfloritoare a ovulelor umane și întâmplările tragice ale femeilor care au 
fost implicate și ale căror vieți s-au schimbat pentru totdeauna. 

 
25.  E o fată! (Ro) 

It's a girl! | Shadowline Films, USA, 2012 
Filmat în India și China, documentarul dezvăluie preferința acestor societăți 

pentru bărbați. Se pune întrebarea de ce toate aceste lucruri se întâmplă și de ce se 
face atât de puțin pentru salvarea victimelor. 

 
26.  Călătoria lui Reannon 

Reannon's journey - the story of Reannon | Pregnancy crisis Norfolk, Care 
Confidential, UK, 1h35' 

Tânăra Reannon descrie dilema cu care s-a confruntat pe când era 
însărcinată, experiența unui avort la 16 săptămâni și cum, prin intermediul 
programului de terapie „Călătoria”, a fost capabilă să plângă copilul pierdut și să 
găsească pace și iertare. 

 
27.  SEMNE 

Colecție de 11 eseuri de televiziune pe teme creștine, realizate de Cristi Țepeș 
pentru TVR - Emisiunea „Semne”. 

 
28.  Ioan Alexandru - Cruce și Înviere  
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Emisiune TV, România, 30' 
Evocare a lui Ioan Alexandru (1941-2000), poet, om politic creștin, fondatorul 

mișcării provita din România (în 1990). Realizată de Cristi Țepeș pentru Televiziunea 
Română.  

 
29.  Casa binecuvântată  

Realizator - Ioan Panican, Forumul Civic Creștin, 2008 
Interviu cu preotul Vasile Mihoc, președintele Federației PROVITA Ortodoxă 

din România și tată a 13 copii. 
 
30.  Central & Eastern Europe – A return to life  
A Human Life International „True story project”. 57:40 
 
31.  Conceived in Rape and other exceptions 
Inspiring true stories about redemption in the midst of the dark cirumstances. 
www.conceivedinrape.com  
 
32.  The Pilippines: preserving a Culture of Life 
Human Life International, 2011 

 
(NOU) 33.  Jerome Lejeune: Aux plus petits d’entre les miens 

Un film de Francois Lepes. 68’. En francais 
 

(NOU) 34.  Vita umana la prima meraviglia 
Lucia Barocchi, 1996, 30’. In italiano 
 

 
MULTIMEDIA 

 
1.  Prolife CD library 
Prolife CD library by Human Life International. Comprehensive resources serving the 
fight for life. 

 
 
CD-AUDIO 

 
1.  The worldwide war against baby girls 

By Joseph Meaney, Human Life International. Defend Life Lectures Series, 
sept. 2008.  
The speech will educate you on the problem of sex-selective abortions 

around the world and the consequences of this global disparity between the number 
of boys and girls. Finally, some nations are beginning to see the costs of losing a huge 
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part of their society, but until they believe in the worth of every human person, the 
people of life still have work to do. 

 
2.  The fight for life around the world,  

By Rev. T. J. Euteneuer, Human Life International. Speech in Lombard, Il., jan. 
2009 
Fr. Euteneuer highlists the struggle against the culture of death around the 

world using worldwide statistics on the state of abortion laws, the staggering 
quantity of abortions, and plummeting fertility rates.  He also explains the three 
things the culture of death always uses to promote its message, which he labels as 
"Unholy Trinity". 
 
3.  Ce nume ai da copilului tău nenăscut?  

Documentar în limba română, realizat de Ioan Ciobotă (Radio Vocea 
Evangheliei - Timişoara). Distins cu Premiul ONU pentru Jurnalism pe anul 2005. 

 


