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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

FUNDAŢIA UMANITARĂ EBEN EZER MOLDOVAN este un organism privat
acreditat care se situează în contextul modern al parteneriatului privat – stat şi răspunde
strategiei naţionale, judeţene şi locale privind protecţia drepturilor copilului, prin
serviciile pe care le oferă.
Partener al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
încă din anul 2004, respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Timiş, din 2013- fundaţia a fost activă desfăşurând o activitate laborioasă şi
continuă în domeniul protecţiei copilului.
Continuând să răspundă nevoilor identificate în domeniul protecţiei copilului,
fundaţia a funcţionat în conformitate cu prevederile Decretului 31/1954, a Ordonanţei de
Guvern 26/30.01.2000 - privind asociaţiile şi fundaţiile, modificată prin Ordonanţa de
Guvern nr. 37/30.01.2003, prin care sunt întrunite condiţiile ca fundaţia să fie constituită
ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, fiind subiect de drept, înfiinţată
de mai multe persoane pe baza unui act juridic.
Fundaţia a dobândit personalitate juridică prin înscrierea sa în registrul asociaţiilor
şi fundaţilor aflat la grefa judecătoriei din cadrul circumscripţiei Tribunalului Judeţean
Arad, înregistrată iniţial în statut ca Fundaţia Umanitară Eben Ezer Mihuţa în dosarul nr.
801/14.03.1996, prin sentinţa civilă cu numărul 419/1996, şi modificată la cerere, prin
Actul Adiţional la Actul de Constituire şi Statutul Fundaţiei, admis de către Judecătoria
Arad prin sentinţa nr. 2098/2002 din dosarul nr. 2940/2002. Denumirea fundaţiei se
transformă în FUNDAŢIA UMANITARĂ EBEN EZER MOLDOVAN, iar structura,
sediul şi componenţa membrilor se modifică.
La data de 07.10.2004 prin sentinţa civilă nr. 566 din dosarul nr.1168/2004,
Judecătoria Lipova admite cererea fundaţiei EBEN EZER MOLDOVAN de modificare a
statutului şi actului de constituire al fundaţiei, conform procesului verbal al Consiliului
Director din data de 08.09.2004, autentificat sub nr.1566/09.09.2004 de către notar
public. Totodată Judecătoria Lipova dispune înscrierea modificării statutului şi actului
constitutiv în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la Grefa Judecătoriei Lipova odată cu
înregistrarea sentinţei civile nr. 566/2004 din dosarul 1168/2004 la data 22.10.2004.
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În schema prezentată în anex 1 se poate observa locul fundaţiei în sistemul de
servicii sociale la nivel de judeţ.
FUNDAŢIA UMANITARĂ EBEN EZER MOLDOVAN funcţionează cu
Certificat de Acreditare seria A, nr. 0002457, emis conform deciziei Comisiei de
Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale a Direcţiei Munci şi Solidarităţii Sociale şi
Familiei Arad din anul 2005, reactualizat. În cadrul ei funcţionează următoarele servicii:





Casa de tip familial „Casa Speranţa”.
„Casa Speranţa” este un serviciu de tip rezidenţial care a fost înfiinţat prin
aprobarea în unanimitate a Procesului Verbal nr. 06/03.01.2005 şi a Hotărârii
08/04.01.2005 a Consiliului Director al fundaţiei; ultima acreditare în vigoare:
Decizia nr10/28.03.2012, emisă de Comisia de Acreditare Arad.
“Centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” „CCS”, ca centru de zi,
ultima acreditare în vigoare: Decizia nr10/28.03.2012, emisă de Comisia de
Acreditare Arad.
Serviciul Adopţii (OPA), conform Ordinului emis de Oficiul Român pentru
Adopţii, cu nr 580/29.06.2012, actualmente în curs de reautorizare;

FUNDAŢIA UMANITARĂ EBEN EZER MOLDOVAN funcţionează conform
Statutului Fundaţiei, a prezentei Metodologii de Organizare şi Funcţionare şi a
Regulamentului de Ordine Interioară, toate documentele fiind elaborate de către Consiliul
Director împreună cu speciliştii fundaţiei, cunoscând şi respectând legile, decretele şi
hotărârile aflate în vigoare.
FUNDAŢIA UMANITARĂ EBEN EZER MOLDOVAN este organizată
respectând Ordonanţa de Guvern nr. 26/31.01.2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,
precum şi Statutul fundaţiei, fiind condusă de către un:
a) Consiliu Director, care este organul de conducere şi de administrare al acesteia, şi
asigură realizarea scopului şi obiectivelor propuse, exercitându-şi atribuţiile conform OG.
Nr. 26/31.01.2000 şi a Statutului Fundaţiei;
b) Cenzorul, care efectuează controlul financiar intern al fundaţiei conform OG. Nr.
26/31.01.2000, art. 27..

FUNDAŢIA UMANITARĂ EBEN EZER MOLDOVAN
Serviciul ADOPTII”
Loc. Sâmbăteni nr.309, com. Păuliş
Tel: 0257-216101
e-mail: mdcasasperanta@yahoo.com
Nr______/______________________

Vizat
PREŞEDINTE
MOLDOVAN DORIN

Cheltuielile de servicii, organizare şi funcţionare ale Fundaţiei Umanitare Eben
Ezer Moldovan sunt finanţate de către OSTEUROPA Mission Austria, donaţii şi
sponsorizări de la persoane fizice ori juridice.
FUNDAŢIA UMANITARĂ EBEN EZER MOLDOVAN prin hotărârea
Consiliului Director dispune:
a.- numirea/revocarea unui coordonator pentru serviciile sociale licenţiate oferite, în
persoana unui specialist cu studii superiore în domeniul de asistenţă socio-umană.
b.- numirea/revocarea unui cenzor în cadrul fundaţiei;
c.- împuternicirea uneia sau mai multor persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane
care nu au calitatea de asociat ori sunt stărine de fundaţie, pentru a executa atribuţii
privind încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei ori de îndeplinire a
oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut [OG. nr 26/2000, art.29, alin. (7),
respectând prevederile art.26 cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2), lit. e) şi i).].
Responsabilitatea bunei funcţionări a fundaţiei, revine Consiliului Director, prin
persoana preşedintelui acesteia.
Casa de tip familial „Casa Speranţa” din Sâmbăteni este un serviciu de tip
rezidenţial SR, care se adresează copiilor aflaţi în sistemul de stat, în situaţia de
dificultate, cu vârste cuprinse între 2-6 ani, pentru care s-a luat o masură de plasament în
condiţiile legii. Serviciul rezidenţial este dezvoltat în cadrul fundaţiei Eben Ezer
Moldovan şi asigură beneficiarilor găzduire şi îngrijire complexă, asistenţă socială şi
medicală, consiliere şi evaluare, educaţie şi socializare, acces la educaţie informală şi
formală, acces la informaţie,etc., pe toată durata asistării.
Premisele admiterii in SR-ul Casa Speranta, le constituie copiii a căror posibilități
privind reintegrarea familială s-au epuizat, astfel încât adopția reprezintă soluția cea mai
potrivită în acord cu interesul superior al copilui, de a avea o familie.
Cu o activitate care datează încă de la mijlocul anul 2004, SR-ul prin EMI a
pregătit pentru adopție un număr de aproximativ 30 de copii, având ca finalitate a
PIP/PIS-urilor adopția internă.
Fundația a avut întotdeauna un aport esențial în procedura privind deschiderea
dosarelor ce vizau oportunitatea adopției interne pentru minorii aflați cu măsura
plasamentului la fundație, mai ales până în momentul în care asistentul social al fundației,
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era și managerul de caz al copiilor, situații care s-a schimbat, prin decizia Dir.Gen.Adj, al
DGASPC Arad.
Menționăm acest aspect ca fiind deosebit de relevant, întrucât anterior acestei
decizii, (după cum se poate demonstra din dosarele instrumentate de noi/DGASPC Arad),
aveam un aport esențial în procedura adopției, începând cu propunerea deschiderii
*(raportul spre Instanță), mergând până la rapoartele ce vizau acomodarea și potrivirea
copilului/lor cu viitorii părinți/potențiali adoptatori. Aceste rapoarte erau întotdeauna
întocmite în trei exemplare originale, care însoțeau cele trei dosare, ce urmau a fi
înaintate după cum urmează: două Serviciului Adopții Arad respectiv unul Serviciului
Juridic.
Urmare a autorizării de către ORA, în baza Ordinului 580/29.06.2012, emis de
președintele ORA, Dl.Bogdan Panait, și în acord cu metodologia de autorizare,
H.G.233/2012, art.4., alin.1 ce prevede : ”(1) Pentru prestarea/desfasurarea efectiva a
serviciilor si activitatilor pentru care a fost autorizat, organismul privat are obligatia de a
incheia contracte de colaborare cu directiile generale de asistentă socială si protectia
copilului, denumite in continuare DGASPC, in a caror raza administrativ-teritoriala
urmeaza sa isi desfasoare activitatea.”; fundația noastră, prin intermediul Serviciului
Adopții, a înaintat DGASPC-ului Arad, o cerere de reformulare a contractului de
colaborare inițială, care urma să includă și activitățile specifice adopției interne, permise
pentru OPA.
Dificultatea întâmpinată în modificarea contractului prin adăugarea noilor clauze,
a constat în refuzul repetitiv, cu argumente netemeinice, subiective și lipsite de obiect,
privind colaborarea.(a se vedea anexele atașate prezentei)
Prin epuizarea căi amiabile, am fost nevoiți să acționăm în instanță, instituția
DGASPC-Arad, proces câștigat de fundația noastră, care se află în prezent în recurs. (a se
vedea anexele atașate prezentei)
Juristul serviciului Adopții, din cadrul F.U.Eben Ezer Moldovan, a solicitat
punerea în executare a Sentinței Judecătorești, DGASPC Arad, oferindu-ne din nou un
refuz nejustificat de colaborare.(a se vedea anexele atașate prezentei)
Pe toată durata procedurilor demarate în Instanță, OPA a informat demersurile
efectuate în privința procesului, fapt care ne-a împiedicat în a comunica cf.
H.G.233/2012, art.4., alin.2, o fotocopie a unei Convenții valide.
În perioada de autorizare, am colaborat cu specialiștii ORA, fiind îndrumați
metodologic înspre colaborarea cu alte DGASPC-uri, din vecinătate.
Am primit răspuns pozitiv, din partea DGASPC Timiș, care a răspuns prompt
inițiativei noastre, și care a înțeles că demersul nostru urmează pașii interesului superior
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al copilului. Menționăm că, un factor determinat la constituit experiența cumulată dealungul anilor, în care adesea ne-am consultat cu specialiștii din Serviciul Adopții, Timiș.
În baza Convenției de Colaborare înregistrată în DGASPC Timiș, cu numărul
35319/18.06.2013, respectiv la sediul Fundației cu nr. 79/09/06.2013, intrată în vigoare
din 18.06.2013, am stabilit modalitățile concrete de aplicare a convenției, respectiv a
instrumentelor de lucru folosite în cadrul procedurilor adopției. Urmare a întâlnirilor de
lucru, am agreat de comun acord conținutul raportului de informare prealabilă și a notei
de informare prealabilă adresată familiilor care își exprimă intenția de a adopta un copil și
solicită informații în acest sens.
În ciuda faptului că, în acest interval de timp am instrumentat ca parte a EMI,
dosare de deschidere privind procedura adopției interne, pentru copii asistați în fundație,
întocmirea unui Raport de activitate anual, va trebui amânat, întrucât lipsa unei convenții
valabile încheiate cu o DGASPC*(exceptând-o pe cea cu Timiș-ul, încheiată în luna iunie
2013), ne-a adus în imposibilitatea de a fi viabili pentru un OPA cu activități în domeniul
adopției interne.
Vă rugăm să luați în considerare, întregul demers legal, susținut de fundație,
pentru a intra în acest drept obținut prin autorizarea Președintelui ORA, in baza unui
dosar care atestă calitatea legală, de a fi autorizați în domeniul adopției interne.
În speranța reglementării situației legale, privind convenția de colaborare cu
DGASPC Arad, a convenției existente, valide și funcționale cu DGASPC Timiș, a
Sentinței Civile emise favorabil nouă de Instanța de Judecată Arad, vă rugăm să luați în
considerare reautorizarea serviciului nostru.
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