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Raport 

care atestă realizarea activității de informare prealabilă 
a persoanei/familiei care își exprimă intenția de a adopta 

 
În data de……………………, a fost realizată informarea persoanei/familiei 

………………………………………………………………………......., domiciliată in 
…………………………………………………………………..…………………………………………….., care si-a 
exprimat intentia de a parcurge procedura adoptiei interne.  

Informațiile oferite au vizat urmatoarele aspecte: 
- Condițiile adopției- interdicții la adopție, condiții de vârstă, condițiile exprimarii 
consimțământului la adopție; 
- Necesitatea identificării celei mai potrivite familii pentru un copil și acordarea de 
prioritate, în procesul adoptiei, nevoilor copilului și nu cerințelor adoptatorului; 
- Modalitatea în care se realizează selecția celei mai potrivite familii pentru un copil și 
eventualele consecințe ale încercărilor de eludare a procedurilor de adopție; 
- Modalitatea în care un copil devine adoptabil și principalele caracteristici ale copiilor 
adoptabili din România sau, dupa caz, din județul/sectorul Timiş; 
- Etapele parcurse de familie și copil în cadrul procedurii adopției interne și precizarea 
duratei acestora (atat durata prevazută de lege cât și durata medie a procedurilor, conform 
statisticilor realizate la nivel central sau local; de asemenea au fost menționati și factorii care 
pot influența durata adopției); 
- Documentele necesare a fi anexate cererii de eliberare a atestatului de persoană/familie 
aptă să adopte și instituția competentă să soluționeze cererea de adopție.  

Solicitantului/Solicitanţilor i-a fost înmânată lista cu documentele necesare pentru 
depunerea cererii de adopție, nota informativă detaliată și i-au fost indicate următoarele surse 
suplimentare de informare:  
http://www.adoptiiromania.ro/ 
http://www.hausderhoffnung.org/  
Solicitantului i s-a recomandat să reflecteze asupra informațiilor și să aprecieze dacă doreste să 
inițieze demersurile pentru adopție, urmând a depune o cerere în acest sens la sediul instituţiei 
noastre, din Arad, Sat. Sambateni, nr.309, com Paulis, tel: 0257/216101. 
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