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ACTIVITATI INDEPENDENTE DE 
CONSULTANTA 
 
SCPAS Lavric si Porumb 
(Societate Civila Profesionala de 
Asistenta Sociala Lavric si Porumb) 
 
 
 
 

  Aprilie, 2011- Prezent 
 Manager general,  Pro ACT Suport 
 Pro ACT Suport, organizatie neguvernamentala al carei scop principal este acela de a promova cunoasterea si 
respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati intelectuale si probleme de sanatate mintala. Promoveaza 
dezinstitutionalizarea si dreptul persoanelor cu dizabilitati de a locui in comunitate, initiaza si deruleaza 
programe de locuire in comunitate, insertie profesionala, concomitent cu dezvoltarea unor actiuni care vizeaza 
incluziunea sociala autentica a persoanelor  adulte cu dizabilitati. 
Pro ACT deruleaza un program national pentru dezinstituţionalizarea  a  peste 100 de persoane cu dizabilităţi 
mintale  care locuiesc/ au locuit  în centre rezidenţiale publice si promoveaza  locuirea in comunitate prin 
infiintarea si coordonarea a 12 servicii sociale-   centre de pregatire pentru viata independenta/centre pilot de 
incluziune sociala in judetele Ilfov, Giurgiu si in  sectoarele 5 si 6 din Bucuresti.  
In afara furnizarii de servicii organizatia deruleaza activitati de formare initiala si continua a  personalului, de 
evaluare si pregatire a beneficiarilor, precum si activitati de pregatire a comunitatii, dezvoltarea unei metodologii 
de lucru bazate pe principiul normalizarii si al valorizarii sociale, elaboreaza Planurile Centrate pe Persoana si 
asigura un sistem de supervizare profesionala, precum si elaborarea unor tehnici specifice de lucru (in principal 
pentru abordarea comportamentelor provocatoare, sexualitate etc.). 
Participa la formarea specialistilor care lucreaza in sistemul de protectie a drepturilor copilului si persoanelor 
adulte cu dizabilitati. 
Contributie la elaborarea unor documente de politica publica care vizeaza inbunatatirea calitatii vietii 
persoanelor adulte cu dizabilitati (strategia nationala in domeniul dizabilitatii, standarde de calitate, planuri de 
actiune, curricule formare,metodologii). In calitate de manager general, de-a lungul celor 10 de activitate am 
constituit si coordonez o echipa formata din 50 de specialisti, am oferit servicii sociale pentru aproximativ 120 
de beneficiari si am gestionat bugete semnificative în condiții de transparență, eficiență și eficacitate. 

 
Septembrie, 2009- Prezent 
Profesor asociat,  Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti/Facultatea 
de Sociologie, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative 

 
August,  2014- Prezent 

 Membru, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, DGASPC- Consiliul local, sectorul 3 
Participant in calitate de specialist  din partea sectorului neguvernamental la sedintele comisiei in vederea 
incadrarii in grad si tip de handicap si,dupa caz, orientarea profesionala a adultilor. 
Stabilirea unor masuri de protectie 
Reevaluarea periodica a incadrarii in grad si tip de handicap, orientarea profesionala si reevaluarea celorlalte 
masuri de protectie 
Revocarea sau inlocuirea masurii de protectie stabilita, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia 
s-au modificat  
Informarea persoanelor cu dizabilitati cu privire la masurile de protectie stabilite 
Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 
Aprilie, 2017 – Prezent 

 Consultant Banca Mondiala, domeniul de expertiza: dizabilitate, servicii sociale,  dezinstitutionalizare 
Servicii de consultanță acordate Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice si 
Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, pentru realizarea 
armonizării criteriilor medicale și funcționale de evaluare a persoanelor cu dizabilități în vederea încadrării în grad 
și tip de handicap și grad de invaliditate. Responsabil pentru livrabilul 3-Propunere   de   inventariere   a   
categoriilor   CIF   activități/ participare   (d)   care   pot fi  limitate/ restricționate   de   fiecare   condiție   de 
sănătate, descrierea acestor categorii conform CIF și stabilirea calificatorilor. 
Servicii de consultanta proiect Suport pentru accelerarea tranzitiei persoanelor cu dizabilitati de la servicii 
rezidentiale la servicii la nivelul comunitatii. 
Servicii de consultanta in cadrul proiectului Consolidarea Mecanismului de coordonare in vederea implementarii 
Conventiei ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitati. 
Servicii de consultanta in cadrul proiectului Modernizarea sistemului de evaluare a dizabilitatii in Romania. 
 
August 2016-  August 2020 
 Membru expert domeniul asistenta sociala, Comisia superioara de contestatii adoptii, ANDPDCA 
 Participarea la sedintele comisiei de contestatii si solutionarea dosarelor gestionate de catre DGASPC. 
 
2010-2013, Senior expert- Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania 
Proiect strategic POSDRU- ”Ocupatii de calitate in serviciile sociale” (2010-2013). Expert in domeniul 
dizabilitatii in cadrul grupurilor de lucru responsabile cu elaborarea standardelor ocupationale. 

 
2009-2011, Country project manager- Open Society Foundations, Budapest: Mental Health Initiative, 
Community for All Romania Initiative. Responabil pentru coordonarea si implementarea tuturor initiativelor care 
vizeaza reformarea sistemului rezidential de protectie pentru persoanele adulte cu dizabilitati. Dezvoltarea unei 
Strategii privind dezinstitutionalizarea, a unui Plan de Actiune si a unui Model de Buna Practica la nivelul 
judetului Giurgiu. Dezvoltarea de metodologii de lucru, pachete de formare profesionala pentru actorii implicati 
in protectia persoanelor adulte cu dizabilitati. Dezvoltarea parteneriatelor intre Consiliul Judetean, institutiile 
publice locale si organizatii neguvernamentale, dezvoltarea de campanii publicitare. 
Acordarea de finantari entitatilor private si publice, in vederea dezvoltarii de servicii alternative comunitare 
pentru persoane adulte cu dizabilitati. 

 
Iulie 2010- Octombrie 2010, Expert-  Banca Mondiala 
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 Decembrie 2009- Februarie 2010, Senior  Consultant Trainer 
Contractat de FCG Finnish Consulting Group Ltd in cadrul asistentei tehnice pentru   Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si Sportului -Proiectul de Educaţie Timpurie Incluzivă, finanţat de Banca Mondială şi 
Guvernul României, parte componentă a Programului de Incluziune Socială care se derulează în perioada 
2007-2011. Co-autor la manualul de formare. 
 
Februarie 2009- Martie 2010, Consultant UNICEF- Reprezentanta din Romania 

Realizarea unei analize de tip evaluare (desk review) cu privire la organizarea serviciilor sociale de la nivel 
local, judetean  si central – cadrul legal, administrativ, finantare, resurse umane. 
 
Decembrie 2008-Noiembrie 2009, Expert  evaluator POR  specializat Incluziune Sociala (teme orizontale) 
contractat de  RomAir Consulting  in cadrul componentei de asistenta tehnica pentru sprijinirea Autoritatii de 
Management a Ministerului Dezvoltarii si Locuintei si a Organismelor Intermediare pentru Planul Operational 
Regional 2007-2013 in vederea  imbunatatirii calitatii proiectelor propuse pentru finantare in cadrul AP 1-5. 
Activitati de evaluare a 35 Cereri de Finantare, regiunile BI, NV, SM, C . 
 
Martie 2009- Decembrie 2009, Evaluator POS DRU Cereri de finantare in cadrul programului ”Sprijin pentru 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse pentru pregătirea ca Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)– Continuarea procesului de 
pregătire pentru gestionarea şi implementarea Fondului Social European” , Phare /2006/018-
147.04.05.01.07.01,  implementat de consorţiul de firme EUROPEAN PROFILES S.A., Archidata, ECO 
Consult, Agriconsulting. 
Activitati de evaluare completă a proiectelor de tip grant si strategice  (eligibilitate, evaluare tehnică şi 
financiara) pe următoarele Axe prioritare (AP) şi Domenii Majore de Interes (DMI): AP 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), AP 
2 (2.1, 2.2, 2.3), AP 3 (3.3), AP 5, AP 6  (6.1, 6.2, 6.3). 
Activitati de evaluare a 520 de Cereri de propuneri de proiecte .Redactarea de scrisori de respingere/ aprobare,  
evaluarea conformităţii administrative a CF.  
 
Februarie 2009- Octombrie 2009, Evaluator expert  PODCA contractat de Global Consulting&Expertize 
pentru realizarea activitatii de evaluare pentru Autoritatea de Management a Programului Operational 
Dezvoltarea Capacitatii Administrative  (PO DCA).  Activitati de evaluare a 27 de Cereri de Finantare. 
 
Februarie 2007-Decembrie 2009, Formator al Institutului National de Administratie si al Centrelor de Formare 
Continua pentru  Administratia Publica Locala (Dolj, Timis, Bucuresti- Ilfov )  : Scrierea cererilor de finantare, 
Management de proiect, Managementul Serviciilor Sociale, Incluziunea Sociala a Persoanelor cu Dizabilitati, 
Managementul de caz, Integrarea socio-profesionala a tinerilor proveniti din centrele de plasament, Adoptia, 
Dezvoltare comunitara, Parteneriat public-privat. 
Activitati de formator, elaborare curricule si manuale de formare, evaluarea impactului formarii. 
 
Martie 2007- Octombrie 2007, Expert Axa prioritara 6  Incluziune Sociala- Asistenta tehnica MMFES in 
cadrul contractului cu consortiul condus de  European Profiles Grecia si  Archidata Italia, cu privire la accesarea  
Fondurilor Structurale. 
Activitati de diseminare a informatiei, formare pentru dezvoltarea cererilor de finantare, asistenta tehnica.  
Organizarea a 12 sesiuni de formare si diseminare a informatiei cu privire la fondurile structurale din cadrul 
POSDRU- AP 6 Incluziune Sociala in mai multe judete ale tarii cu reprezentanti ai Consiliilor Judetene, 
Consiliilor Locale, Prefecturii, Inspectoratelor Scolare, Directiilor de Munca, DGASPC, Penitenciare, Directii de 
Sanatate publica, ONG-uri, Firme de consultanta; organizarea de ateliere de lucru si sesiuni de instruire pentru 
DMI 6.1, DMI 6.2, DMI 6.3, asistenta tehnica in dezvoltarea de aplicatii pentru obtinerea de fonduri structurale.  
 
Septembrie 2006- Decembrie 2006, Asistenta tehnica pentru implementarea Programului de Interes 
National- PIN 6/2006 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului   in  2 judete ( Galati si 
Salaj) in domeniul asistentei sociale: protectia copilului si  dezvoltarea de servicii incluzive, promovarea 
incluziunii sociale. 
Activitati de evaluare a nevoilor de formare, formare, dezvoltare curricule si manuale de formare, infiintare de 
servicii sociale comunitare, asistenta tehnica. 
 
Ianuarie 2006- Decembrie 2008, Consultantă si asistentă tehnică pentru Oficiul Român pentru Adoptii 
din cadrul Secretariatului General al Guvernului si pentru 22 de servicii de adoptie din cadrul DGASPC-urilor  

judetene (din structura Consiliilor Judetene)  Activităti de evaluare a nevoilor de dezvoltare profesională, 

evaluarea programelor de adoptie, organizare si coordonare  întâlniri regionale, formare, supervizare, elaborare 

documente si strategii, propuneri legislative, evaluarea gradului de implementare a standardelor minime de 

calitate si elaborarea de propuneri de imbunatatire. 
 
2006-207, Consultant si membru in grupul de lucru interdisciplinar responsabil pentru dezvoltarea 
standardului Managementul de caz  in serviciile sociale si a Ghidului metodologic de implementare  a acestuia, 
in cadrul contractului cu USAID-World Learning for International Development- ANPDC. 
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ACTIVITATI INDEPENDENTE DE 
CONSULTANTA 
 
SCPAS Lavric si Porumb 

2002- 2006, Consultant International UNICEF, Biroul Regional UNICEF din Republica Moldova 
Asistenta tehnica pentru Guvernul Republicii Moldova- Ministere si Secretariatul Permanent pentru dezvoltarea 
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale pentru copil si familie, 
Asistenta tehnica ministerelor si ONG-urilor in dezvoltarea de programe de formare continua a adultilor  
(evaluare, dezvoltare  curricula, furnizare instruire) pentru implementarea standardelor,elaborarea si furnizarea 
de programe nationale de formare a specialistilor din domeniul social- din cadrul institutiilor pentru protectia 
drepturilor copilului, penitenciarelor, institutiilor sanitare (asistenti sociali, psihologi, politisti, educatori, profesori, 
primari, personal medical), evaluarea Programului de Protectie Sociala (capacitatea tehnica-administrativa a 
Secretariatului Permanent-Guvernul Republicii Moldova), presedinte comitete de evaluare proiecte pentru 
obtinerea de fonduri nerambursabile ,asistenta tehnica in dezvoltarea de strategii si planuri operationale in 
domeniul social. 
 

 Martie 2006- Decembrie 2007, Formator Central pentru promovarea drepturilor copiilor si tinerilor,  acreditat 
de catre ANPDC in cadrul  Programului  Phare RO 2003/ 005-551.01.01.01 “Campania de Educatie privind 
Drepturile Copilului” derulat de catre LDK  Consultants Cyprus Limited. 
 
Aprilie 2005- August 2007, Consultant in grupul de lucru privind  acordarea de asistenta tehnică Autoritătii 
Nationale pentru Protectia Copilului din Bulgaria. Organizarea de sesiuni de lucru, formare, prezentare 
materiale de specialitate conferinte comune. 
 
2005, Coordonare metodologica pentru elaborarea Ghidului privind implicatiile juridice, psihologice si  sociale 
pentru copilul ai carui parinti sunt plecati la munca in strainatate, dezvoltat de  asociatia Alternative Sociale. 
 
Ianuarie 2004- Decembrie 2004,Formator  drepturile copilului, in cadrul programului Phare RO 2002/000-
586.01.01.02, coordonat de catre ANPDC si  PLS Ramboll Management- Belgium. Participarea la TOT, 
derularea de sesiuni de  formare pentru diferite categorii de profesionisti (magistrati, profesori, preoti, personal 
medical, asistenti sociali comunitari, politisti), supervizarea formatorilor locali (Bucuresti, Ilfov, Brasov, Sibiu, 
Arad, Botosani) si evaluarea impactului formarii. 

  

                                                   Perioada Septembrie  2005 – Noiembrie 2007 

Functia sau postul ocupat Director adjunct (Deputy team leader) al programului de reforma ChildNet, parteneriat intre Ministerul 
Muncii- Autoritatea pentru Protectia Drepturilor Copilului si Ambasada SUA  (USAID-MMFPS-WL) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participarea la sedintele de coordonare si decizie ale programului ChildNet- USAID/ANPDC/WL- Program de 
reforma in domeniul protectiei drepturilor copilului . 
Participarea in planificarea, implementarea si evaluarea activitatilor programului ChildNet, mentinerea 
legaturilor interinstitutionale si reprezentarea intereselor programului, coordonator si membru in comisiile de 
evaluare a programelor  in vederea acordarii de finantari (~ 8 mil. USD)  catre ong-uri si institutii publice; 
Evaluarea cererilor de finantare depuse de administratiile locale si ONG, supervizarea proiectelor, asistenta 
tehnica si formare.  
Lider de echipa si co-autor in cadrul actiunilor de  dezvoltare a  standardelor si ghidurilor metodologice pentru 
serviciile sociale, participare la grupuri inter si multidisciplinare pentru imbunatatirea cadrului legislativ in 
domeniul serviciilor sociale, monitorizarea programelor cu finantare USAID; 
Dezvoltarea de programe de formare: identificare nevoi, elaborare curricula, furnizare formare, evaluare impact. 

Asistenta tehnica pentru institutii ale administratiei publice centrale: Autoritatea Nationala pentru Protectia 
Drepturilor Copilului (MMFPS) si Oficiul Roman pentru Adoptii (SGG) in cadrul contractului semnat cu World 
Learning /USAID , initierea unei campanii de constientizare la nivel central cu privire la prevenirea abandonului 
si respectarea drepturilor copilului, dezvoltarea de campanii media axate pe promovarea drepturilor copilului, 
initierea si coordonarea programului pilot de Contractare a serviciilor sociale in 5 judete, in parteneriat cu 
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si ANPDC, responabil pentru coordonarea grupului de lucru, 
dezvoltarea parteneriatului cu administratiile publice locale, organizarea de licitatii de proiecte, analiza 
proiectelor depuse pentru finantare. 

Numele şi adresa angajatorului World Learning for International Deveopment , programul „ChildNet”, parteneriat USAID-ANPDC-WL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Domeniul social- management, formare, evaluare, supervizare, imbunatatirea cadrului cadrului legal. 
  

                         Functia sau postul vizat Septembrie 2000-Septembrie  2005, Senior Consultant Servicii Sociale 

Activităţi şi responsabilităţi principale Furnizarea de pachete de Formare si Asistenta Tehnica pentru institutiile publice si ONG-urile beneficiare de 
finanatare din partea USAID (aprox. 300 de ong si 100 institutii publice- nivel judetean si local), dezvoltarea 
unui Program de Formare National in domeniul asistentei sociale, cu participarea specialistilor din cadrul 
institutiilor publice judetene si locale (evaluare, dezvoltare manual de formare, instruire, evaluare impact), 
coordonarea Programului de Formare pentru membrii Comisiei pentru Protectia Copilului din 41 de judete, in 
vederea eficientizarii activitatii acesteia cu accent pe actul decizional, initierea, dezvoltarea si coordonarea  de 
grupuri de lucru responsabile pentru elaborarea de standarde de calitate in domeniu (aproximativ 150 grupuri 
de lucru),organizarea de dezbateri publice cu privire la legislatie, standarde de calitate, ghiduri de buna 
practica, consultant in cadrul grupului de lucru constituit din reprezentanti ai MEC,MMFPS, MJ, MS, UNICEF in 
vederea elaborarii unor criterii de evaluare unificate a copilului cu dizabilitati (medico-psiho-sociale). 
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Functia sau postul ocupat Octombrie 2000- Octombrie 2007, Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Curs:Organizatii si cultura organizationala; 
Curs: Mangementul Organizatiilor Neguvernamentale; 
Curs: Politici Sociale privind Incluziunea Sociala a Grupurilor Dezavantajate 
Curs: Programe si interventii pentru asistenta persoanelor cu dizabilitati. 
Curs post-universitar: Supervizarea in Asistenta Sociala 

Numele şi adresa angajatorului Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative/ Universitatea Nord-Vest din Baia Mare 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate academica, instruire, cercetare 

  

  

Functia sau postul ocupat   2002-2004, Evaluator cereri de finantare si asesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Evaluarea proigramelor din cadrul Programului PHARE-Acces (analiza, evaluare, scor, raport de evaluare); 
Participarea la intalnirile cu echipele de evaluatori pentru evaluarea finala a programelor analizate 

Numele şi adresa angajatorului Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile 
Romania, Bucuresti, Str. Splaiul Independentei- Intrarea A, etaj.4, s.3 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare Cereri de finantare in  domeniile  social, educational, dezvoltare comunitara, administratie publica, 
parteneriat public-privat 

  

Functia sau postul ocupat 1999-2001, Evaluator Independent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiza si evaluarea programelor depuse spre finantare, componenta sociala-dezvoltare comunitara; 
Realizarea evaluarii de teren, dezvoltarea raportului de finantare/nefinantare; 
Monitorizarea si supervizarea programelor finantate (tehnic si financiar); 
Dezvoltarea raportului de Evaluare Finala 

Numele şi adresa angajatorului Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) 
Romania, Bucuresti, Piata M. Kogalniceanu, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare Cereri de finantare in  domeniile  social, educational, dezvoltare comunitara, administratie publica, 
parteneriat public-privat 

  

Functia sau postul ocupat Septembrie 1999- Septembrie 2000, Coordonator Programe de Formare Profesionala 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea tuturor programelor de formare finantate de catre USAID in domeniul social; 
Organizarea de mese rotunde/seminarii si facilitarea dialogului cu partenerii guvernamentali; 
Organizarea de sesiuni de formare in domeniul social pentru specialistii de la nivel judetean si comunitar; 
Evalurea nevoilor de formare, dezvoltarea curriculei si a manualelor de formare/suport de curs, sustinerea 
formarii, evaluarea formarii; 

Numele şi adresa angajatorului Programul TRANSIT World Learning 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare 

  

Functia sau postul ocupat 1997-1999, Director Programe Asociatia Pentru Copiii Nostri 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management si supervizare profesionala; 
Dezvoltarea si mentinerea legaturilor profesionale cu comunitatea ONG, partenerii guvernamentali, 
organismele internationale; 
Coordonarea activitatilor de proiect, elaborarea metodologiilor de lucru, supervizarea profesionistilor din 15 
judete (servicii sociale); 
Participarea la strategia de dezvoltare organizationala, elaborarea de propuneri de finantare; 
Organizarea de sesiuni de formare profesionala continua. 

 
Perioada 

 
1995-1997 

Functia sau postul ocupat Asistent social, Coordonator programe Asociatia Pentru Copiii Nostri 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implicarea in dezvoltarea ghidului de proceduri pentru serviciile sociale; 
Supervizarea asistentilor sociali din 15 judete; 
Coordonarea a doua programe Phare-Protectia Copilului si Phare SESAM, privind dezvoltarea de servicii 
comunitare si servicii alternativa la institutie; 
Elaborarea de materiale de specialitate. 

  

Functia sau postul ocupat 1994- 1995, Consilier -Health Aid U.K., Spitalul Colentina, pavilionul 4 
Romania, Bucuresti, Spitalul Colentina, pavilionul 4, sector 2 



 Curriculum vitae Cerasela Nicoleta PREDESCU 
  

 6 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluarea psiho-sociala a familiilor ; 
Elaborarea planului de interventie si a serviciilor propuse ; 
Lucrul in echipa pluridisciplinara pentru bunastarea copiilor seropozitivi; 
Consiliere post-deces. 

Functia sau postul ocupat 1993- 1994, Asistent social, Asociatia Casa Deschisa 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management de caz, vizite in familii, reintegrare sociala; 
Consiliere psiho-sociala pentru copiii strazii; 
Prevenirea institutionalizarii prin dezvoltarea de programe de interventie timpurie; 
Dezvoltarea planurilor de interventie; 
Dezvoltarea de retele de suport; 
Coordonarea practicii de specialitate a studentilor. 

 
EDUCATIE SI FORMARE 

 

  
 

 
 

 
 

 

                                                                                                       Calificarea/diploma  obtinuta 
 
 
          

 
 
Iunie 2018, Scoala Universitara de Vara, Universitatea din Galway 
Moving forward: Intersectionality as a tool of social change, Centre for Disability, Law and Policy 
 
Iunie 2011- Octombrie  2012, Program Studii Post-universitare : ”Leading change-From Institutional to 
Community Based Services for People with Mental Disabilities” 
 Universitatea Central Europeana- Budapesta 
 

                    Calificarea / diploma obţinută   Octombrie 2004-Noiembrie 2009, Doctorat  in sociologie: “Parteneriatul dintre autoritatile administratiei 
publice si organizatiile neguvernamentale active in domeniul social” 

 Domeniul Sociologie, Universitatea din Bucuresti,  
  

Calificarea / diploma obţinută Octombrie 2000- Iulie 2002, Program de Master: Guvernare si Dezvoltare Institutionala   
( diploma MBA) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management public, Guvernare institutionala, Administratie Publica, Dezvoltare Institutionala, Organisme 
internationale, Cercetare si evaluare sociologica, Democratie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative,  
Facultatea de Stiinte Politice 
 

Calificarea / diploma obţinută Septembrie 1995- Iulie 1996, Program de Master: Managementul Organizatiilor Ofertante de Servicii Sociale   
(diploma MA) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândi 

Managementul organizatiilor neguvernamentale, Managementul Serviciilor Sociale, Evaluare sociala, 
Sociologie organizationala, Supervizarea serviciilor sociale, Psihologia conducerii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucuresti,  
Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala  

  

Calificarea / diploma obţinută Iulie 1996- Decembrie 1996 , Program Post-universitar: Public Management CA) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândi 

Management public, Managementul administratiei publice, Managementul schimbarii, Contractarea serviciilor, 
Psihologie organizationala, Parteneriat PP 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea din  Strathclyde, U.K.  

Calificarea / diploma obţinută Septembrie 1991- Iulie 1995, Absolvent Facultatea de Psihologie, Sociologie, Pedagogie, specializarea 
psiho-sociologie si asistenta sociala, Universitatea din Bucuresti 

(BA, diploma universitara) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sociologie, Psihologie, Asistenta Sociala, Demografie, Medicina, Legislatie,  Psihologie sociala aplicata, 
Metode si tehnici de cercetare sociala, Statistica, Psihopatologie, ONG, Administratie. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 
 
 
 
 
 

Universitatea din Bucuresti,  
Facultatea de Psihologie, Sociologie si  Pedagogie  
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APTITUDINI SI COMPETENTE 
PERSONALE 

 

 
 

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator experimentat 

Franceza  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 Utilizator independent 

Rusa  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator  

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 Utilizator independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Bun comunicator, negociator, diplomat, leadership, capacitate de adaptare la medii multiculturale, aprecierea 
diversitatii, acceptarea provocarilor, atitudine pozitiva si deschisa .  
Flexibilitate si toleranta. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilitati de coordonare- conducerea unor echipe de profesionisti pluridisciplinare si interinstitutionale, potentarea 
efectelor pozitive, atitudine constructiva. 
Atingerea obiectivelor in conditii optime. 

  

Alte competenţe şi aptitudini 25 ani de experienta relevanta in domeniul serviciilor sociale si al incluziunii sociale, 
15 ani de experienta in activitati de formare si instruire profesionala in domeniul social, 

      13 ani de experienta in managementul serviciilor sociale (director, team  leader,manager program). 

 
 Coordonarea (in calitate de senior  servicii sociale si deputy team leader) si implementarea unui 

program de reforma in domeniul protectiei copilului in perioada 2001-2007 ce a avut ca si rezultate: 
Inchiderea institutiilor rezidentiale, Initiarea si dezvoltarea a peste 300 de servicii sociale, Dezvoltarea 
unor servicii specializate pentru 3419 copii cu dizabilitati, Initierea unor  programe de dezvoltare  a 
abilitatilor de viata pentru 2118 adolescenti, Servicii de prevenire a abandonului pentru 14000 copii, 
Oferirea de servicii sociale pentru 5600 de familii, Formare profesionala pentru aproximativ 6000 
profesionisti, Contributie la dezvoltarea legislatiei secundare, a unor metodologii de specialitate si 
campanii. 
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 Experienta relevanta privind legislatia europeana in domeniul social; Experienta in initierea de acte 
normative; 

 Coordonarea unor proiecte de reforma institutionala in domeniul incluziunii sociale (protectia copilului 
si a familiei, protectia persoanelor adulte cu dizabilitati, restructurarea serviciilor de adoptie) prin 
elaborarea de ghiduri metodologice, standarde de calitate, proiecte de lege, pachete de formare si 
cmpanii publicitare; 

 Furnizarea de formare pentru profesioniști din administrația publica in domeniul serviciilor sociale; 

 Cunoștințe relevante privind sistemul de servicii sociale romanesc; 

 Formator acreditat CNFPA, cu experienta in: evaluare nevoi de formare, dezvoltare curricula, 
implementare sesiuni de formare, evaluarea impactului formarii. Formarea unui numar de 14000 
lucratori sociali (persoane cu atributii de asistenta sociala) si a 600 de primari in problematica 
asistentei sociale. 

 Coordonarea a diverse echipe de profesionisti apartinand institutiilor publice centrale si locale si 
organizatiilor neguvernamentale pentru initierea de metodologii in domeniul social. 

 Coordonator al programului de formare destinat Comisiilor pentru Protectia Copilului din 41 judete si 7 
sectoare ale municipiului Bucuresti. 

 Manager al unui program pilot ce vizeaza dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati si 
dezvoltarea unui model de dezvoltare a unor servicii comunitare. 

 Asistenta tehnica pentru ORA- formarea tuturor specialistilor de la nivelul a 22 birouri adoptie, 
organizarea de intalniri regionale si schimburi de experienta, formare profesionala, evaluarea si 
revizuirea standardelor de calitate, propuneri de imbunatatire a cadrului legal in domeniu, dezvoltarea 
metodologiilor de maching si a strategiilor pentru adoptia copiilor greu adoptabili. 

 Initiator si coordonator al programului pilot de Contractare sociala, derulat in 5 judete ale tarii; 
dezvoltarea unui proiect de Hotarare de Guvern cu privire la contractarea sociala; dezvoltarea ghidului 
metodologic de implementare a contractarii; dezvoltarea caietelor de sarcini; incurajarea 
Parteneriatului public-privat. 

 Autor si co-autor pentru elaborarea Standardelor de calitate pentru functionarea serviciilor sociale  si 
pentru Managementul de caz. 

 Autor si co-autor pentru devoltarea ghidurilor metodologice pentru implementarea SMO. 

 Consultant si co-autor al standardului Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă -  proiect 

aprobat prin Ordinul Secretarului de Stat al ANPCA nr.48/2004 și republicat prin Ordinul 14 – 15/2007 
in MO. 

 Initiator si coordonator al proiectului de Hotarare de Guvern cu privire la contractarea serviciilor 
sociale 

 Consultant și co-autor al standardului privind  Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii – 

proiect aprobat prin Ordinul Secretarului de Stat al ANPCA Ordinul nr.88/2004 și republicat prin 
Ordinul 289/2006 împreuna cu Ghidul metodologic de implementare. 

 Consultant și co-autor al standardului privind  Centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării/integrării 
copilului în familie - proiect aprobat prin Ordinul Secretarului de Stat al ANPCA nr.64/2004 si 
republicat prin Ordinul 287/2006. 

 Coordonator al grupului de lucru și co-autor al standardului privind funcționarea Centrului Maternal  și 
a ghidului metodologic, proiect  aprobat prin Ordinul Secretarului de Stat al ANPCA nr.87/2004 . 

 Consultant și co-autor al standardului Adopției interne - proiect  aprobat prin Ordinul Secretarului de 
Stat al ANPCA nr.45/2004 . 

 Consultant și co-autor al standardului privind  Managementul de caz în domeniul protecţiei copilului – 
proiect aprobat prin Ordinul Secretarului de Stat al ANPCA nr.69/2004. 

 Consultant și co-autor  la elaborarea  standardelor  de calitate care reglementează funcționarea 

serviciilor:Telefonul copilului,  Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat și 
Centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului,  aprobat prin Ordinul secretarului de Stat al 
ANPCA nr.177/2003.  

 Membru în grupul de lucru și co-autor al criteriilor medico-psihosociale de încadrare a copilului într-un 
grad de handicap, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi secretarului de stat al 

ANPCA 725/12.709/2002 și a ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilități și 
incadrare într-un grad de handicap (aprobat prin Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării, 
secretarului de stat al ANPCA, ministrului sănătăţii şi familiei şi preşedintelui ANPH 
18/3.989/416/142/2003). 

Permis(e) de conducere Posesor permis de conducere Categoria B 
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Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
                  Afilieri profesionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Experienta in evaluarea si implementarea  programelor  si proiectelor sociale, monitorizare de proiecte, 
supervizare, forrmator acreditat de catre CNFPA in campul social, membru in comitete de acordare de granturi 
catre ONG si autoritati publice locale, peste 15 ani de experienta in evaluarea si monitorizarea programelor din 
domeniul social ( programe fonduri Phare, USAID, UNICEF, FDSC, FRDS, DFID, fonduri structurale.), 
cunostinte aprofundate si expertiza in strategii si politici din domeniul social. 
Participare si certificare ca si formator acreditat CNFPA-MMFPS 
Participare si certificare curs achizitii publice 
Participare curs Clasificarea CIF 
Participare si certificare curs evaluarea vocationala a persoanelor cu dizabilitati 
Participare si certificare evaluator metoda Casper de evaluare a abilitatilor vocationale a persoanelor cu 
dizabilitati. 

 
Specialist in comisia de  contestatii cu privire la adoptie ,  ANPDCA-CNASR-CPR (2016-2020) 
Membru in Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap, DGASPC-Consiliul Local sector 3 (2014-
prezent) 
Presedintele Comisiei de avizare si atestare profesională din cadrul Colegiului National al Asistentilor 
Sociali din România (2010-2016). 
Vice-presedintele Colegiului National al Asistentilor Sociali din România (2007-2010). 
Membru  al Federaţiei Internaţionale a Asistenţilor Sociali (IFSW)  2006-2016. 
Membru Amnesty International. 2002-2010. 
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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Roxana Damaschin-Ţecu 

Adresă(e) Sat Cornești Com Orțișoara, Timiș, România 

Telefon(oane)   

E-mail(uri) 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 

Experienţa profesională  

  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Antreprenoriat social 

Perioada 2020 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Co-fondator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Lansarea si implementarea unui întreprinderi sociale cu impact pozitiv asupra mediului și angajator al 
persoanelor cu dizabilități cu trecut instituțional sau în risc de instituționalizare.  

Numele şi adresa angajatorului OilRight SRL / str. Peneș Curcanul 4-5, Timișoara, www.oilright.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Non-profit 

Perioada 2019 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Lansarea si implementarea unui serviciu de locuire și ocupare în comunitate pentru persoane adulte cu 
dizabilități cu trecut instituțional sau cu risc de a fi instituționalizate. Dezvoltarea și licențierea de servicii 
de tip locuință minim protejată, echipă mobilă și centre de pregătire pentru viață independentă. 
Informarea rezidenților din instituții segregate cu privire la dreptul de a locui independent. Implementarea 
de campanii de advocacy, comunicare și conștientizare cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. 
Participarea la dezvoltarea de politici publice în domeniu. Dezvoltare de parteneriate (inclusiv public-
private), locale, naționale și / sau europene, în vederea promovării și implementării drepturilor persoanelor 
cu dizabilități.   

Numele şi adresa angajatorului UnLoc / Fundația de Abilitare Speranța, str. Aurel Popovici nr 17, Timișoara, www.unloc.eu, www.fas.ro  

Perioada 2008 – 2018 

Funcţia sau postul ocupat Director portofoliu global (2014-2017), Director Europa Centrală și de Est (2011-2014, 2017-2018), 
Manager pentru dezvoltarea întreprinderii România (2008-2011) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Supervizarea strategiei globale (America de Sud și Europa Centrală și de Est) de investiții, cu accent pe 
impact social și sustenabilitate financiară. Coordonarea unui grup de lucru regional cu privire la investiții 
sociale (CEE Task Force for Social Investment).  
Dezvoltarea de materiale de curs şi susţinerea de traininguri și seminarii pentru sprijinirea întreprinderilor 
sociale. Evaluarea cursurilor și a competențelor participanților.  
Participare, ca lector, la evenimente relevante în domeniul economiei sociale, în Europa și America de 
Sud. Reprezentare externă a organizației, dezvoltarea și implementarea strategiei de strângere de 
fonduri, coordonarea echipei locale și regionale. Formarea permanentă a noilor angajați.  
Dezvoltare de sisteme de măsurare a performanței sociale și financiare a întreprinderilor sociale, analiza 
datelor de impact.  
Contribuții la publicații din domeniul economiei sociale – co-autor, editor: Addressing the Refugees Crisis 
in Central Europe, Social Enterprise Ecosystems in Croatia and the Western Balkans, Building the Social 
Investment Industry in Central Eastern Europe, The Case of Romania.  

Numele şi adresa angajatorului NESsT, Str. General Ion Dragalina, nr 7, ap 14, Timișoara, www.nesst.org 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
Perioada 

Non-profit 
 
2002  - 2008 
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Funcţia sau postul ocupat 
 

Coordonator întreprindere socială (2007 – 2008); coordonator servicii de zi (2005 – 2007); coordonator 
proiecte (2003 – 2005); asistent manager (2002 – 2003) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Dezvoltarea întreprinderii sociale pentru adulţi cu dizabilităţi intelectuale şi implementarea programului de 
angajare sprijinită (60 beneficiari). Traininguri şi prezentări, contribuții la publicații.  
Coordonarea unui centru de zi (peste 100 adulţi cu dizabilităţi): planificare de activităţi, monitorizare, 
organizarea echipei de educatori, organizarea şi coordonarea a trei şcoli de vară.  
Scriere şi implementare de proiecte. Responsabil de relaţii publice, advocacy pentru dizabilitatea 
intelectuală, reprezentarea organizaţiei la nivel naţional şi internaţional, organizarea de evenimente, 
competiţii Special Olympics, traduceri, etc.  

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Pentru Voi, str Ion Slavici, 47, Timişoara, www.pentruvoi.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Non-profit 
 

Perioada 2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent manager 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizare evenimente, relații publice, administrare program cultural și bibliotecă.  

Numele şi adresa angajatorului Centrul Cultural Franco-German, Karlsruhe, Germania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Non-profit 

                  Educaţie şi formare  

                                             Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

2005 - 2008  
Master european in ştiinţe sociale şi educaţionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Perspective europene privind incluziunea socială. Teza: Economia socială – o abordare comparată.   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Vest, Timişoara. Facultatea de Asistenţă Socială şi Psihologie, Programul European de 
Educație Socrates 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

2001 – 2002 
Adeverinţă studiu (bursă Socrates) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comerţ internaţional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Ecole Superieure de Commerce International, Avon-Fontainebleu, Franţa 
 
1997 – 2001 
Licenţă – economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Relaţii internaţionale 
 
 
Universitatea de Vest, Timişoara. Facultatea de Științe Economice 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba maternă

 
 
Româna 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   C2  C2  C2  C2  C2 

Franceză   C2  C2  C2  C2  C2 

Germană   B1  B1  B1  A2  A2 

Spaniolă   B2  B2  B1  B1  A2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare, prezentări şi traininguri, abilităţi interpersonale, empatie, lucru în echipă (la nivel 
naţional şi internaţional), experienţă internaţională, soluţionare conflicte 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Management de proiecte şi echipe, organizare evenimente, administrare bugete 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare computer (Microsoft Office, Internet), aparatură digitală 
  

Alte competenţe şi aptitudini Interes pentru călătorie, lectură, cinematografie, fotografie, sport (înot, escaladă).  
  

Permis(e) de conducere Categoria B, din 1997 
  

Informaţii suplimentare Voluntar AIESEC, Membru fondator asociaţia „De partea ta” și Asociația de Dezvoltare Rurală Cornești – 
Iarcuri, Membru în consiliul consultativ al Asociației Ceva de Spus.  
Diplomă de formator, 2011. 
Eisenhower Fellow pentru România, 2012. 

 

























Propunere proiect de candidatură 

 pentru funcția de președinte al Consiliului de monitorizare a implementării Convenției 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

cu privire la aplicarea efectivă a prevederilor Legii 8/2016 

 

 

Drepturile persoanelor cu dizabități sunt garantate și respectate în România, iar unul din instrumentele 
de baza ale acestei garanții, asumate la nivel internațional în urma implementării Convenției Onu 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități este Consiliul de Monitorizare, autoritate administrativă 
autonomă, aflată în controlul parlamentului. Apărut prin lege 8/2016, Consiliul are ca scop 
promovarea, protejarea și monitorizarea implementării Convenției. 

Cu o experiență de aproape 30 de ani în domeniul social și al promovării drepturilor persoanelor cu 
dizabilități, Fundația de Abilitare Speranța este una din organizațiile recunoscute național și european 
din România. Coordonator al UnLoc, programul de dezinstituționalizare al fundației, mă preocupă 
soarta persoanelor instituționalizate și mă motivează viziunea traiului lor în comunitate. În cadrul 
fundației promovăm, prin tot ceea ce facem, întocmai acest ideal, al garantării dreptului la incluziune 
în comunitate a celor cu dizabilități. Vin astfel în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta propunerea 
de proiect ce va îmbunătăți activitatea Consiliului de Monitorizare. Activitatea acestui mecanism este 
vitală pentru respectarea drepturilor prevăzute în Convenția DPD, a persoanelor aflate în instituții 
supraaglomerate, lipse de posibilități reale de apărare, de reprezentare atunci când le sunt încălcate 
drepturile. Tocmai independența, și mai presus de toate, garantarea independenței acestui Consiliu îl 
face necesar în susținerea demersurilor de dezinstituționalizare, de dezvoltare de acțiuni aprofundate 
în acest sector. 

Astfel, cum este prevăzut și de legislația națională – prin Legea 8/2016, dar și de cea internațională, 
Consiliul de Monitorizare este abilitat să efectueze vizite anunțate sau inopinate în centrele 
rezidențiale publice sau private destinare persoanelor cu dizabilități, adulți sau minori, dar și în spitale 
și secții exterioare de psihiatrie. Această misiune a Consiliului trebuie și poate fi îmbunătățită prin 
acțiuni clare, concrete, adaptate. Astfel, propunerea mea de proiect se axează pe următoarele linii : 

1. În primul rând, este necesară o operaționalizare a modului în care lucrează și colaborează 
membrii Consiliului de Monitorizare. Experții idependenți trebuie să fie instruiți, trebuie să 
aibă expertiză în domeniu drepturilor omului, în domeniul legislativ, trebuie să știe care sunt 
obiectivele și rezultatele așteptate în urma vizitelor de monitorizare. De asemenea, aceștia 
trebuie să furnizeze rapoarte documentate, cu recomandări pertinente și axate pe nevoile 
reale ale persoanelor cu dizabilități aflate în instituții. Echipa de experți va colabora 
întotdeauna deschis și onest cu președintele consiliului de monitorizare. 

2. Standardizarea unui instrument de monitorizarea este cel de-al doilea punct al acțiunii. Vizitele 
de monitorizare trebuie să fie documentate, experții trebuie să îți cunoască rolul, să știe ce 
acte sau documente să analizeze, vizitele trebuie realizate respectând standardele de morală 
și etică, precum și raportate într-un format unitar, accesibil tuturor categoriilor de persoane 
interesate, public. Totodată, includerea persoanelor cu dizabilități care au fost 
dezinstituționalizate în aceste vizite este un plus în această activitate, întrucât nimeni nu 
cunoaște mai bine sistemul decât cineva care a trecut prin el. 

3. Accesibilizarea informației – rapoartele și comunicările Consiliului trebuie să fie publice, să 
poată fi citie și înțelese inclusiv de persoanele cu dizabilități. Consiliul trebuie să poată primi și 



valorifica plângerile persoanelor cu dizabilități aflate în instituții, iar acest lucru nu poate fi 
asigurat decât prin prezența permanentă a unei echipe de psihologi în cadrul Consiliului care 
să poată primi sesizările acestor persoane, urmând a le transmite experților cu atribuții în 
domeniu din cadrul Consiliului.  De asemenea, contrar a tot ce s-a întâmplat până acum, 
Consiliul va planifica întâlniri cu instituții de profil, atât din țară, cât și din Europa, pentru a 
facilita colaborarea inter-instituțională. Consiliul va analiza exemple de practici promițătoare 
și va elabora metodologia vizitelor de monitorizare în acest sens. Totodată, Consiliul va 
dezvolta mijloace de comunicare și colaborare cu Punctele de contact și cu Mecansimul de 
coordonare, pentru a asigura eficienta implementare a Convenției, va iniția parteneriate cu 
mecanismele de drepturilor omului ce au responsabilități în apărarea și promovarea acestora 
(AvP cu Mecanismul Național pentru Prevenirea Torturii, CNCD), dar și cu ONG urile din 
domeniul apărării drepturilor omului și persoanelor cu dizabilități.  

4.  Dezvoltarea unei colaborări cu Ministerul Public în legătură cu transmiterea și atacarea 
ordonanțelor de neîncepere sau de netrimitere în judecată, precum și elaborarea unui 
sistemem de colectare a plângerilor persoanelor cu dizabilități din instituții/internare în spitale 
de psihiatrie sau de analizare a cazurilor de deces considerate suspecte. În acest sens, Consiliul 
va face constant un raport de analiză a notificărilor de deces, urmate de vizite de monitorizare 
si follow up în cazurile considerate suspecte. 

5. Deschiderea spre digitalizare și o mai bună comuncare a Consiliului atât în on-line, cât și în 
scris, pentru a asigura vizibilitatea Consiliului și a activităților acestuia, pentru a informa și 
conștientiza populația despre rolul lui vital în promovarea, apărarea, garantarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilități. 
 
 

Roxana Damaschin-Țecu 

7 aprilie 2021 
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Nr.49/ 6.04.2021 

Către Biroul Permanent al Senatului 

În atenția Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități a Senatului 
 

Scrisoare de recomandare 

Prin prezenta, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, 
una dintre cele mai importante federații sociale din România, din care fac parte 44 de 
organizații furnizoare de servicii sociale, cu activitate în 14 județe, dintre care peste 50% în 
domeniul dizabilității, recomandă candidatura doamnei Cerasela Nicoleta Predescu pentru 
poziția de Președinte al Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenției, conform Legii 
8/2016.  

Doamna Nicoleta Predescu are o experiență de peste 25 de ani în domeniul social și este un 
profesionist recunoscut la nivel național și internațional.  Susținem candidatura sa la această 
poziție de mare responsabilitate, având în vedere că este un un profesionist extrem de riguros 
și competent, cu un angajament personal remarcabil în toate sarcinile pe care le coordonează și 
cu mare anvergură profesională. 

Doamna Predescu a ocupat diferite poziții de coordonare și management de-a lungul carierei 
sale și a contribuit într-un mod decisiv la  reforma politicilor din domeniul dizabilității (atât în 
ceea ce privește promovarea drepturilor fundamentale, cât și reforma evaluării handicapului, a 
dezinstituționalizării, dezvoltarea serviciilor sociale în comunitate etc.). 

Echipa FONSS a lucrat cu Nicoleta Predescu în numeroase proiecte naționale și a apreciat  
excelenta sa viziune strategică în construcția serviciilor de sprijin pentru viața independentă a 
persoanelor cu dizabilități și contribuția sa la sistemele de reglementare a serviciilor sociale.  

Această implicare de lungă durată în reforma politicilor publice, alături de munca sa în 
organizații naționale și internaționale, i-au dat posibilitatea de a se forma ca un excelent 
profesionist de nivel macro, care înțelege dinamica reformelor naționale, ritmul schimbărilor 
instituționale și de asemenea miza colaborării eficiente dintre organizațiile neguvernamentale și 
administrația publică, în domeniul social. 

Doamna Predescu are o capacitate remarcabilă de muncă susținută și concentrare în sarcini 
complexe, este în egală măsură analitică și orientată spre soluții, onestă și deschisă în relațiile 
cu cei din jur, este un excelent manager și un profesionist care promovează rigoarea și eficiența 
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în toate activitățile unei organizații complexe. Este bine organizată, comunică excelent cu 
membrii echipelor și mobilizează activ profesioniștii în jurul obiectivelor propuse.  

Lucrează de asemenea foarte bine cu profesioniști din domenii diferite, la nivel național și 
internațional. Beneficiază  de o foarte bună recunoaștere din partea organizațiilor 
neguvernamentale și a autorităților publice din România. 

Considerăm că această candidatură aduce un nivel de calitate și rigoare mult așteptate în 
poziția de coordonare a Consiliului, pentru o monitorizare eficientă a implementării Convenției.  

Ramânem la dispoziția dumneavoastră pentru detalii suplimentare, dacă va fi nevoie. 
 

Cu considerație, 
Diana Chiriacescu, Director FONSS 

Tel.
E-mail :
  

 

   

































































































CENTRULDERESU E
JLJRIDICE

s-a solicitat atestarea prezentului înscris:

Centrul de Resurse Juridice

Sediu: Bucureşti, str. arcului nr. 19, sector 2

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DIRECTOR AL FUNDAŢIEI

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE

Nr.1/12.02.2020

Subsernnaţii:

1. EUGENIA CRÂNGARIU, domiciliată în Bucureşti,
sector 3, născută Ia data de în Bucureşti, identificată cu act de identitate CI

seria nr. eliberat de S.P.C.E.P, ia data de CNP

2. RADU BOGDAN MOŢOC- domiciliat in municipiul Bistriţa,
născut Ia data de n Bistriţa, Jud. Bistriţa-Năsăud, identificat cu act de identitate
CI seria nr. , eliberat de SPCLEP Bistrita Ia data de CNP

3. VALERIAN STAN, domici ‘at în Jud. Bacau, sat Sascut (comuna Sascut), născut Ia data
de , în comuna Sascut, Judeţul Bacău, identificat cu act de identitate CI seria
nr. eliberat de SPCLEP Sascut Ia data de CNP

4. ANTONIE POPESCU, domiciliat în Bucuresti,
Sector 2, născut Ia data de n Comuna Godine~ti jud. Gorj, identificat cu act de
identitate CI seria nr eliberat de DEPABD ia data de CNP

jusritic~ deninitata egulitate. 5TR. ARCULUI 19, SECTOR 2,021032, BUCUREŞTI
TELEF0N: (+40) 21-212.06.90, (+40) 21-212.05.20 I FAX: (+40) 21-212.05.19

OFFICE@CRJ.RO I WWW.CRJ.R0 I FACEB000M.COM/CRIrO



do
CENTRUL DE RESURSE

iURIDICE

în calitate de membrii ai Consiliutui Director aI Fundaţiei Centrul de Resurse Juridice, cu
sediul in Bucureşti, str Arcului nr.19, sector 2, participanţi Ia şedinţa Consiliului de
Conducere din data de 12.02.2020, în conformitate cu art. 15 si 18 din Statutul fundaţiei, am
convenit următoarele:

!. În calitate de Preşedinte ai Consiĺiuiui Director este numit pentru un mandat de 2
anĘ începând cu data de 12 Februarie 2020 până în data de 11 Februarie 2022,
domnul Radu Motoc, membru a! Consihuiui Director a! Fundaţiei.

Pentru efectuarea formalitaţilor prevăzute de lege în vederea inscrierii modificărilor în
Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor a fost împuternicită doamna Georgiana Camelia
lorgulescu, care va putea submandata avocaţi pentru efectuarea acestor formalităţi.

Prezenta hotărâre se încheie în 10 exemplare originale din care unuI va ramane în
arhiva notarului public/avocatului.

Semnaturi:

Eugenia Cpîrrgan

Valerian Stan

Antonie Popescu

justitie. demnirote. egolitate. STR. ARCULUI 19, SECTOR 2,021032, BUCURESTI
TELEFON: (.40) 21-212.06.90, (.40) 21-212.05.20 I FAX: (.10) 21-212.05.19

OFFICE@CRJ.RO I WWW.CRI.RO I FACEB000K.COM/CRIro



UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL BUCURESTI
CABINET DE AVOCAT “TIGANILA SIMONA VALERL&
Str Cetatea Veche, nr. 8, Bl.1II/4, Sc.2, Et.4, Ap.83, sector 4, Bucuresti

INCHEIERE DE ATESTARE NR.
ANUL..2020...LUNA..02....ZIUÁ...17....

In fata mea, avocat TIGANILA SIMONA VALERIA, la sediul biroului s-a
prezentat

CRANCARW EUGENIA, domiciliata in Bucuresti,
sector 3, posesoare a CI seria nr eliberat de S.P.C.E.P.

Sector 3, CNP
MOTOC RÁDIJ-BOGDAB, domiciliat in Mun. Bistrita,

Jud. Bistrita-Nasaud, posesor al CI seria nr. eliberat de SPCLEP Bistrita,
CNP

STAN VALERIAN, domiciliat in Mun. Bucuresti,
Sector 6, posesor al CI seria nr. eliberat de SPCEP S6

biroul nr.3, CNP
POPESCU ANTONIE, domiciliat in Mun. Bucuresti,

Sector 2, posesor aI CI seria nr. eliberat de D E.P.A.B.D.,
CNF

care dupa citire au consimtit Ia atestarea prezentului inscris.

Avocat TIGANILA SIMONA VALERIA, in confomitate du disp. Art.3 all,
eza a-3-a din Legea 51/1 995, atest data, identitatea partilor si continutul prezentului act
redactat de niine.

Nr Data ~‘1 7.02:2020

Semnatura



ROMÂNIA
JUDECĂTORIA SECTORUL 2 BUCUREŞTI

SECŢIA CIVILĂ
ÎNCHEIERE

Şedinţa din camera de consiliu de la 29.07.2020
Instanja constituită din:

Preşedinte: Sîrbu loana-Adriana
Grefier: Cîrstea Cerasela-Nicoleta

Pe rol se află soluţionarea cererii de modificare statut, formulata de petenta FUNDAŢIA
CENTRUL DE RESURSE JURIDICE.

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu nu a răspuns petenta.
Procedura este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţa, care învederea2ă instanţei ataşarea

dosarelor de fond nr.7100/300/2017 (1 13JPJ/2017), nr. 4861/300/2014 (105/PJ12014),
nr.40652/300/20 10 (430/PJ/20 10), nr.2845/300/20 10 (27/PJ/20 10), iw. 9782/300/2009
(1 73/PJ/2009), nr.8 190/300/2008 (1 89/PJ/2008), nr. 15675/ 300/2006 (299/PJ/2006), nr.
11791/300/2006 (203/PJ 2006), nr.57 PJ 2005, nr. I 63/PJ/2003, nr. 149/PJ/2003 ale Judecătoriei
Sectorul 2 Bucureşti, nr.39 F 2002 al Judecătoriei Sectorul 4 Bucureşti, nr.637/PJ/1998 al
Tribunalulul Bucure~ti Secţia a IV-a Civilă, precum şi faptul că petenta a depus note scrise

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în
stare de judecată şi o reçine in pronunţare.

INSTANŢA,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorul 2 Bucureşti la data de 20.07.2020,
petenta Fundaţia Centrul de Resurse Juridice a solicitat instanţei sa ia act de modificările
intervenite in actele constitutive ale fundaţiei cu privire la numirea preşedintelui, cât şi înscrierea
modificării în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorul 2
Bucureşti.

In susţinerea cererii, reprezentantul legal aI petentei a depus la dosarul cauzei, cererea de
modificare a actelor constitutive, legal timbrata, Hotărârea Consiliului Director nr.l/12.02.2020.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 100 lei, chitanţa
reprezentând dovada de plată fiind anulată şi ataşată la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de
art.33 din O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu completările şi modificările
ulterioare, astfel că

DISPUNE:

Admite cererea formulată de petenta FUNDAŢIA CENTRUL DE RESURSE
JURIDICE, cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Arcului nr.19.

Operator de date cu caracter personal nr. 2891
Prezentul inscris confine dale cu caracler personal ce inlră sub protecţia Regulamenlulul (US) 2016/679 privind protecţia persoanelor Jżńce in
ceea ce priveşte prelucrarea date tar cu caracter personal şi privind libera circulajie a aceslor date (Regz’lainentul general privind protecţia
datelor), Persoanele cărora It se adresează prezentul inscris, precum şi rerţele persoane care intră in posesia acestuia au obligaţia de a proteja,
conserva şi folosi dazele cu caracler personal in condtţiile prevăzute de Regutansentut general privindprotecţia datelor şi cu respeclarea art. 71-
74 Cod civil.

JUDECÄTORIA
SECTORULUI 2 BUCtJREŞTI

Bucureşti. Sector 3, BId. Unirtt nr. 37
TeL 021 4083550/Pus: 021/408.36.22

e-mail: jud-sector2®jusl.ra

Dosar ar. 14605/300/2020
(2121PJ/2020)



nr.1 12.02.2020 privind numirea unui nou preşedinte.
Dispune înscrierea modificării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la grefa

Judecătoriei Sectorul 2 Bucureşti.
Cu apei în 5 zile de ia comunicare, Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorul 2

Bucureşti.
Pronunţată astăzi, 29.07.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijiocirea

grefei instanţei.

Preşedinle,
Sîrbu Joana-Adriana

Red./tehnored. S.I.A./CCN
30.07 2020—Sex

Cîrsđea Cerasela-Nkoleta

Operator de date cu caracter persona! nr. 2891
Prezenlul inscris conjine date cu caracter personal ce inlrň sub prolecýia Regulamentului (US) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in
ceea ce priveşże prelucrarea datetor cu caracter personal şt privind tibera circutafte a acestor date (Regulamenlul general privind protecpa
datelor), Persoanele cărora li se adresează prezenlul inscris, precum şi terlele persoane care in’ră in posesia acesluia au obligaţia de a proteja.
conserva şi folosi datele cu caracler personal in condipile prevă.zuie de Regulainentul general privind prolectia dalelor şi cit respeclarea art. 71-
74 Cod civil.

JIJDECÂTORIA
5EaORULIJI 2 BUCUREŞTI

Bucureşti, Sector 3. BId. Unirii nr. 37
Tel.: 02 1/4083650 /Fax: 021/408. 36.22

e-mail: jud-sector2lust.ra ‘4;
Ia act de modificările intervenite la statutul fundaţiei conform Hotărârii Consiliului Director

Grejier,

2



s—a solicitat atestarea prezentului inscris:
Centrul de Resurse Juridice
Sediu: Bucureşti, str \rcului nr. 19, sector 2

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DIRECTOR AL FIJNDAŢIEI

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE
Nr.1/O1.03.2008

Subsemnaţii:

1. FORIKA EVA, domiciliată în Timişoara, Iudeţul Timiş, născută la
data de în localitatea Reşiţa, Jud. Caraş Severin, identificată cu act de idemitate Cl seria

nr. cliberat de PoH~a mun. Timişoara Ia data de CNP

2. VALERIAN STAN, domiciliat în Bucureşti, sector 6,
nňscutla data de , în comuna Sascut,judeţul Bacău, idenńficat cu act de idenritate CI seria

nr. eliberat de Sec~a 22 poIi~e Ia data de CNP

3. IVAN FISER, dorniciliat in London Regatul Unit at Marii !3ňtatul,
na%cut Ia data dc în Belgrade, Yugoslavia (astăzi Serbia), cu dublă cetňţenie engleză şi
8ârba, idenńficat cu paşaport nr eliberat de \gençia de Paşapoarte a Marii Britanii.

în calitate de mernbrii ai Consi.liului Director al Funda~ei Centrul dc Resurse Juridice, cu sediul în
Bucureşti, str. Arcului nr,19, sector 2, în conformitate cu art. 18 din Statutul l7undaçiei, am convenit
următoarele:

I. 0, inmate a renuntcíriż Ic, mandalul de men/Wa cii C’onsi/iu/ni Director , doamiiei I) nut Dcciv, precum ri a
renunfcl,ü /a maiidatui de Pre,çedżnte si membm a! Co,,sż/iu/ui Director cd Woman/ui !‘/wyii liii/»it cc/i/u, se numesc ca
membri cu mandat de 3 am:

RADU BOGDAN MOŢOC- domiciliat în municipiul Bistriţa, nňscut Ia
data de în Bistriţa, Jud. Bistriţa-Năsăud, idendficat cu act de identitate CI seria
nr. eiberat de Pohçia Mun. Bistrita la data de CNP

AUREL VIOREL CIOBANU-DORDEA- dorniciliat în Bucuresti,
sector 2, nňscut la data de în Craiova, Jud Dolj, identificat cu act de

identitate CI seria nr. eliberat de Sectia 6 PoIi~e la data de CNP

11. In ca/i/ate de Preşedin/e a! Consi/żu/ui Director este numit pdmmci 1” data c/c 28 /?brnarie 2009 dcmnm/ L a/emma
Sent.



11!. 0, imaniniżtale de to/un s-a bo/dnál ;;ninderea modi/kd’i/or component~Ttonsi/iu/ui Director mentionale /a
piuntul I pmwn şia ,nodżJkdzilor mien enile ta “;inare a I-ĺo/ăránii Consiiiu/ui Director nr.2/08.09.2006 cup~żnse
In Inchelerea din Watt, de 18.10.2006 aJudecă/o;ież Sec/oru/uż 2 in Dosaru/ in: 15675/300/2006, In Ad
aditional /a ldiii de Consuitnire cii Fnndalżež Central de Resin-se Jam/ice, după tii’ři iuWieĹiZJ.

ACT ADIŢIONAL LA
ACTUL DE CONSTITUIRE AL

FUNDATIEI “CENTRUL DE RESURSE JURIDICE”

Ca urinate a Hotărârii Consiliului Director at Fundaţiei ‘Centrul de Resurse uridice” nr.1/
1.03.2008, în temeiul art. 18 şi art. 20 din Statutul Fundaţiei şi în conformitate cu llotărârea
Consiliului Director din 11.01.2005, Hotărârea Consiliului Director nr 2/08.09.2006, cu Procesul
verbal nr.1 /2002 din 21.03.2002 autendńcat cu at. 612/28.03.2002 şi cu l lotăr&rile Consiliului
Director din 5.06.2003 autentificate cu at. 1840/28.07.2003 şi 1842/28.07.2003 inregistrate conform
legii Ia Registrul Asociaçiilor şi Funda;iilor, Actul de constituire se modifică după cum urmează:

Fundaţia pentru o Societate Deschisă, persoană juridică română, de drept privat, färă scop
lucraúv, infünţată prin senňnţa judecătorească nr.61 1 din 23.07.1997 a Tribunalului Municipiului
I3ucureşti, având sediul in Bucuresń, Str. Căderea Basńliei at. 33, sector 1, in calitate de fondaror, a
luat hotărârea înfiinţarii Centnilui de Resurse Juridice.
Sediul fondatorului s-a modilicat conform Încheieríi din data de 26.03.2002 a Judecătoriei
sectorului IBucureşti în Dosarul nr.220,ĺPJ,ĺ2002.

1 lorarârea de iníiinçare a fost luată în şedinţa Consiliului Naţional al Fundaţiei pentru o Societate
Deschisă, astazi 23 octombrie 1998.

Centrul de Resurse Juridice este o persoană juridică de drept privat, E~ră scop tucradv, infiinţată in
conformitate cu dispoziţiile Łegii 21/1924.

Centrul are ca scop derularea de programe care să contribuie la realizarea reformei legislative şi
insdtuţionale, pentru dezvottarea sectorului public şi privat in România
Scopul a fost modilicat conform Procesului verbal nr.1ĺ2002 autentiňcat cu nr.
612/28.03.2002

Pentru realizarea scopului său, Centrul are urmatoarele obiective:

OBIECTIVE

1. Promovarea drepturilor şi Hbertăçilor fundamentale ale omului şi protejarea acestora prin orice
rip de activităţi
2. Dezvoltarea statului de drept şi ale principulor şi mecanismelor sale de funcţionare: separarea
puterilor in stat, reforma legislativă, a administraţiei publice, parteneriarul public-privat, capacitatea
societăţii civile de a participa la luarea deciziilor de către administraţie

“4

ŕ.€.
‚3
t fl



,
3, Creşterea capacităţii societăţii civile, a sectorului privat/public
drepturilor lor
4. \sigurarea unui mediu tolerant şi súrnuladv care sň prornoveze diversitatea şi să garanteze
egalitatea de şanse şi nediscriminarea pentru toate categoriile de persoane: rninoritňçi, persoane cu
(bzabthtăp, scrăini, apatrizi, refugiaţi, etc.
5. Sprijinirea dezvolrării mecliului economic din România.

vederea proteiăru

Acdvitătile au fost înlocuite cu objective, conform Hotărârii Consiliului Director
nr.2/08. 09.2006’

Patrimoniul iniçial al Centrului este de 10 000 000 lei.
Sediul Centrului de Resurse Juridice este in Bucuresú, Str. \rcului nr. 19, sector 2
Sediul a fost modifYcat conform Procesului verbal nr.1/2002 autentillcat cu sir.
612/28.03.2002

Consiliul Ditector al Fundaţiei este format din:

1. FORIKA. Eva.. avocat, domiciliată in Timisoara, jud. Timiş,
născută la data de în localitatea Reşiţa jud. Carş Severin, idendlicata cu act de identirate
tip CI seria nr. eliberat de Politia Mun. Timisoara la data de cod numeric
personal
2. Valerian STAN, domiciliat in l3ucureşti, sector 6, născut
la data de in Comuna Sascut, jud. Bacău, identiBcat cu act de identitate tip CI seria
nr. eliberat de către Sectia 22 Politic la data de
3. Ivan Fiser, domiciliat în London regatul Unit al Marii Britanii,
născut Ia data de in Belgrade, Yugoslavia (astăzi Serbia), cu dublă cetăţcnie engleză şi
sârbă, identificat cu paşaport nr eliberat de \gençia de Paşapoarte a Marii Britanii.
4. Radu Bogdan MOŢOC, domiciliat în Niunicipiul Bistriţa, născut la
data de in Bistri;a,Jud. Bistriça-Năsăud, identificat cu act de identitate Cl seria
nr. eliberat de Poliţia Mun, Bistriţa la data de CNP
5. Aurel Viorel CIOBANU- DORDEA, domiciliat in Bucuresti,

sector 2, născut la data de in Craiovajud Dolj, idendhcat cu act de
identitate CI seria nr. eliberat de Secţia 6 Poliţie la data de CNP

Componenţa Consiliului Director a fost modiflcată conform Hotărârii Consiliului Director
din 1.03.2008, Hotărârii Consiüului Director din 5.06.2003 autentilicată cu nr.
1840/28.07.2003, şi Hotărârii Consiliului Director din data de 11.01.2005.



IV. Cu unanumiate de to/un s-a hotdrdt inodi/karea art. /3 /i/h), art. 18 a/in. 1, art. 19 a/in. 1, an/.22, ‘u125
/ż/%g), art. 26, art. 29 a/ui. 1, ant. 31 din Stain/ui !7unda’iei Ce;’/;w/ de Res,u:çe J;u~dce, in ceea Ce prh’eş’e extmderea
servicii/or de cenryrat p cd/n e.-’pe;/ii contabi/i, e4/zcflarra ni’niuv Preşedin/e/ui Consi/hi/ni Director, niiindru/ de
,cedin/e pe an ca/endanstic şi modal/iatea de convocare şi p/ani/hzn a acesiora, extinderea con/rn/n/ni ‚gesžiunżi
/hianciare şi cd/re e.’pertui contabilż, precnrn şż inc/uderea mod;/:cdn/or snrvenite ca ‘nynare a ! Io/drůns Cons//in/ui
Director n,:2/08.09.2006 cupninse în Intl c/erect din data tie /8. 10.2006 a Jndecdiotiei Secton,/ni 2 hi Dosam/
nr /5675/300/2006, hi Act adŻiiona/ /a Stain/ui Fnnclat,e: Cenh;71/ de ResnrseJnüdice, dupd cam nrmează:

ACT ABIŢIONAL
LA STATUTUL FUNDAŢIEI

“CENTRUL DE RESURSE JURIDICE”

Ca urmare a ĺ-Iotărârü Consiiiului Director al Funda~ei “Centrul de Resurse Juridice” nr.1 /1.03.2008
in conformitate cu art. I 8 şi art. 20 din Statutul Fundaţiei, a Í-Iotararii Consiliului Director
nr.2/09.092006, a I Iotăr&rii Consiliului Director din 11.01.2005 şi cu Actele adiţionale autenńficate
cu nr. 1841/28.07.2003,1843/28.07.2003, ł-Iotărîrile Consiliului Director autendficate cu ar
1840/28.07.2003 şi 1842/28.07.2003 prccurn şi Procesul verbal nr.1/2002 autenriBcat cu nr.
612/28.03.2002, înregistrate conform legii la Registrul Asociaţiilor ~i Fundaţiilor, Staturul se modifică
şi completează după cum urmează:

Capitolul I DispoziţiJgenerale

art.1 Denumirea
Denumirea funda~ei esre Central de Resurse Juridice şi va fi înscrisă in toate docurnentete şi
actele emise de această persoană juriclică.

art. 2 Natura juridică
Centrul de Resurse Juridice este persoană juńdică română de drept privat cu scop nelucrańv,
având caracter ncpardnic, infiin;ată în conformitate cu dispozi~iie Legii 21/1924.

art. 3 Atribute de identiücare
Centrul poate avea emblemă ~i ~igi1iu propriu, precum ~i cont bancar si cod fiscal.

art. 4* Sediul
Centrul de Resurse Juridice are sediul central în Bucureşti, Sty. Arcului in. 19, sector 2, sediul
fundaçiei putând fi mutat, respcctând procedurile legale.
*art. 4 a fost modiflcat conform Procesuiui verbal nr. 1/2002 autentilicat cu nr. 612/28.012002

art. S Filiale, Sucursale
Centrul de Resurse Juridice poate înfiinţa filiale sau sucursale, sau poate deschide birouri în ţară sau
‘~trăinătate conform pre7entulut statut şi legislaçiei in vigoare. Centrul se poate afilia Ia federaţii sau
confederaçii din ţară çau străinătate in baza deciziei organelor de conducere.

art. 6 Durata
Centrul va funcçiona pe termen nelimitat, dizolvarea şi lichidarea sa făcându-se in condiţiile
prezenrului ~tarut ~i a legii.



Capitoiul H Scopu13~i obiectivele

art. 7* Scop

Centrul are ca scop derularea de programe care să contribuie la realizarea reformei legislative şi
instituţionale, pentru dezvoltarea sectorului public şi privat in România.
*art 7 a fost modilicat conform Procesulul verbal nr 1/2002 autentiňcat cu nr. 612/28.03.2002

art. 8* Obiective
Pentru realizarea scopului său, Centrul dezvoltă următoarele objective:

1. Promovarea dreprurilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi protejarea acestora prin orice
tip de activităţi
2. Dezvoltarea statului de drept şi ale principiilor şi mecanismelor sale de flincţionare: separarea
puterilor în stat, reforma legislativă, a administraţiei publice, partcneriatul public-privat, capacitatea
socierăţii civile de a participa la luarea deciz~~~or de către administraţie
3. Creşterea capacităţii societăţii civile, a sectorului privat/public de a acţiona in vederea protejării
drepturiior lor
4. Asigurarea unui mediu tolerant ~i sdmulativ care să promoveze diversitatea şi să garanteze
egalitatea de şanse şi nechscriminarea pentru toate categoriile de persoane: rninorităţi, persoane cu
dizabilităţ.i, străini, apatrizi, refugiaţi, etc.
5. Sprijinirea dezvoltării mediului economic din România.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, Centrul de Resurse Juridice dezvolta urrnatoarele tipuri de
activităţi: .

I. Realizarea de proiecte, propuneri, comentarii, analize, sondaje, studii, etc., în vederea rcalizării
scopului şi obiectivelor fundaţiei;
2. Activităţi de lobby şi advocacy pentru atingerca obiectivelor propuse, precum şi de conşńentizare
de către societate a necesităţii protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale: acces la justiţie, acces
la inforrnaçii, libertate de exprimare, dreptul la mediu, dreptul la viaţă, la sănătate, eliminarea
discriminării şi acordarea de şanse egale, etc
3. Organizarea de dezbateri, confeńnţe, înt&lniri, seminarii,etc;
4. lniţierea de procese test şi asistenţa juridică pentru realizarea obiectivelor propuse, precum şi
reprezentarea in instanţă prin angajarea cabinetelor de avocatură colaboratoare, conform legii
avocaturü.
5 ..\ctivităţi de consultanţă, mediere, insiruire, training, educaţie, evaluarc, monitorizare, etc.
6. Acńvităţi de învă;ământ, formare, formare de formatori, evaluare de competente profesionale,
inclusiv invăţământ universitar şi pentru persoane de orice virstă
7. Activităţi de consultanţă şi management pentru firme şi servicii publice: acordarea de consultatii,
îndrumare sau asistenţa opcraţională pentru firme şi servicii publice; relaţii şi comunicare publică,
contabilitate; proceduri de control a bugetului; asistenţă privind planiűcarea, organizarea eficienţa şi
controlul, managemenrul informaţiei, etc.
8. Cooperarea/colaborarea cu autońtăţiĺinsńtuţii publice/private, centrale şi locale, române sau
străine, in scopul realizării obiectivelor enunţate;
9. Desfăşurarea de activităţi economice directe în scopul realizării obiectivelor propuse;
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10. Organizarea de proiecte prin care actul de jusńţie să devină accesibü persoanelor, hi confonnitate
cu obiectivele propuse;
11. Activităţi de edirare, publicare, precum ~i distribuire a acestor publicaţii (broşuri, manuale, cărţi,
reviste, etc);
12. Furnizarea de servicii şi produse cu rol explicativ privind actul de justiţie, impactul dreptului
privind viaţa de zi cu zi şi rolul practic, ŕinalitatea normelor legale;
13. Obţinere de fonduri prin atragerea de finanţări, acceptarea de donaţii, de Ia enńtăţi naţionale sau
internaţionale, publice ‘au private, in scopul realizării obiectivelor propuse.

*art8 a fost modiflcat conform ProcesuJul verbal nr.1/2002 autentilicat cu nr.
612/28.03.2002, Actuíui adi,tional Ia Statut autentiuicat cu iw. 1843/28.07.2003, Hotărârea
Consiliului Director din data de 11.01.2005, Hotărârea Consiliului Director nr. 2/08.09.2006.

Capitolul HI Patrimoniul Centrului

art. 9 Patrimoniul iniţial
ł’a data consdwirii, patrimoniul iniţial al Centrului este de 10 000 000 lei deqńnat de fondator, prin
actele de constituire, realizării 9copulul enunţat la art. 7.

art. 10 Sursele de finanţare
Patrimoniul Centrului se va compune din bunuri mobile si imobile, mijloace băneşti, titluri de
valoare, provenite din donaţii, legate, sponsorizări, finanţări din ţară sau străinătate, precum şi alte
fonduri, în conformitate cu legislaţia română.

art. 11 Donaţiile
Donaţiule şi legatele pot h sume de bani, bunuri, drepruri de autor, acţiuni, titluri de ‘aloare qau alte
drepturi, dacă ace~rea ~unt libere de orice sarcină.

art. 12 Đonaçii cu sarcini
Donaţiule pot fi tiecondiţionate sau condiţionate pentru realizarea unui scop dacň acesta este în
concordan;ă cu scopul si activitatea Centrului, Centrul poate refuza orice donaţie sau legat oferite iii

termeni inacceptabiii, sau care contravin prevederilor prezenrului statut. Pentru donaçiile
condiţionate sau acceptate în aceste condiţii de Centru, sau pentru cele cu desńnaţie specificată în
actul de donaţii, donatorul va putea lua cuno~ńnţă de modul cum a fost utilizată donaţia sa, Centrul
pun~ndu i la dispoziţie un raport.

Capitolul IV Organizarea, func,tionarea

Sec,tiunea I Organizarea Centrului

art. 13* Organele de conducere si control
Organele de conducere ale Centntlui sunt:
1. Consiliul Director
2. Societatea comercială care îndeplineşte funcţia de cenzor sau expertul contabil
*artl3 a fost modifYcat conform Procesului verbal nr. 1/2002 autentiuicat cu nr.
612/2803.2002şiprezentului act adifional

o

art. 14 Servicii speciaLizate



~‘ IĄSÎn realizarea scopului şi obiccńvelor sale, Centrul de Resurse Juridice va “ icii specializate,
a căror ftinc~onatitate se va stabili prin regulamentul de ordine interioară aprobat de Conçihul
Director.

Sectiunea a H- a C’onsiliulDirector

art. 15* Componen;a

Consiliul Director este format din 5 membri, numiçi conform prevederilor statutului de faţă.
Consiiiul Director poate hotări ulterior, cu majoritate de voturi, creşterea numărului de membri la 7.
\stfel, pentru primul mandat fondatorul va numi Consiliul Director, urmând ca pentru mandatele
ulterioare noii membrii sa fie numi~ de către Consiliul Director.
Pentru al doilea mandat, 2 dintrc membrii Consiliului existent vor fi înlocuiçi cu persoane desemnate
đe catre ceilalţi 3 membrii
In continuare, la expirarea fiecărui mandat, vor fI înlocuiţi 2 membrii dintre cei mai vechi in functie,
iar noii mernbrii vor fi desemnaţi de către cei rămaşi.
In cazul în care Consiliul Director nu decide inlocuirea membrilor Ia expirarea mandatului se
consideră că mandatul acestora se prelungeşte tacit p&nă la data la care Consiliul Director va decide
inloeuirea acestora sau până la data înregistrării cererii de înlocuire de către unul din membrii al cărui
mapdat a expirat.
*artl5 a fost modiuicat conform Procesului verbal nr’1’ĺ2002 autentiflcat cii nr.
612/28.03.2002; aliniatul 5 a fost introdus prin Hotărârea Consiliului Director din data de
11.01.2005.

art.16 Calitatea de membru al Consiliului Director se poate pierde în următoarele cazuri:
1. Demisie;
2. Revocare;
Revocarea se va face în condi~i1e prevăzute în slatut, în cazul constatării existenţei unui prejudiciu
adus Centrului de Resurse Juridice.
In oricare din cazurile prevăzute Ia Mini, Consiliul Director va desemna în cel mai scurt timp un
nou membru, mandatul acestuia valorând un mandat complet.

art.17 Durata
Mandarul Consiliul Director este de 3 ani, cu posibilitatea realegerii, Primul mandat începe de la data
aprobării actelor de eonstituire a Centrului.

artl8* Atribuţii
Consiliul Director are următoarele atribuçii:
1. Numeşte, dintre membrii Consiliului Director, pe Preşedintele acestuia.
2. \sigură realizarea scopuriior Centrului, aşa cum sunt stipulate în actul de constituire al acestuia
3. \probă regulamentul de fIinc~onare al Centrului, precum şi modificările aduse Statutului ‘i

\ctului de Constituire
4. \sigură consultanţă de specialitate pentru dezvoltarea strategiei Centrului şi a programelor care

‘or fi derulate
5. \nalizează rapoartele elaborate de Directorul execuúv şi adoptă decizii în vederea dezvoltării

activităţii Centruiui
6. Fvaluează programele derulate
7. Aprobă repartizarea finanţărilor necesare proiectelor Centrului şi bugetul anual
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8. Decide desf~urarea, in vederea realizării obiectivelor prevăzute în art. 8 al prezentului Starut, a
oricăror alte activităţi permise de acest statut sau de prevederile legale aplicabile fundaţiilor

9. Decide afilierea la organisme din ţară sau strainătate având scop similar
*art.18 a fost modilicat conform Actului aditionalla Statut autentilicat cu nr. 1841,ĺ28.07.2003
şi Hotărârii Consiliului Director din data de 11.01.2005 si Hotărârii Consiliului Director din
data de 1.03.2008

At. 19* Şedinţe
Consiliul Director se întruneşte in şedinţe ordinare semestriale, şedinţele extraorclinare convocându.
se ori de care ori este necesar.
Şedin;ele ordinare ale Consiliului Director se convoacă cu IO ziie libere inainte de data intrunirii,
convocarea asigurându-se de către directorul executiv.
Şedinţele extraordinare ale Consiliului Director se convoacă cu 2 zile libere înainte de data intrunirii
de către Directorul execuuv din proprie iniţiativă, la cererea motivată a cel puţin trei membri ai
Consiliului Director ~au la solicitarea fondatorului.

*art,19 alín.2 şi 3 au fost modilicate conform Actului ad4tional la Statut autentíflcat cu nr.
1841,ł28.07.2003 şi Hotărârii Consiliului Director din data de 11.01.2005 şi Hotărârii
Consiliului Director din data de 1.03.2008

art. 20
şedinţele Consiliului Director se consideră legal constiruire dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din
numărul membrilor, deciziile urmând să fie luate cu întrunirea votului a 1/2 + I din numărul
membrilor prezenţi la şedinţă.
In cazul in care, la prima convocare nu a fost întrunit cvorumul legal prevăzut la aliniarul I, se face a
doua convocare, dar nu în mai mult de o lună de la convocarea anterioară.
Deciziile privind transformarea scopului social, modificarea sraturului, lichidarea si destinaţia
bunurilor la lichidare se vor lua cu unanimitate de voturi.

Secţiunea a III- a* Preşedintele

Art.21 Numire, mandat
Preşedintele Cenirului este numit de către fondator pentru primul mandat, urmând ca la mandatele
ulterioare să lie ales de către Consiliul Director, in condiţiile prezentului statut.

Art. 22 Atribuţii
Atribuţiile Preşedintelui Centrului sunt următoarele:
1. Conduce şedinţele Consi]iului Director respecrând dispoziţiile prezentului statut.
2. Poate asigura conducerea operaűvă a Cenrrului în cazul în care directorul executiv pierde această
calitate, într unul din modurile prevăzute în statut. In acest caz se va numi un nou director executi’
într-o perioadă de cel mult două luni.
3. Preşedintele poate delega atribuţiile sale pe o perioada determinata unui alt membru al
(:or~sihhtkű.
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* Sec,tiunea a [Il-a a fost modiźicată conform ActuIuľkJ4~á1’IĺíStatzzt autenduicat cu nr.
1841/28.07.2003 şiHotărârii Consiliulu! Director din data de 11.01.2005, Hotărârii Consiliuiui
Director din data de 1.03.2008

Sectiunea a IV-a * Directorul executiv

Art. 23 Numite
Directorul executiv asigură conducerea curentă a Centrului de Resurse )uridice.
Directorul executiv este numit si revocat de către Consiliul Director.

Art.24
Funcţia de director execudv ~e poate pierde in următoarele cazuri:
1. Demisie;
2. Revocare.

Directorul execudv poate renunţa la activitatea şi funcţia sa cu un preaviz de 15 de zile. Consiliul
Director se va pronunţa asupra descărcării de gesúune a Directorului executiv.
Revocarea se va face în condiţiule prevăzute în statut, în cazul constatării existenţei unui prejudiciu
adus Centrului de Resurse Juńdice.

Consiliul Director va numi în cel mult două luni un nou Director execuńv.

Art.25 Atribuţii
Directorul executiv are următoarele atribuţii:
1. reprezintă fundaţia in relaţii]e cu terţii, incheind acte juridice de conservare şi administrare în
numele şi pe seama Centrului. Actele juridice de dispoziţie se vor încheia de către Directorul
executiv în limita stabilită de Consiliul Director;
2. asigură conducerea operańvă a fundaţiei între şedintele Consiliului Director;
3. participa la şedintele Consiliului Director Mră drept de vot;
4. asigură realizarea proiectelor şi programelor aprobate de Consiliul Director;
5. prezintă rapoarte Consiliului Director privind activitatea sa şi a personalului fundaţiei;
6. răspunde de elaborarea ~i propune aprobarea bugetului de veniruri şi cheltuieli, bilançului
contabil, regulamentului de ordine interioară,
7. planifică, după consultarea prealabflă a membrilor acestuia, şedinţele ordinare çi extraordinare ale
Consiliului Director şi stabiieşte, după o procedură asemănătoare, ordinea de zi,
8. intocmeşte organigrama Centrului şi o supune aprobărü Consiliului Director,
9. angajează, evaluează, promovează şi concediază personalul, incheie contracte de colaborare şi
stabüe~te drepturile şi îndatoririie salariţilor şi colaboratorilor, inclusiv drepturile salariale, in limitele
fixate de Consiliul Director,
10. conduce, coordoneză şi controlează activitatea senriciilor fundaţiei
II. indeplineste alit atribuţii date in competen;a sa prin hotărîrea Consiliului Director
* Sectiunea a IV- a a fost modiiicată conform Actului aditional la Statut autentiulcat cu nr.
1841~28.07.2003 şi Hotărârii Consiiiuíui Director din data de 11.01.2005, Hotărârii C’onsiliului
Director din data de 1.03.2008
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Sectiunea a V-a Activitatea de cenzorat,

art. 26* Serviciik de ceuzorat
Controlul financiar intern aI Centrulni se desfĘoară, conform reglementarilor în vigoare, pe bază de
contract de prestări servieii încheiat eu o societate speciatizată in servicii de cenzorat sau cu un
expert contabil.
*an26 a fost modilicat conform Procesului verbal nr.1/2002 autentiuicat cu nr.
612/28.03.2002şiHotărârii Consiliului Director dđn data de 1.03.2008

articolele 27 si 28 din Statut azi fost abrogate conform Procesului verbal nr.1/2002
autentilicat cu nr. 612/28.012002

art. 29* Atribuţii

Societatea sau expertul contabil care asigură serviciile de cenzorat are urrnătoarele atribuţii:
1. veriflcă activitatea flnanciar-contabilă a Centrului, gestionarea pairimoniului acesteia, a Bhialcior ~i
a sucursalelor;

2. veriflcă concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de veniruń şi cheltuieli şi programele
aprobare;
3. reatizează informarea kgisladvă curentă privind acdvitatea financiar-contabilă;
4. intocmeştc un raport de cenzor, trimestrial, care să cuprindă concluziile rezultate din verificări şi
propunerile pentru optimizarea activităţii ulterioare a Centrului;
5. prczintă rapoarte Consiliului director. Va fi prezentat un raport anual referitor la bilanpil şi
bugetul de venituri şi cheltuieli ale Centrului şi rapoarte periodice la solicitarea Preşedintelui sau a
Consiliului director
6. indeplineşte atribuţiule de cenzor conform prevederilor OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi
Funda~ii.
Societatea care asigură cenzoratul nu poate lua decizii cu caracter execuńv şi nu poate încheia acte de
gc%tiune sub nici un mońv.
*art.29 a fost modiňcat conform Procesului verbal nn 1/2002 autentilicat cu nr.
612/28.012002 şi Hotărârii Consiliului Director din data de 1.03.2008

Capitolul V Gestiunea Centrului

art.30 Gestiunea Centrului se ţine în confon-nitate cu Iegislaţia în vigoare. Exerciţiul finaneiar
incepe la 1 ianuarie St SC încheie Ia 31 decembrie.

art.31t Gestiunea Financiară este ţinută de personalul calificat si este controlată de çocietatea ‘~au
experwl contabul care asigură serviciile de cenzorat.
*art. 31 a fost modiflcat conform Hotărdńi Gonsiliului Director din data de 11.01.2005 şi
Hotărârii Consiliului Director din data de 1.012008

art.32 Centrul poate avea conturimn ţară sau în străinătate, în condiţiile legii.

art.33 Stnicrurile teritoriale vor ţine gestiune în condiţiile legii şi vor avea conruri bancare, fiind
preluate în gestiunea generală a Centrului prin balanţe de verificare, transmise la sediul central al
Centrului.
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Capitolul VI Dizoivarea şi Jichidarea

Dizolvarea deplin drept
art. 34 Dizolvarea de plin drept a Centrului de Resurse Juridice se va face în următoarete cayuri:
I. ‘.copul social a fost realizat sau nu mai poatu fi realizat;
2. abrogatprin Hotărârea Consiliuiu.i Director din data de 11.01.2005
3. organele de conducere nu mai pot fi constituite în conformitate cu statutul şi prevederile legate în
vigoare.

Dizolvarea judiciară
art. 35 Dizolvarea judiciară a Centrului de Resurse Juridice sc va face în următoarele cazuri:
1. scopul şi obiectivele au devenit contrare legilor în vigoare;
2. scopul şi obiectivele se urrnăre~c prin rnijloace contrare legilor în vigoare;
3. se urmareşte un alt scop decât cel stabüit prin lege şi statut;
4. deciziile organdor de conducere sunt luate cu încălcarea dispozi~ilor legii sau a sratutului.
Se introduce pctul. 5
5* activitatea nu mai poate continua din cauza insolvabilităçii;
*J3z,nct& 5 a fost introdus prin Hotărîrea Consíliuíui Director din data de 11.01.2005 şi a
prezentuiui act adifional

Dizolvarea prin hotărârea Consiliului Director
art. 36 Centrul de Resurse juridice se poate dizolva şi prin hotărârea Consiliului Director, în
condiţiile prevăzute de starut.

Desüna;ia bunurilor
art. 37 In cazul dizolvării Centrului, bunurite ramase în urma lichidării se vor atribui, prin hotărârea
Consiliului Director, unei persoane juridice cu scop similar.

Dispozi;ii finale
art. 38 Prevederiie prezentului statut se completează cu normele imperative, cuprinse în legislaçia în
vigoare şi cu dispoziţiile regulamenrului de funcçionare a Centrului.

Pentru efectuarea formalita~.1or prevazute de tege în vederea înscrierii modificărilor în Registrul
\socia~.ilor şi Fundaiilor a fost împuternicită doamna Georgiana Camelia lorgulescu, care va putea
submandara avoca~ pentru efectuarea acesror formalită@.

Prezenta horarâre se incheie în 5 exemplare originate din care unul va rămane în arhiva notarului
public/avocatului.

Semnături Data
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ATESTARE

NR, 16 din 03.07.2008

Uniunea Naţională a Barourilor din România, Baroul Bucureşti,
Cabinet de Avocatură Individual Rădulescu Cătălina Mihaela, în
conformitate cu dispoziţiile art.3 at 1 lit c din Lg.51!1995 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, raportat la art. 1182
din Codul Civil, atest data, identitatea păiţilor şi conţinutul prezentului
act, redactat de mine.

Semnătura şi ştampila
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Sedinta din camera de Consiliu de la 06.08.2008
Instanta compusa din:

PRESEDINTE: Cristina Vlad
GREFIER Cerasela Cirstea

surse Juridice CLI

Fundatiei pentru
atestat de avocat

.ilor si Fundatiilor
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UREŞTI
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Dosar nr. 8 190/300/2008 (nr. 189/PJ/2008)

:~tenta Fundatia

se invedereaza
. nr.1 179 1/300/
ale iudecatoriei
.637/PJ/2008 al

istanta constata

rerii asa cum a
cat şi inscriereEl
indatiilor aflat la

na Sectorului 2
:tantei acimiterea
ului in Registrul
2 Bucuresti.
a dosarul cauzei
ta, imputernicire
cestat de avocat

eplinite conditiile
gea nr.246!2005.

Pe rol solutionarea Cererii de modificare statut formulata de p~
centrul de Resurse Junidice.

La apelul nominal a răspuns petenta prin reprezentant .

Procedura este legal indeplinita.
S—a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta dupa car~

instantei atasarea dosarelor de fond nr.15675/300/2006(299~/2O°6
2006 (203/PJ/2006). nr.57/PJ/2005, nr. 163/PJ/2003. nr. 149/Pi/2003
sector 2 Bucuresti, nr.39/F/2002 al iudecatoriei sector 4 si nr
Tribunalului Bucuresti Sectia a IV—a civila.

Nemaifiind alte cereri de forrnulat sau probe de administrat i~
cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.

Reprezentantul legal aI petentei solicita instantei admiterea c~
fost formulata, sa ia act de modificarile aduse statutu!ui fundatiei.
modificarilor aduse Fundatiei in Registrul Special al Asociatiilor si F~
grefa Judecatoriei Sector 2. INSTANTA

Prin cererea inregistrata la data de 15.07.2008 la iudecat~
Bucuresti, petenta Fundatia centrul de Resurse Juridice a solicitat in’
cererii de modificare, cat si inscrierea modificarilor aduse statul

Special al Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa iudecatoriei Sector~
In sustinerea cererii, reprezentanLul legal al peLentei a depus

cererea de inscriere a modificarilor aduse fundatiei, legal timhr~
avocatiala, Hotararea consiliului Director nr. 1 din 01.03.2008 ~
Radulescu catalina Mihaela sub nr. 16/03.07.2008.

Analizand actele si lucrarile dosarului, constata ca sunt mc]
prevazute de art.33 si 34 din 0G. 26/2000 modificata prin le
urmeaza a admite cererea, motiv pentru care.

DISPUNE
Admite cererea formulata de petenta Fundatia centrul de Rc

sediul in Bucuresti str. Arcului nr.19 sector 2.
la act de modificarile intervenite in actele constitutive ale

Viitor, conform l-lotararii consiliului Director nr. 1 din 01.03.2008
Radulescu catalina Mihaela sub nr. 16/03.07.2008.

Dispune inscrierea modificarii în Registrul Special_al Asociat
aflat la grefa Judecatoriei Sector 2 Bucur ti. JUDECĂTO~

cu recurs in termen de 5 zile de la comuqicare pentr~~,
pronuntare pentru petenta. !..

. . . . d łc7tflt~~ C)I1:’’ c’~I:
Pronuntata in sedinta publica. azi 06.08.2008. c’w~
PRESEDINTE Q .k1
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lnstanta : TRIB. MURES 
 

REGISTRUL SPECIAL 
FEDERATII 
Sectiunea I 

 
 

0. Schimbarea  sediului in circumscriptia acestei  instante :                                                                                                   

□ DA Ulterior constituirii organizatia si-a schimbat sediul in circumscriptia acestei instante 

Data inregistrarii schimbarii sediului 
 

1. Numarul si data inscrierii : 
 Numar de inregistrare 3  

Data inregistrarii 31.10.2016 

2. Mentiuni privind inscrierea : 
 

Instanța fond:   TRIB. MURES 

Numarul dosarului 2072/102 din anul 20 16 
 

Numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere 

numar 1028 din data 17.10.2016 

 
lnstanta de recurs (tribunal sau curte de apel, dupa incadrarea juridica a organizatiei) sectia 
Numarul dosarului de recurs 

Numarul si data deciziei pronuntate in recurs numar din data 
 

3. Denumirea :  
FEDERATIA DIZABNET - RETEAUA PRESTATORILOR DE SERVICII PENTRU 
PERSOANE CU DIZABILITATI 

Dovada de disponibilitate a denumirii emisa de MJ : 

Modificari ale denumirii : 

154876 eliberata de Ia da 

 
nr crt numar, data si instanta ¢are care a 

pronuntat hotararea jud. (referinta 
la sectiunea 15, dupa caz) 

denumirea modit 
cata 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

 

4. Sediul :      

judetul MURES 

localiatea TG. MURES 

adresa STRADA PAUL CHINEZU NR. 10 
telefon  

Registrul de asociatii, fundatii si federatii Data tiparirii 17.12.2020 

Numarul inscrierii schimbarii sediului 
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Modificari ale sediului : 
 

nr crt numar, data si instanta 
care care a pronuntat 

hotararea jud.(referinta la 
sectiunea 15. dupa caz) 

judet seoiu 
modificat 

localitate 
seoiu 

modificat 

adresa modificata 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

□ - Ca urmare a schimbarii sediului orqanizatia trece in circumscriptia altei instante si aceasta pozitie se 
inchide 

 

Durata de functionare : TERMEN NEDETERMINAT 

Modificari ale duratei de functionare : 
 

nr crt numar, data si insanta care care a 
pronuntat hotararea jud.(referinta 

la sectunea 15. dupa caz) 

durata de tunctionare modificata 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

 

Patrimoniu initial 200 RON 

Modificari ale patrimoniului 

: 

nr crt numar, data si instanta care care a 
pronuntat hotararea jud.(referinta 

la sectiunea 15, dupa caz) 

patrmoniu modificat 

1   
2   

 3   
4   
5   
 6   
7   

 

a. Denumirea : ASOCIATIA HIFA ROMANIA AJUTOR PENTRU TOTI TG.MURES 
Sediul : Tg. Mures B-dul Pandurilor nr. 18, ap.1, judetul Mure 

 
 
 

Registrul de asociatii, fundatii si federatii Data tiparirii 17.12.2020 

6. Patrimoniu : 

7. Componenta : 



 
 

b. Denumirea : FUNDATIA MAINI DIBACE 
Sedlul : TG. Mures, strada Oituzului. nr. 13, judetul Mures 

 
c. Denumirea : FUNDATIA PENTRU VOI 

Sediul : Timisoara, strada Anton Bacalbasa, nr. 69-65A, judetul Timis 

d. Denumirea: FUNDATIA RHEUM-CARE 
Sediul: Tg. Mures, strada Pavel Chinezu, nr.10, judetul Mures 

e. Denumirea: FUNDATIA RHEMA 
Sediul: Tg. Mures, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 158B, judetul Mures 

Modificań : 

nr cn numar, dala si instanta care care a 
pronuntat hotararea jud.(referinta 

la sectiunea 15) 

componenta modificata 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

8. Scopul:            
Scopul initial: Realizarea si intretinerea cadrului de colaborare pentru organizatiile active prestatoare 
de servicii pentru persoane cu dizabilitati, in vederea cresterii continue a calitatii 
acestor servicii si a calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati. 
Modificari ale scopului: 

 
nr crt numar, data si  instante care care a 

pronuntat hotararea jud.(referita 
la sectiunea 15, dupa caz) 

modifîcari aduse scopului 
(doar completari sau eliminari din scopul inital) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

7   
 

    9 .  Obiective :                                                                                                                              
Obiectiv : a) Promovarea de servicii continue si integrate pomind de la nevoile beneficiarilor; 
b) Activitati de lobby si advocacy in favoarea prestatorilor de servicii sociale, educationale si de 
ocupare pentru persoane cu dizabilitati, cu respectarea intereselor si drepturilor persoanelor cu 
dizabilitati si ale apartinatorilor acestora; 
c) Diseminarea si promovarea documentelor intemationale cu privire la drepturilor persoanelor cu 
dizabilitati; 
d) lmbunatatirea cadrului legislativ din domeniul serviciilor sociale, educationale si de ocupare 
pentru persoane cu dizabilitati; 
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e) Promovarea metodologiilor standardizate, a bunelor practici si a schimbului de informatii 
relevante din domeniul dizabilitatii si a fumizarii de servicii sociale, educationale si de ocupare 
pentru persoane cu dizabilitati; 
f) Formare si dezvoltare profesionala si organizationala; 
g) Dezvoltare de expertiza in domeniul serviciilor pentru persoane cu dizabilitati; 
h) Dezvoltare di implementare de activitati, proiecte, programe in parteneriat; 
i) Diseminare si promovare de informatii relevante despre Dizabnet; 
j) Responsabilizarea comunitatii si promovarea unei societati incluzive. 

Modificari obiective : 
 

nr crt numar, data si instanta care care a
pronuntat hotararea jud.(referinta 

la sectiunea 15, dupa caz) 

modificat aduse obiectivelor 
(doar completari sau eliminari din obiectivele 

initiale) 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

 

Reprezentant : PRESEDINTE - FUNDATIA RHEUM-CARE 
Organul de conducere (componenta nominala) : Consiliul director compus din: 
Presedinte-Fundatia Rheum-Care; Vice-presedinte - Fundatia Pentru Voi; Membru - Asociatia Hifa 
Romania Ajutor pentru toti 
Organul de administrare (componenta nominala): 
Organul de control (componenta nominala): Cenzor: MARIUS CIPRIAN SABAU 

Modificari ale sectiunii : 
 

nr crt numar, data si instanta 
care 
care a pronuntat 
hotararea 

jud.(referinta la sectiunea 
15) 

reprezentant 
modificat 

modifican in consiliul director, organul ae 
conducere, 

organul de adminiscare sau organul de control 

1   
 

 
2   
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
Sediul :  
Patrimoniul initial : 
Radiere : 
 

Modificari ale sectiunii : 

 

 
Reqistrul de asociatii, fundatii si federatii Data tiparirii 17.12.2020 

10. Conducere, reprezentanti : 

11. Mentiuni cu privire la filiale : 
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12. Mentiuni privind afilierea la orqanizatii intemationale  

Denumirea orqanizatiei intemationale : 
Sediul : 
Alte organizatii afiliate : 

Modificari ale sectiunii : 
 

 

13 Mentiuni privind statutul juridic de utilitate publica '  
• Recunoastere : Hotararea Guvernului nr din data de publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr din data 

• Publicarea rapoartelor de activitate si a bilanturilor anuale : Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a IV-a, nr din data de 

• Retragere : Hotararea Guvernului nr. din data de publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. din data de 

 

14. Modificari ale actului constitutiv si/sau statutului :  
 ” 

M1 : 
• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

 
M2 : 

• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

 
M3 : 

• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

M4 : 
• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

M : 
• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

M6 : 
• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

M7 : 
• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
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15. Mentiuni privind reorganizarea : 

 

M8 : 
 
 

 
M9 : 

 
 
 

M10 : 
 
 
 

 
M11 : 

 
 
 

 
M12 : 

 
 
 

 
M13 : 

 
 

 
M14 : 

 
 
 

 
M15 : 

 
 
 

 
M16 : 

 
 
 

 
M17 : 

• Obiectul modificarii : 
 

• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

 
• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

 
• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

 
• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

 
• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

 
• Oata inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

 
• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

 
• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

 
• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii : 

 
• Data inscrierii modificarii : 
• Temeiul : 
• Obiectul modificarii 

Modificañ inregistrate inainte de adoptarea acemui formular : 
 

 

Modalitatea : 
Actul doveditor : 

Modificari ale sectiunii : 
 

Modul de dlzolvare: 
Actul de dizolvare : 
Organul emitent : 

Modificari ale sectiunii : 
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Operatiuni de lichidare 
Contestatii la bilantul lichidatorilor : 

Modificari ale sectiunii 
 

18. Alte mențiuni :           I                                                                                                                            

19. Data radierii                 

 

 
19. Data radierii  
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