Procedura de autorizare
Art.6. - În vederea obţinerii autorizaţiei, organismele private vor depune o cerere însoţită de
următoarele documente:
a) actul constitutiv şi statutul, în copie legalizată sau certificată;
b) încheierea judecătorească prin care s-a admis cererea de înscriere în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor a organismului privat, în copie legalizată;
c) organigrama şi regulamentul intern al organismului privat solicitant;
d) lista personalului care va realiza activităţile în domeniul adopţiei, insoţită de cv-urile acestora,
diplomele de studii şi contractele în baza cărora îşi vor desfăsura activitatea; diplomele de studii şi
contractele se depun în copie legalizată sau certificată;
e) documentele prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei, în cazul persoanelor prevăzute la
art. (5) lit. e);
f) angajamentul personalului din conducerea organismului privat, al persoanelor angajate precum
şi al colaboratorilor, care au acces la informaţii referitoare la copiii adoptaţi, adoptatori, părinţii
fireşti şi rudele biologice ale adoptatului cu privire la păstrarea confidenţialităţii acestor date;
g) document din care să rezulte principiile şi baza de calcul conform cărora va încasa de la
beneficiari contravaloarea cheltuielilor derivate din activităţile desfăşurate în favoarea acestora
sau, după caz, declaraţia reprezentantului legal al organismului privat cu privire la gratuitatea
activităţilor realizate;
h) bugetul anual de venituri şi cheltuieli în care se vor indica, dacă este cazul, sumele percepute de
la solicitanţi în favoarea cărora organismul privat va desfăşura activităţi în domeniul adopţiei;
i) document de prezentare a organismului privat care să cuprindă şi descrierea activităţilor
planificate şi a metodologiilor/procedurilor de lucru utilizate;
j) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor din conducerea organismului privat precum şi ale
persoanelor prevăzute la art.5 lit.e);
k) declaraţia reprezentantului legal al organismului privat prin care se obligă să prezinte Oficiului
raportul anual de activitate în vederea reînnoirii autorizaţiei, precum şi rapoarte periodice, la
cererea acestuia;
l) angajamentul reprezentantului legal de a informa Oficiul cu privire la schimbările în urma
cărora condiţiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite, în maxim 15 zile de la data la care a luat la
cunoştiinţă de producerea acestora;

