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               Raport, 

               Privind activitatea desfășurată de Asociația Catharsis Brașov în anul 2019 

 

La baza întocmirii Planului de muncă pentru anul 2019, am ţinut cont de datele 
statistice furnizate de ANPDCA la data de 31.12.2018, respectiv, de numărul copiilor 
instituţionalizaţi, 52.783, dintre care, 17.096 în centre de plasament, plus 35.687 în 
servicii de tip familial. O dovadă incontestabilă, că Legea adopţiei menţine copiii 
abandonaţi ”suspendați” în sistem până la majorat, în loc să le garanteze dreptul 
constituţional la o familie de adopţie. Ceea ce pare a fi o crimă organizată împotriva 
umanităţii.  

 
În 17 ianuarie 2019, ne-am adresat domnului Preşedinte al Camerei Deputaţilor, 
rugându-l să acorde prioritate Proiectului de lege privind adopţia în România, aflat în 
procedură parlamentară la Camera Deputaţilor din decembrie 2018 (votat în 
unanimitate de Plenul Senatului la data de 28.11.2018. În plus, pentru cunoaşterea 
realităţii, i-am sugerat domnului președinte să organizeze Comisii parlamentare la nivel 
de judeţ, care să viziteze copiii din centrele de plasament şi să prezinte  concluziile 
desprinse în Plenul Camerei, când Proiectul le lege va fi supus la vot.  Nu am primit 
încă răspuns. I-am scris şi doamnei Prim Ministru, în 25 ianuarie 2019, sugerându-i 
schimbarea Legii adopției în regim de celeritate, printr-o OUG. Dar, nu s-a întâmplat!  
 
Prin activităţile organizate, Asociația Catharsis Brașov, persoană juridică română de 
drept privat și utilitate publică, acreditată ca furnizor de servicii sociale şi autorizată 
pentru a desfășura activități și servicii în domeniul adopției, a contribuit la promovarea 
adopţiei naționale prin creșterea numărului de persoane și familii care s-au adresat 
Asociației în vederea adoptării unui copil (50) sau luării în plasament (7).  
 
În parteneriat cu media brașoveană, scrisă şi vorbită, am  continuat  Campania Vrem 
o Românie fără orfani. Obiectivele campaniei, sensibilizarea comunităţii față de nevoile 
copiilor abandonați, lipsiți de ocrotire și dragoste părintească, reducerea numărului de 
copii instituționalizați, prin alternative de tip familial, adopție sau plasament familial, se 
regăsesc în numărul copiilor adoptaţi în 2019 (30), plus trei luați în plasament familial. 
În plus, am făcut lobby pentru redeschiderea adopţiei internaţionale în favoarea copiilor 
cu profil greu adoptabili, pentru care nu se pot identifica familii de adopţie naţională din 
cauza vârstei, stării  de sănătate sau a etniei. 
 
În parteneriat cu DGASPC Brașov, am organizat cursuri gratuite de formare calități 
parentale şi asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Cursurile s-au 
desfășurat la sediul asociației, pe o perioadă de trei săptămâni, în trei sesiuni, după o 
tematică stabilită de ANDPDCA. Participanții la cursuri au fost informați  despre 
problematica complexă a copilului abandonat, despre  rolul familiei adoptive în 



2 
 

creșterea și educarea copilului, despre drepturile și obligațiile părinților adoptivi, despre  
dezvăluirea adopției. Pentru o mai bună percepție a conceptului de adopție, le-am 
oferit cursanților oportunitatea de a interacționa cu familii care au adoptat de pe lista 
copiilor cu profil greu adoptabili. Feedback-ul şi fișele de observație privind gradul de 
implicare al cursanților în timpul fiecărei sesiuni, însoțite de fotografii, au fost înaintate 
Serviciului de adopție din cadrul DGASPC Brașov. Cursurile pentru persoanele şi 
familiile care doresc să adopte un copil au fost susținute  financiar de  Compania 
Schaeffler Romania şi de Campack SRL Brașov. 
În paralel cu participarea la cursuri, am organizat evaluarea psiho-socială a familiilor 
care s-au adresat Asociației (13). Evaluarea a constat în șase întâlniri cu asistentul 
social, dintre care una la domiciliu și patru întâlniri cu psihologul,  întocmirea raportului 
final de evaluare psiho-socială și propunerea de eliberare a Atestatului de 
persoană/familie aptă să adopte. 
După 90 de zile de la depunerea cererii de evaluare în vederea obținerii Atestatului, 
toate  familiile evaluate şi pregătite la Catharsis  au primit Atestatul ca fiind apte pentru 
a adopta un copil. În plus, alte cinci familii au beneficiat de  consiliere şi sprijin pentru 
a lua  un minor în plasament.   

 
De-a lungul anului 2019, am monitorizat evoluția și dezvoltarea personală a celor șapte 
copii aflați de șapte ani în plasament familial și am propus DGASPC Brașov 
deschiderea procedurii de adopție pentru doi dintre aceștia. Primul, în vârstă de 7 ani 
a fost deja adoptat. Cel de al doilea, în vârstă de 14 ani, este încă frustrat de dreptul 
de a fi adoptat, deși mama naturală a semnat  consimțământul la adopție, deși familia 
de plasament a depus cerere pentru adopție. 

Întrucât, în procesul de identificare a nevoilor comunității am descoperit foarte multe 
cazuri în care familia este în conflict cu propriul copil, am lansat programul educațional 
”Școala Părinților”. Programul s-a desfășurat lunar în cadrul Centrului de Consiliere și 
Sprijin pentru părinți și copii ”Catharsis”, oferind beneficiarilor, familii care se confruntă 
cu probleme greu de gestionat, copii şi adolescenți cu comportament deviant, copii 
diagnosticați cu ADHD,  tinere purtătoare de sarcină nedorită, sprijinul de care aveau 
nevoie.  

Tematica abordată în cadrul cursurilor a pus accentul pe rolul familiei în creșterea, 
îngrijirea și educarea copilului, pe cunoașterea legislației  în domeniul protecției și 
promovării drepturilor copilului, pe formarea atașamentului securizant, pe 
îmbunătățirea calității vieții în familie.   

Echipa de specialiști a Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, formată 
din doi psihologi, un asistent social, un medic școlar, un medic ginecolog, un profesor 
și un avocat, a stat la dispoziția cursanților în fiecare zi de sâmbătă, între orele 10:00 
– 14:00. Scopul propus, formarea și dezvoltarea abilitaților parentale, schimbarea 
comportamentelor, atât la copii, cât și la părinți, responsabilizarea părinților în 
gestionarea conflictelor din familie, prevenirea abandonului familial şi  școlar, a fost 
atins.  Rezultatele se regăsesc în armonizarea relației dintre membrii familiilor - 23 
cazuri, în promovarea anului școlar - 33  de cazuri, în  recunoașterea  paternității - 9 
copii.    

Pentru tinerii dezinstituţionalizaţi, aflaţi în evidenţele asociaţiei (23), am organizat  
ședințe de consiliere psihologică și juridică, individuală și de grup, pregătirea pentru a 
participa la interviu (întocmire CV). Le-am oferit  sprijin pentru identificare loc de muncă 



3 
 

și  adăpost, pentru  obținerea Cărţii de Identitate, înscriere la Cabinet Medic de Familie, 
donații.   
Tinerilor adoptați internațional (7), veniți în țară pentru a-și cunoaște familia biologică 
și meleagurile natale, le-am oferit siguranţă şi condiţii optime de întâlnire cu familia 
biologică. Evenimentele au fost organizate în colaborare cu autorităţile locale, 
asistentul social din cadrul Primăriei şi Poliţia locală. Cei mai mulţi şi-au găsit singuri 
familia biologică pe Facebook, alții, cu sprijinul unor televiziuni  centrale.  După ani și 
ani de frământări şi întrebări fără răspuns, tinerii şi-au împlinit visul.  Și-au îmbrăţişat 
mama, plângând de fericire. În  prezenţa rudelor şi a vecinilor, tinerii au trăit  emoţii 
puternice, clipe de încordare maximă. S-au despărţit zâmbind, cu mulțumire  
sufletească, înțelegând de-abia acum,  motivul abandonului familial.  Ultimul capitol 
din cartea ”Adopţie” s-a încheiat cu happyend, atât pentru tinerii adoptați internațional 
veniţi de peste mări şi zări,  cât şi  pentru părinţii biologici care au trăit revederea ca 
pe un miracol. Pentru noi, aceste evenimente sunt argumente în plus pentru a susține 
adopția internațională, ca fiind mai bună soluţie pentru copiii cu profil greu adoptabili, 
pentru care nu se pot identifica familii de adopție națională.  

 
Copiilor nevăzători, izolați în beznă și monotonie, le-am oferit oportunitatea socializării 
și pregătirii pentru integrare în învățământul de masă, activități de dezvoltare 
personală, de stimulare a aptitudinilor artistice, de participare la evenimente culturale  
în comunitate, în cadrul Centrului de zi ”Rază de lumină" Brașov. Centrul, fondat de 
Asociația Catharsis, unic în România, preluat ulterior de către DGASPC Brașov, este 
pe cale de dispariție. Monitorizarea rezultatelor elevilor nevăzători integrați în 
învățământul de masă (trei în liceu, premianți și unul, student integralist), precum și 
ale elevilor nevăzători direcționați în mod greșit către Școala Specială, a evidențiat, pe 
de o parte, importanța acordării șanselor egale la educație, pe de altă parte, eșecul 
determinat de managementul defectuos al Centrului de către DGASPC Brașov (4 
cazuri). 
 
Printr-un parteneriat public-privat cu Universitatea Transilvania Brașov, am extins 
reţeaua de voluntari cu un număr de 12 studenți de la Facultatea de Psihologie și 
Științele Educației, anul II, care, după efectuarea  stagiului  de practică studențească, 
au ales să se implice în programul  de interes național- prevenirea abandonului familial 
şi şcolar.  Rezultatele au fost pe măsura așteptărilor. 

 
Proiectul ”Valentin”, dedicat unui adolescent în vârstă de 16 ani, de protezare picior şi 
braţ, amputate la vârsta de şase luni, a fost susţinut financiar de Cardif Assurances 
Risques Divers SA Paris, Sucursala București, printr-o sponsorizare în valoare de 
113.000 euro. Valentin s-a bucurat de cea mai performantă proteză de picior, de pe 
piaţa europeană, în valoare de 57.000 euro, la sfârșitul lunii decembrie 2019. Proiectul 
”Valentin”, de protezare braț stâng (87.000 euro), operație estetică, implant de păr, 
reconstrucție ureche, kinetoterapie, îmbunătățirea calității vieții, s-a bucurat de o 
susținere impresionantă, șapte persoane juridice (Cardif Assurances Risques Divers 
SA Paris, Sucursala București; Fundația Sunshine Romania, Irlanda; Apcom IT 
Distribution București; iStyle Retail SRL București; Win Bet Group SRL București; New 
Look Beauty Salon Tg. Mureș; Asociația Harta Viselor Brașov și cinci persoane fizice: 
Maria Stratulat, Hărman; Gabriela Ciolacu, Irlanda; Diana Ozdal, Buftea; Lioara Popa, 
Brașov; Lucia Neagoe, Brașov; Viorel Mareș, Brașov. 
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Cheltuielile impuse de intervenţii chirurgicale şi tratamente post operatorii pentru 5 
copiii și doi adulți bolnavi au fost susţinute de  Necri San SRL Bran; KNY PROD COM 
SRL Brașov; SC Nadenka SRL Brașov; SC ROTVAL KMI SRL Brașov. 

Cheltuielile impuse de buna funcționare a activității Asociației Catharsis Brașov au fost 
susținute prin contracte de Compania Schaeffler Romania, Campack SRL Brașov, SIF 
Transilvania Brașov, B&F Class Expert SRL Brașov și Formularul ANAF 230/2018, 
privind redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. 

Amintim, de asemenea, că de-a lungul anului 2019 a crescut considerabil numărul 
persoanelor fizice care au donat îmbrăcăminte și încălțăminte pentru adulți și copii, 
pentru toate anotimpurile, lenjerie de pat, de corp, prosoape, fețe de masă, perdele, 
pilote, perne, mobilier, electrocasnice, jocuri și jucării, rucsacuri, rechizite şi cărți. Am 
reușit astfel, să acoperim atât nevoile beneficiarilor din mediul urban, cât și din mediul 
rural (satele Apața, Augustin, Budila, Fișer, Prejmer, Racoș, Săcele, Teliu), peste 300 
de familii. 

Echipa de lucru a asociației: un asistent social (angajat cu normă întreagă) și 24 de 

voluntari (trei psihologi, patru medici, un profesor, un sociolog, un avocat, doi 
economiști, 12 studenți), oferă zilnic servicii gratuite tuturor persoanelor care apelează 
la Asociația Catharsis Brașov.   

 

Președinte, 

Azota Popescu 
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EXTRASUL 

situației financiare a Asociației Catharsis Brașov pentru anul 2019 

 

 

JUDEȚUL BRAŞOV 

ASOCIAŢIA CATHARSIS 

Brașov, strada Toamnei, nr. 16, bloc 2, sc. D, ap. 1, telefon: 0268324888 

Numărul şi data înscrierii în Registrul asociațiilor şi fundațiilor: 64/1996 

Actul normativ de recunoaștere a utilității publice: HG nr. 626/11.06.2008 

Cod de înregistrare fiscală - 9176176 

Indicatorii din situațiile financiare anuale depuse pentru anul 2018 

I. Indicatorii din bilanț (în lei) 

A. Active imobilizate – 499.395 

B. Active circulante – 601.382 

C. Cheltuieli în avans – 0 

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an – 16.611 

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete – 584.971 

F. Total active minus datorii curente – 1.084.366 

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an – 0 

H. Provizioane – 0 

I. Venituri în avans – 0 

J. Capitaluri proprii – 1.084.366 

Total capitaluri – 1.084.366 

II. Indicatorii din contul rezultatului exercițiului (în lei) 

- Venituri din activitățile fără scop patrimonial, din care 

       - Resurse obținute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenții pentru  

          venituri: 0 

      - Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial, din care: 

- Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi din 

subvenții pentru venituri – 0 

- Excedent din activitățile fără scop patrimonial – 509.399 

- Deficit din activitățile fără scop patrimonial – 0 

- Venituri din activitățile cu destinație specială – 0 

- Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială – 0 

- Deficit din activitățile cu destinație specială – 0 

- Venituri din activitățile economice – 0 

- Cheltuieli privind activitățile economice – 0 

- Excedent din activitățile economice – 0 

- Deficit din activitățile economice – 0 

- Venituri totale – 678.630 

- Cheltuieli totale – 169.231 

- Excedent – 509.399 

- Deficit – 0 

III. Activități desfășurate: 

Fără scop patrimonial, cod clasa CAEN 8899 

Efectiv de personal: 1 

Economică sau financiară, cod clasa CAEN 8899 

Efectiv de personal 0 

Durata efectivă de funcționare în anul 2019 – 12 luni  
Președinte,  

Azota Popescu 


