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Serviciul pentru prevenirea marginalizării sociale, trafic, migraţie şi repatrieri 
CENTRUL MATERNAL 

                              Arad, strada Iustin Marşieu, nr.22A, telefon/fax 0257 - 280164 
 

 

 

CENTRUL MATERNAL 

 

ADRESĂ: Arad, strada Iustin Marşieu, nr. 22A 

TELEFON/FAX: 0257 / 280164 

E-MAIL: maternal@dgaspc-arad.ro 

 

 

MISIUNEA CENTRULUI 

Centrul maternal este un serviciu pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, de 

tip rezidenţial, organizat pe model familial, a cărui misiune este de a permite formarea, 

menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea 

responsabilităţilor parentale. 

 

BENEFICIARII DIRECŢI AI SERVICIULUI pot fi: 

- cuplurile mamă-copil (nou-născut) aflate în situaţie de risc în ceea ce priveşte separarea 

copilului de familia sa (în risc de degradare/ruptură a legăturii familiale), în general mame 

singure, mame minore, mame aflate în conflict cu familiile lor, mame provenind din familii 

dezorganizate, sărace; 

- mame cu copii nou-născuţi care, temporar nu (mai) au locuinţă şi/sau care se confruntă cu 

mari probleme (financiare, profesionale, relaţionale, materiale) fiind în imposibilitatea de a 

răspunde adecvat nevoilor copilului; 

- gravide în dificultate (aflate în una/mai multe din situaţiile prezentate anterior) pe parcursul 

ultimului trimestru de sarcină. 

Centrul maternal Arad se adresează mamelor/gravidelor care au stabilit domiciliul în   

județul Arad. 

   Beneficiarii sunt selectaţi, în urma evaluărilor, în funcţie de solicitări, riscul cel mai 

crescut, capacitatea Centrului maternal. 

 

Beneficiarii indirecţi ai Centrului maternal sunt: tatăl copilului, familia lărgită, deoarece 

în pregătirea reintegrării familiale o deosebită atenţie se acordă întregii familii în dificultate, prin 

asistenţă de specialitate, finalitatea constituind-o construirea sau reconstruirea legăturilor 

fundamentale pentru a oferi cadrul ideal de creştere şi dezvoltare copilului. 

 

SERVICII OFERITE: 

Centrul maternal oferă servicii de găzduire, servicii de asigurare a hranei, de menţinere a 

stării de sănătate,  servicii de educaţie şi consiliere a beneficiarilor, servicii pentru dobândirea 

deprinderilor de viaţă independentă, de integrare socială şi/sau profesională, servicii             

post-rezidenţiale. 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134 
tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210055, 210035 

mobilphone: 0040 – (0)745 – 534965; 0040 – (0)735 – 203423 
e – mail: secretariat@dgaspc-arad.ro 

web: www.dgaspc-arad.ro 

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089 

mailto:maternal@dgaspc-arad.ro
mailto:secretariat@dgaspc-arad.ro
http://www.dgaspc-arad.ro/


_____________________________________________________________________________________________________ 
Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare. 
 

CAPACITATEA ŞI DOTĂRILE CENTRULUI 

Centrul poate oferi servicii pentru un număr de 18 beneficiari (9 cupluri mamă-copil), 

serviciile desfăşurându-se pe o perioadă determinată de timp. 

Centrul maternal se află într-o arie teritorială cu acces la serviciile oferite de către 

comunitate şi nu este un serviciu în regim de urgenţă. 

Amplasamentul şi amenajarea interioară a Centrului maternal sunt în concordanţă cu 

nevoile de asistenţă ale cuplului mamă-copil. Organizarea şi dotarea spaţiului favorizează 

implicarea mamei în îngrijirea copilului său şi responsabilizarea ei pentru modul în care copilul 

său se dezvoltă. 

 

ORAR: 

       Programul personalului de îngrijire: Luni – Vineri 07.00 – 22.00; Sâmbătă – Duminică 09.00 -21.00. 

       Program de vizită: Luni – Vineri 09.00 – 12.00; 15.00 – 18.00; Sâmbătă – Duminică 14.00 – 18.00. 

       Birouri: Luni – Vineri: 08.00 – 16.00. 

 

           

 

 Director General Adjunct,    Şef serviciu, 

 Asistenţă socială,     Sorin Macavei 

 Dr. Rodica Crainic 

 

 

 

        Şef centru, 

        Miriana Iolu 

 
 

 

         
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


