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SERVICIUL PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE, TRAFIC, MIGRAȚIE ȘI REPATRIERI 
CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE CONSILIERE ȘI EDUCAȚIE 

 
 

                                              Descriere C.M.C.E 

   

               Scopul serviciului social: Centrul Multifuncțional de Consiliere și Educație este 

prevenirea și combaterea discriminării, a marginalizării și crearea premiselor favorabile 

promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile de copii cu tulburări de 

comportament, copii migraţi, traficaţi, copii care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate 

și alte categorii de copii aflați în dificultate și asigură menţinerea, refacerea şi 

dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar 

putea determina separarea copilului de familia sa. 

 - Serviciul social: Centrul Multifuncțional de Consiliere și Educatie funcţionează în 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.     

 - Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul 

Multifuncțional de Consiliere și Educație sunt următoarele: 

- respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

- protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 

demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire 

la persoanele beneficiare; 

- asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

- deschiderea către comunitate; 

-.asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 

drepturilor lor; 

- asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt; 

- ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea 

de exerciţiu; 

- promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

- asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

- preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

- încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

- asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

- asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

- responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea 

drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 
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- primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 

cu care se pot confrunta la un moment dat; 

- colaborarea centrului alte servicii publice/private de asistenţă socială. 

 

 - Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Multifuncțional de Consiliere și 

Educație sunt: 

- copii cu tulburări de comportament, copii migraţi, traficaţi, copii care au părinţi plecaţi 

la muncă în străinătate și alte categorii de copii aflați în dificultate; 

- familia acestora. 

- Informarea beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

-  informare;  

- activități cu caracter preventiv și instructiv-educativ; 

- elaborarea si distribuirea de materiale cu caracter informativ in cadrul institutiilor 

publice la nivel local; 

-Promovarea drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 

persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

- informare cu privire la drepturile pe care le au; 
- consiliere psiho-socială; 
- consiliere juridică. 
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