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 SERVICIUL DE MONITORIZARE ŞI CONTROL SERVICII SOCIALE PENTRU COPII 

CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII LIPOVA 
STR. LUGOJULUI, NR. 6 

                                                                TEL. 0257/563020 

 

 

            Centrul de Recuperare pentru Copii – Lipova are ca misiune prevenirea abandonului şi 

instituţionalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire educaţie, 

abilitare – reabilitare, recreere – socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă, orientere şcolară şi profesională etc. atât pentru copii, cât şi a unor activităţi de 

sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte 

persoane care au în îngrijire copii cu nevoi speciale. 

            Beneficiarii direcţi ai centrului sunt copii între 3-18 ani, cu dizabilităţi care să necesite 

servicii în vederea refacerii, dezvoltării şi menţinerii capacităţii lezate. 

Centrul de Recuperare pentru Copii - Lipova este situat în  Lipova, str. Lugojului, nr.6,  

jud. Arad, tel. 0257563020, e-mail: recuperare_lipova@dgaspc-arad.ro. Acesta figurează în 

organigrama Serviciului pentru Prevenirea Marginalizării Sociale, Trafic, Migraţie şi 

Repatrieri, respectiv în organigrama DGASPC Arad. Coordonatorul centrului este Stefanescu 

Florina Andreea (organigrama centrului nu prevede postul de şef de centru), iar şef serviciu 

este Macavei Sorin. 

 

 

 

 

 

 

 

Director general adj.                                                                                                     Coord. centru 

  Asistenţă socială                                                                                                      Stefanescu Florina 

Dr.Rodica Crainic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr./data reg. intern: 223 /19.04.2018 

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 
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