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COD FORMULAR 

 PO52  MIAZ – 02     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) 0735-203423 

e–mail: secretariat@dgaspc-arad.ro;  

web: www. dgaspc-arad.ro 
operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089 

                 CENTRUL DE CRIZĂ 

             Str. Neculce, nr.8, Arad Tel/Fax 0257-257000;  
                                  Nr.__13_/__14.12.2015__ 

 

   
         DIRECTOR GENERAL 

         ERIKA STARK 

           

 

CENTRUL DE CRIZĂ  

MISIUNEA  

 

 I. CENTRUL DE CRIZĂ  

 Misiunea Centrului de Criză (cod serviciu social 8790CR-VD-II), este recuperarea victimelor 

violenței în familie de la nivelul municipiului şi al judeţului Arad precum şi oferirea unui complex de servicii 

pentru aceștia, având ca etalon standardele de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției 

victimelor  violenței în familie, impuse de Ordinul 383/2004. 

 Centrul de criză este o unitate deschisă de tip rezidenţial, cu atribuţii sociale, a cărui misiune este de a 

asigura beneficiarilor găzduire şi îngrijire de bază, consiliere, consiliere juridică, asistenţă medicală, suport 

pentru integrarea/reintegrarea in muncă, educaţie şi socializare, pe termen delimitat (90 de zile din momentul 

asistării, iar în situații excepționale 180 de zile)  

 Misiunea specifică priveşte: 

- reabilitarea victimelor violenței în familie care provin din municipiul şi judeţul Arad; 

- reinserția socială a victimelor, în acest sens vor fi încheiate la nivel de D.G.A.S.P.C convenții 

cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în vederea acordarii suportului pentru 

integrarea în muncă. 

- schimbarea mentalităţii societăţii, respectiv sensibilizarea opiniei publice cu privire la violența 

domestică; 

- promovarea dreptului de a fi  informat privind violența în familie și formele acesteia; 

- păstrarea relaţiilor beneficiarului/lor cu familia, rudele ori prietenii săi, dacă acest lucru nu 

contravine motivelor pentru care a solicitat asistarea și poate ajuta la recuperarea/reabilitarea 

sa pe termen mediu și lung;  
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 Asistenţa de specialitate constă în : 

• Admiterea.  

Acte necesare în vederea admiterii: solicitare/cerere/acord scris, acte de identitate (CI/BI, certificat de 

nastere), ori identificarea IPJ, documente care reflecta situaţia reală familială, socială, medicală şi 

economică(ancheta sociala-plan de servicii); 

Nu sunt admiși beneficiarii care prezintă tulburări de comportament  sau de personalitate importante;prezintă 

o dependenţă faţă de alcool sau droguri; cei cu boli psihice sau infecto-contagioase. selecţia se va face în 

funcţie de: natura solicitãrii(prioritare sunt cazurile certificate medico-legal);domiciliul 

beneficiarilor(prioritare sunt cazurile din municipiul și județul Arad);capacitatea centrului de a oferi sevicii 

persoanelor aflate în dificultate;gradul de acceptare şi de ajutor acordat de cãtre comunitatea localã şi 

familie;gradul de implicare al persoanelor victime ale violentei in familie, precum şi dorinţa lor de a schimba 

situaţia de crizã în care se aflã. 

Beneficiarii centrului  sunt  victime ale oricarei acţiuni sau inacţiuni intenţionate, manifestate fizic sau verbal, 

săvârşite de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate 

cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu 

asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate. 

• Cazare 

Centrul de Criza dispune de spațiu de găzduire în trei zone distincte:  

zona copiilor partea din față), cu dormitoare separate pe gen băieți/fete, cu o capacitatea de 4 paturi in 

dormitoarele de fete și 7 in dormitoarele de băieți. Atât băieții cât și fetele au baie separată, cu duș, 

lavoar,etc. Total 11 locuri. 

zona mamelor cu copii (mijlocul unității), dispune de trei dormitoare separate, cu baie și duș în fiecare 

dintre ele. Dormitoarele sunt prevăzute cu un pat mare pt. adulți și unul mic pentru copil de până in vârsta de 

6ani. Dormitoarele sunt prevăzute cu dulap pentru haine, cuier, noptieră, covoraș,etc.Total 6 locuri (3 mame 

cu câte 1 copil fiecare). 

Atât copiii cât și mamele cazate, au acces la sala de mese conform unui program prestabilit; la sala de 

consiliere/vizite, dacă au vizitatori/consiliere, precum și la mansardă, unde va fi zona de petrecere a timpului 

liber, până la ora stabilită pentru somn/stingere. 

Zona de adulți (partea din spate a unității, de la scara pentru persoane cu handicap,la etaj), dispune de 

patru dormitoare cu câte 3 paturi fiecare. Capacitate totală 12 locuri. Dormitoarele sunt dispuse separat 

barbați/femei, cu dulapuri pentru haine, cuier, noptiere separate,etc. Băile sunt separate, au dușuri și toalete, 

iar cele ale bărbaților sunt prevăzute cu pișoar.  

Spațiul comun destinat  adulților este Hobby Room-ul. 

• Masă 

Centrul dispune de bucătărie proprie unde se prepară mâncarea, respectându-se circuitul alimentelor. 

Alimentele ne sunt aduse de către furnizorii cu care există contracte la nivel de direcție. 

Sunt asigurate 3 mese pe zi și două deserturi, orele la care se servește masa fiind stabilite și afișate în sala de 

mese a centrului. 
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• Asistență medicală 

Centrul dispune de 1 cabinete medical și 2 izolatoare, unul destinat copiilor, iar cealălalt destinat adulților. 

Centrul are angajate asistente medicale cu vechime și medic primar. Pentru beneficiarii care nu sunt înscriși 

la medicul de familie, se fac demersuri pentru înscrierea lor. Beneficiarii sunt consiliați medical pe diverse 

teme și îndrumați (adulții) în spre instituții specializate. 

• Consiliere psihologică/socială 

Consilierea individuală este efectuată de psiholog şi asistentul social desemnat. Aceştia se vor adresa atât 

copilului cât şi părinţilor acestuia, cu scopul îmbunătăţirii relaţiei copil - părinte. Specialiştii vor urmării 

dezvoltarea ataşamentului la copii şi dobândirea abilităţilor şi deprinderilor de către părinţi pentru a-şi creşte 

şi educa copii în mod optim. Specialiștii vor efectua consiliere familială în contextul violenței domestice și 

vor propune beneficiarilor urmarea unor terapii, dacă acest lucru se impune.  

• Educație 

În cadrul Centrului de Criză, beneficiarii vor avea acces la educație informală și non-formală. Pentru copii 

asistați se vor face demersurile necesare înscrierii într-o formă de învățământ formală, gen grădiniță, școală, 

etc. Totodată se vor efectua exerciții de alfabetizare, activități de cunoaștere a mediului, excursii, drumeții, 

vizite la muzeu, alte activități specific educaționale (serbare, pregătiri de 1Iunie, de Crăciun,etc.). 

• Consiliere juridică 

În măsura în care sunt necesare lămuriri juridice mai complexe privind întocmirea de către beneficiar a unor 

demersuri, legale pe lângă Tribunal ori altă instituție abilitată în a-i rezolva situația, Serviciul Juridic din 

cadrul D.G.A.S.P.C Arad, va asigura asistența juridică necesară.  

 Pentru consiliere privind aspecte legale, asistenții sociali, pot informa, la cerere,  beneficiarul unde 

poate consulta Legi/Decrete/Hotărâri. Totodată asistenții sociali vor știi obligatoriu cum să ofere sprijin în 

demersul de întocmire al Ordinului de protecție, conform Legii 217/2003. 

 Modul şi mijloacele necesare pentru instrumentarea cazului sesizat: 

 Instrumentarea cazurilor se face conform standardelor minime obligatorii din Ordinul 383/2004, cu 

respectarea Legii 272/2004, a Legii 217/2003, utilizând mijloacele specifice asistenţei sociale. 

 Conform cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Criză, instrumentarea cazului 

urmează paşii stabiliți, de la selectarea beneficiarilor până la modalitatea de soluționare. 

 Activitatea în reţeaua de intervenţie: 

 Centrul de criză colaborează permanent cu profesionişti (procuror, serviciul de probațiune, 

juriști,etc.), autorităţile administraţiei locale şi serviciile de specialitate în domeniul victimelor violenței în 

familie. În acest sens cazurile vor fi sesizate autorităţilor abilitate: D.D.A.C, IPJ, IJJ, Tribunal,serviciul 

public de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale, instanţă, etc. 

 Administrare şi management. Centrul de criză are personal, pe ture, prezent permanent 24ore/zi, 7 

zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbătorilor legale; are un regulament de ordine interioară; toţi 

consilierii şi angajaţii centrului semnează contractul de confidenţialitate privind informaţiile legate de centru 
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ori de beneficiari. 

  Locaţia: 

  Centrul este situat pe strada Neculce, nr.8, lângă Mureşel, în aceaşi curte cu Centrul de Primire 

Minori, actual Centru de Tranzit pentru Viață Independentă (pe Google Maps figurăm pe strada 

Plugarilor). Resursele financiare şi baza materială sunt asigurate din fonduri bugetare. Baza materială 

minimă necesară este asigurată de D.G.A.S.P.C și întreținută, atât de personal, cât și de firmele de prestări 

servicii cu care există contract la nivel de ordonator de credite. 

  Supervizarea resurselor umane este asigurată de angajator, centrul are specialiști cu studii 

superioare socio-umane, cu experienţă în domeniul serviciilor pentru copil şi familie. Personalul este instruit 

privind modul de relaționare cu beneficiarii, știe și respectă legile, ordinele și regulamentele în vigoare. 

Componenţa personalului CC la 01.04.2018: 

1-şef centru,1-administrator, 2-asistenți sociali, 1-psiholog, 2- bucătărese, 3-instructori de educaţie, 1- 

consilier, 4- asistente medicale, 1-medic, 1 munciori, 2 muncitori calificati, 1 îngrijitor curățenie,.  

 Cu alte categorii de persoane fizice sau juridice se vor încheia acorduri de colaborare în funcţie de 

necesităţile şi specificul condiţiilor în care se doreşte această colaborare.  

 Este necesar pentru profesionişti să participe la cursuri de pregătire pentru a cunoaşte tehnicile 

specifice de lucru din cadrul acestui tip de serviciu, asigurat din bugetul angajatorului. Fiecare angajat al 

serviciului, inclusiv coordonatorul, trebuie să beneficiaze de formare continuă în domeniul prevenirii și 

combaterii violenței în familie, împotriva abuzului, neglijării şi exploatării de orice fel.  

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT   ŞEF SERVICIU 

DRD. RODICA CRAINIC      CODREANU MIHAELA 
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        ZOMONICIER RAUL 
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