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           SERVICIUL MONITORIZARE SI CONTROL SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE                           
                                                           VULNERABILE SOCIAL 
 
 
 
 
 

      În urma Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr.90/30.03.2018  in cadrul 

SERVICIULUI  MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULŢI CU DIZABILITĂŢI ŞI 

COORDONARE CENTRE a fost infiintat  centrul: ,, Centrul de consiliere, orientare 

profesională şi incluziune socială (CCOPIS),, cu sediul: 

DATE DE CONTACT: 
              Adresa: ARAD, STR.IUSTIN  MARŞIEU, NR. 22A, CAMERA 3 

   TEL/FAX: 0257/280829 
              e- mail  rezidentialadulti@dgaspc-arad.ro 
 

Coordonator: Şef serviciu Marius Giurgiu 
 
MISIUNE: 

CCOPIS furnizează  servicii de informare, consiliere profesionala, psihologică şi 
socială cât şi derularea de programe de re/integrare psiho-socială la solicitarea 
persoanelor aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială din comunitate, inclusiv 
sub forma asistenţei post-detenţie, a persoanelor ce au de executat pedepse sub forma 
măsurilor educative sau a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele 
judiciare. 
 
 
 

Beneficiarii CCOPIS sunt persoane vulnerabile social (persoane marginalizate social, 
persoanele cu dizabilități, beneficiari de venit minim garantat, femei fară loc de muncă, 
tineri din sistemul de protecţie, familii cu mai mulți de doi copii in întreținere, persoane 
din comunități izolate,persoane provenite din penitenciare sau comunitate și au decizie 
privind executarea obligatiei de a frecventa unul sau mai multe servicii de reintegrare 
sociala prevăzuta de art.93 alin.2 lit.b Cod penal, etc). 
 
 
 

SERVICII OFERITE: 
 
 

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 
 

tel:0257/280829
mailto:rezidentialadulti@dgaspc-arad.ro
mailto:secretariat@dgaspc-arad.ro
http://www.dgaspc-arad.ro/
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• Facilitarea incluziunii sociale.  

• Se ocupa de diferitele etape ale procesului de (re)incluziunii sociale cu scopul de 
a oferi locuri de munca persoanelor defavorizate social. 

• Dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor necesare pentru implementarea 

integrală a conceptului de incluziune socială . 

• Crearea unui exemplu de bune practici în asistenţa persoanelor marginalizate, 

inclusiv postdetenţie sau aflate sub control judiciar. 

• Îmbunătăţirea colaborării public-private, creşterea gradului de responsabilitate 

socială. 

• Sprijin pe parcursul demersurilor întreprinse în direcţia ocupării şi incluziunii 

sociale. 

• Contribuirea la crearea unei comunităţi mai sigure: scăderea numărului de 

victime ale infracţiunilor, prin prevenirea recidivei. 

• Conştientizarea şi motivarea beneficiarilor în direcţia integrării sociale. 

• Implicarea beneficiarilor într-un program integrat de dezvoltare a capacităţilor, 

competenţelor profesionale, cunoştinţelor, stimei de sine. 

• Consiliere psihologică şi socială la solicitare. 

• Asistenţa sociala  de baza  in functie de necesitati oferita beneficiarilor pentru 

rezolvarea unor probleme legate de nevoile de bază (locuinţă, venit minim 

garantat, obţinere diferite documente ca CI, grad de handicap, diplome, etc) prin 

referirea/orientarea către instituțiile publice sau departamentele din cadrul 

DGASPC ARAD ce pot soluționa asemenea probleme. 

 

 


