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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, în cadrul  Serviciul 
Monitorizare şi Control Servicii Sociale pentru Persoane Vulnerabile Social, 
au  survenit  următoarele modificări: 
 

Noua denumirea: 

 SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULŢI  CU  DIZABILITĂŢI ŞI 

COORDONARE CENTRE  

DATE DE CONTACT 

ADRESA:  ARAD STR.IUSTIN  MARŞIEU NR. 22A( parter camera 2 ) 

Telefon/fax: 0257/280829 

 E- mail  rezidentialadulti@dgaspc-arad.ro 

          În subordinea serviciului  în urma Hotărării Consiliului Judeţean Arad, 

nr.90/30.03.2018 a fost infiintat   ,, Centrul de consiliere, orientare profesională şi 

incluziune socială,, 

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULŢI CU DIZABILITĂŢI ŞI 

COORDONARE CENTRE  

Are urmãtoarele atribuţii şi competenţe:  

• Coordonează  eforturile, demersurile şi activităţile de asistenţă socială şi protecţie 

specială desfăşurate în interesul superior al adultului; 

• Coordonează, controlează şi monitorizează activitatea centrelor de asistenţă şi 

îngrijire de tip rezidenţial adulţi , Locuinţa  protejată  şi  Centrul de consiliere orientare 

profesională şi incluziune socială din componenţa D.G.A.S.P.C. Arad în conformitate cu 

ordinul 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

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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serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităti, legea 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

  • Asigură managementul de caz tuturor beneficiarilor adulţi cu dizabilităţi aflaţi în 

sistemul rezidenţial cât şi beneficiarilor contractaţi; 

• Execută şi aplică hotărârile emise de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap - Arad cu privire la instituirea măsurii de protecţie speciale a persoanelor 

adulte cu handicap ; 

 • Coordonează şi monitorizează reevaluarea planului de intervenţie conform legii, sau 

când apar modificări semnificative ale stării psihofizice a beneficiarilor centrelor 

rezidenţiale împreună cu echipa multidisciplinară din centru;  

• Face propuneri privind schimbarea măsurilor de protecţie socială pentru persoanele 

cu handicap adulte beneficiari ai centrelor rezidenţiale la propunerea specialiştilor din 

centru şi le prezintă Comisiei de evaluare pentru persoane adulte cu handicap 

• Coordonează activităţile desfăşurate în cadrul serviciului si a centrelor pe care le are 

in subordine, conform urmatoarelor anexe:  

o Anexa nr. 30 pentru Centrul de îngrijire şi asistenţă Pecica;  

o Anexa nr. 31 pentru Centrul de îngrijire şi asistenţă Pauliş;  

o Anexa nr. 32 pentru Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Cuveşdia;  

o Anexa nr. 33 pentru Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Petriş; 

 o Anexa nr.34 pentru Centrul de integrare prin terapie ocupaţională „ Tabacovici”;  

o Anexa nr. 35 pentru Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Vărădia 

o Anexa nr. 36 pentru Locuinţa protejată - Ceahlău;  

o Anexa nr.               pentru  Centrul de consiliere orientare profesională şi 

incluziune socială. 

• Preia în baza evaluării iniţiale beneficiarii şi elaborează documentaţia necesară pentru 

desemnarea managerului de caz pentru adulţi din sistemul de protecţie specială; 

• Efectuează evaluarea/ detaliată/complexă a nevoilor  beneficiarilor direcţi.  

• Planifică serviciile pentru adult, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante 

pentru adult concretizate în planul individualizat de protecţie (PII); 
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• Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot 

sprijini demersurile pentru soluţionarea cazurilor. 

 • Furnizează serviciile şi intervenţiile pentru adult, familie/reprezentant legal şi alte 

persoane importante pentru adult;  

• Asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a adultului 

şi îi sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului 

de caz;  

• Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor 

drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

 • Întocmeşte, rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii 

serviciului, semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C;  

• Planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l  înaintează 

conducerii direcţiei;  

• Planifică furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării 

capacităţilor individuale şi a celor familiale prin planul individual de intervenţie (PII);  

• Depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte cu dizabilități 

conform planului individual de intervenţie privind măsurile de asistenţă socială; 

 • Acordă persoanei adulte cu dizabilități asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului 

său la libera exprimare a opiniei;  

• Reevaluează conform legii sau ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la 

baza asistării beneficiarilor şi propune după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea 

acestora;  

• Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor 

drepturilor beneficiarilor prevăzute de actele normative în vigoare;  

• Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung prevăzute în 

strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de 

protecţie a adultului  aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite 
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 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri 

ale Consiliului Judeţean Arad   

 

   

 

 

 

 

                                                                    Şef serviciu 

                                                                    Marius Giurgiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


