
 

 
 
 

 
 

SERVICIUL INTERVENTIE IN REGIM DE URGENTA, SITUATII ABUZ, NEGLIJARE SI VIOLENTA DOMESTICA 
STR. IUSTIN MARSIEU, NR. 22 A ARAD 

0257/233720 
E-MAIL: sciru@dgaspc-arad.ro 

Datele vor fi stocate in scopuri strict legate de finalizarea actvitatilor pentru care sunt solicitate, conform Regulamentului 

UE 679/2016 al Parlamentului European 

Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare. 

 

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 

 

 

 Serviciul Intervenție în Regim de Urgență, Situatii de Abuz, Neglijare și 

Violență Domestică are misiunea de a identifica în timp util situaţiile de violență 

domestică în care sunt implicați atât copii cât și persoane adulte victime, situații de 

abuz fizic, sexual, emoţional și neglijare a copilului, monitorizează şi intervine în 

vederea protejării copiilor sau alte persoane împotriva oricăror forme de abuz sau 

neglijare.  

Date de contact: e-mail sciru@dgaspc-arad.ro, tel/fax 0257-233720, sediul mun. 

Arad, str. Iustin Marșieu, nr. 22A. 
  

In vederea asigurării serviciilor integrate și centrate pe nevoile beneficiarului, în 

subordinea serviciului functioneaza: 

 Centrul de consiliere si semnalare a situațiilor de urgență în domeniul 

asistenței sociale în cadrul căruia funcționează Telefonul de Urgență/Telefonul 

Copilului 0257-983. Acest centru are misiunea de a interveni în timp util la situaţiile de 

abuz fizic, emoţional, sexual neglijare şi exploatare a copilului şi de a lua măsuri pentru 

minimalizarea consecinţelor acestor fenomene asupra dezvoltării personalităţii 

copilului. 

 Centrul de Criză este un centru pentru victimele violenței în familie, cu 

misiunea de găzduire, recuperare și reabilitare a victimelor. Adresa este confidențială, 

date de contact e-mail centru_criza@dgaspc-arad.ro. Centrul dispune de 28 locuri din 

care 14 pentru copii și 14 pentru adulți. 

 

 

 

 

Șef serviciu  

Codreanu Mihaela 
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