
    
 Datele cu caracter  personal, vor fi stocate și utilizateîn scopuri strict legate de finalizarea activităților pentru care sunt solicitate, 

conform Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European 
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Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare       
 

   

 
Serviciul Management de Caz pentru Copiii aflaţi în Plasament la Persoană/Familie  

Centrul pentru Servicii Sociale de Tip Familial – Plasament la Persoană/Familie 

Mun. Arad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, tel 0257/285369, email managementcaz@dgaspc-arad.ro  

                                                                                                                  
Misiunea Centrului pentru Servicii Sociale de Tip Familial – Plasament la Persoană/Familie  
 

Centrul pentru Servicii Sociale de Tip Familial – Plasament la Persoană/ Familie 

oferă copilului separat temporar sau definitiv de părinții săi, servicii de tip familial 

adecvate nevoilor sale în vederea dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale și 

sprijină persoana/familia de plasament în demersurile realizate pentru îngrijirea și creșterea 

copilului într-un mediu de viață cât mai apropiat de cel a familiei biologice. 

 

Beneficiarii centrului: 

 

Beneficiari direcți: 

- copiii separați definitiv sau temporar de familie, ca urmare a stabilirii în condițiile legii 

a măsurii de protecție specială – plasament la persoană/familie sau ONG 

- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de 

protecție specială – plasament la persoană/familie sau ONG 

 

Beneficiari indirecți: 

-  persoana/familia de plasament 

 

Activităţi şi funcţii: 

Principalele funcţii ale serviciului social C.S.S.T.F.P.P.F. sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi:  

1. reprezentare a furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară;  

2. supraveghere; 

3. reintegrare familială și comunitară; 

4. socializare și activități culturale; 

5. cazare pe perioada prevăzută de măsura de protecție; 

6. altele activități - îngrijiri medicale asigurate, consiliere/informare, etc 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. informare, consiliere a persoanei/familiei care solicită măsură de protecție specială – 

plasament pentru copil; 

2. de instruire a beneficiarilor: copii și persoane/familii de plasament, privind teme de 

interes pentru aceștia stabilite prin Programul de instruire aprobat de către directorul 

general adjunct asistență socială; 

             

                                                                    Șef  centru 

                                                                                              Ilea Srebranca   

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. 
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