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ARGUMENT 

O bază de date cuprinzând serviciile gratuite pe care le pot accesa persoanele aflate în 

situaţii vulnerabile/de risc reprezintă punctul de plecare în crearea unei bune relaţii cu 

membrii comunităţii. De ce? Pentru că, înainte de toate, trebuie să ştim cui ne adresăm.  

Ideea realizării acestei baze de date a venit din partea Centrului Judeţean de Resurse 

şi Asistenţă Educaţională Arad, din dorința de a oferi servicii complexe, de calitate, 

beneficiarilor noștri-preșcolari, elevi din toate ciclurile de învățământ, părinți/ 

tutori/reprezentanți legali, cadre didactice din învățământul preuniversitar, membri ai 

comunității, acolo unde este cazul, prin colaborare cu specialiștii locali din cadrul instituţiilor 

publice, care au răspuns afirmativ acestei iniţiative şi au furnizat informaţii utile despre 

serviciile sociale/medicale oferite  persoanelor  aflate în nevoie socială/dificultate. Astfel, 

datele oferite cu amabilitate şi promptitudine de aceştia au fost puse la un loc, redactate şi 

organizate în acest ghid. 

Existenţa unor resurse gratuite la nivelul judeţului nostru reprezintă pentru membrii 

comunităţii calea către o existenţă integră, onestă şi demnă. Situaţiile dificile pot fi greu de 

gestionat de către oricine, cu atât mai mult de către persoanele aflate într-o perioadă 

vulnerabilă a existenţei lor. 

 

Împreună suntem mai buni! 

 

Împreună pentru arădeni: 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad 

 https://cjrae-arad.ro/ 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

https://www.dgaspc-arad.ro/ 

 

Direcţia de Asistenţă Comunitară Arad 

https://www.dasarad.ro/ 

 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad 

https://ar.politiaromana.ro/ 

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 

http://www.scjarad.ro/ 

https://cjrae-arad.ro/
https://www.dgaspc-arad.ro/
https://www.dasarad.ro/
https://ar.politiaromana.ro/
http://www.scjarad.ro/
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1. SERVICIUL DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ, din cadrul 

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad, str. Mucius Scaevola nr. 9, Telefon: 

0257280507 

BENEFICIARI: 

 

• copiii  cu dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară 

   

 SERVICII OFERITE: 

 

• identificarea nevoilor specifice ale copiilor/elevilor/tinerilor şi asigurarea condiţiilor 

optime de integrare şcolară, profesională şi socială; 

• evaluare psihoeducaţională  

 

2. CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ, din cadrul 

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad, str. Mucius Scaevola nr. 9, Telefon: 

0257214570 

 

BENEFICIARI: 

 

• copii, părinți, cadre didactice, membri ai comunității   

   

 SERVICII OFERITE: 

 

• oferă informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/elevi, părinţi şi 

cadre didactice în problematici specifice: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la 

mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi;  

• asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi 

diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau 

disconfort psihic;  

• realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor; 

• propun şi organizează programe de orientare a carierei elevilor în unităţile de învăţământ; 

• asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi; 

• sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a cadrelor didactice; 

• recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de 

competenţa sa - centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice 

etc.;  

• asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educative 

speciale 

În cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad se oferă servicii de 

consiliere și terapie a limbajului prin intermediul profesorilor consilieri școlari și profesorilor 

logopezi școlari care își desfășoară activitatea în unități de învățământ din municipiu și județ. 

 

3. SERVICIUL DE MEDIERE ȘCOLARĂ, din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Arad, str. Mucius Scaevola nr. 9, Telefon: 0257214570 
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BENEFICIARI: 

 

• preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar; 

• cadrele didactice și părinții elevilor/preșcolarilor; 

• comunitatea și autoritățile locale cu privire la relațiile cu școala; 

• liderii informali din comunitatea locală 

   

SERVICII OFERITE:  

 

• facilitează dialogul școală-familie-comunitate; 

• ajută părinții, profesorii, elevii să cunoască și să depășească barierele care îi împiedică pe 

unii copii să participe la educație (prejudecăți sociale, culturale, lipsa de încredere în educația 

formală, etc); 

• desfășoară în unitățile de învățământ preuniversitar activități de prevenire a agresiunilor de 

orice fel, a conflictului și a bullying-ului; 

• desfășoară activități, ședințe de mediere prin care soluționează conflictele apărute între 

beneficiarii serviciilor de mediere școlară 

 

 

4. CENTRUL DE TERAPIE ŞI RECUPERARE PENTRU COPII „GHIOCELUL” 

ARAD, din cadrul DGASPC Arad, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, Telefon/fax : 0257233825      

Telefon: 0735203415; 0770279880 

 

BENEFICIARI: 

• copii cu dizabilităţi cu vârste între 3 şi 18 ani aflaţi în familie sau în grija altor reprezentanţi 

legali (centre de plasament, asistenţi maternali, tutori); 

• beneficiari cărora se acordă servicii în vederea prevenirii dizabilităţii  

  

SERVICII OFERITE :  

 

• servicii de recuperare motorie: consultaţii medicale, kinetoterapie, fizioterapie, 

hidroterapie, activităţi recreative, hidrokinetoterapie, ergoterapie, masaj; 

• servicii de recuperare psihologică: cabinet psihologic, logopedie, cameră senzorială, 

terapie pecs – activităţi psihopedagogice, activităţi  psihologice, iniţiere calculator pentru 

nevăzatori, activităţi creative, meloterapie 

 

5. CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII LIPOVA, din cadrul DGASPC 

Arad,  Strada Lugojului nr.6A, Lipova, Telefon: 0257563020 

  

BENEFICIARI:  
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• copii cu dizabilităţi cu vârste între 3 şi 18 ani 

 

SERVICII OFERITE : 

 

• prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, asigurarea, pe timpul zilei, a unor 

activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, pentru copii, cât şi a unor 

activităţi de sprijin, consiliere, educare, pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru 

alte persoane care au în îngrijire copii cu nevoi speciale 

 

6. CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ SPECIALIZATĂ PENTRU 

PERSOANELE CU TULBURĂRI DE SPECTRU AUTIST ŞI FAMILIILE LOR, din cadrul 

DGASPC Arad,  Strada Baba Novac, nr. 15 D, Telefon: 0257277022 

 

BENEFICIARI: 

 

• copii cu autism şi familiilor acestora 

  

SERVICII OFERITE :  

 

• evaluare iniţială pe următoarele arii : socializare, limbaj, autoservire, cognitiv, motric; 

• intervenţii de recuperare timpurie; 

• consilierea familiilor. 

 

7. CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE CONSILIERE ȘI EDUCAȚIE, din cadrul 

DGASPC Arad,  Strada 1 Decembrie 1918, Telefon: 0257210055, int. 131 

 

BENEFICIARI: 

 

• copii cu tulburări de comportament, copii migraţi, traficaţi, copii care au părinţi plecaţi 

la muncă în străinătate și alte categorii de copii aflați în dificultate; 

• familia acestora 

 

SERVICII OFERITE :  

 

• informare; 

• activități cu caracter preventiv și instructiv-educativ; 

• elaborarea si distribuirea de materiale cu caracter informativ în cadrul instituţiilor 

publice la nivel local; 

• promovarea drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora; 
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• promovarea a drepturilor omului în general;  

• prevenirea situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte 

din categoria de persoane beneficiare, prin informare cu privire la drepturile pe care le au, 

consiliere psiho-socială, consiliere juridică. 

 

8. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI, din cadrul DGASPC 

Arad,  Strada 1 Decembrie 1918, Telefon: 0257210055, int. 104 

BENEFICIARI: 

 

• copiii cu dizabilităţi din municipiul şi judeţul Arad 

  

 SERVICII OFERITE:  

 

• evaluarea complexă socio-psiho-medicală a copiilor cu dizabilități în scopul stabilirii   

funcționării, stabilirii nivelului calității structurilor anatomice, funcțiilor organice, activităților și 

participării copilului la viața socială în vederea eliberării certificatului de încadrare într-o categorie 

de persoane cu handicap și a întocmirii planului abilitare/reabilitare. 

9. TELEFONUL DE URGENȚĂ/TELEFONUL COPILULUI 0257-983 

BENEFICIARI: 

 

• copiii abuzaţi 

   

SERVICII OFERITE: 

 

• intervenţia în timp util la situaţiile de abuz fizic, emoţional, sexual neglijare şi exploatare 

a copilului; 

• luarea de măsuri pentru minimalizarea consecinţelor acestor fenomene asupra dezvoltării 

personalităţii copilului 

10. SERVICIUL PROTECŢIA COPILULUI ŞI FAMILIEI, din cadrul Direcţiei de 

Asistenţă  Socială Arad, Calea Radnei nr. 250, Telefon: 0257270582 

 

BENEFICIARI: 

 

• familiile cu copii care, din cauza sărăciei, consumului de alcool, sau a unui comportament 

deviant, nu respectă în mod corespunzător drepturile copilului şi nu îşi îndeplinesc obligaţiile 

părinteşti 

 

SERVICII OFERITE: 
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• activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor aflaţi in dificultate,  

• activităţi de prevenire a situaţiilor de risc,  

• activităţi de prevenire a abandonului şi separării copilului de familia sa, 

• alte acţiuni care vizează respectarea drepturilor copilului. 

 

11. CENTRUL DE REABILITARE SOCIO-PROFESIONALĂ CREATIV, din cadrul 

Direcţiei de Asistenţă  Socială Arad, Calea Radnei nr. 250, Telefon: 0257275741 

 

BENEFICIARI: 

 

• tineri cu dizabilităţi  

 

SERVICII OFERITE: 

 

• iniţiază şi facilitează schimbări menite să susţină implementarea unor programe socio-

profesionale eficiente care se adresează tinerilor cu dizabilităţi în vederea integrării sociale şi 

profesionale şi a obţinerii unor locuri de muncă pe piaţa muncii sau în unităţi protejate.  

• evaluare psihologică şi psiho - pedagogică, socială şi vocaţională, consiliere individuală şi 

de grup şi servicii de suport pentru părinţi; 

• activităţi instructiv-educative pentru însuşirea unei profesii şi ridicarea nivelului de 

pregătire profesională; 

• dezvoltarea abilităţilor personale şi interpersonale cum ar fi: comunicare, relaţionare, 

inteligenţa emoţională, creşterea stimei de sine şi a auto conştientizării, gestionarea 

comportamentului şi reducerea stresului,  dezvoltarea capacităţilor cognitive prin stimularea 

atenţiei, imaginaţiei şi a gândirii; 

• terapie ocupaţională: are drept scop ajutorarea beneficiarilor să îşi recâştige independenţa 

în majoritatea ariilor de existenţă, îmbunătăţind abilităţile cognitive, fizice şi motrice ale 

persoanelor cu dizabilităţi şi contribuirea la creşterea stimei de sine şi la reintegrarea socială a 

acestora; 

• art-terapie; 

• ergoterapie 

12. COMPLEXUL CURCUBEU, din cadrul Direcţiei de Asistenţă  Socială Arad, Str. Cuza 

Vodă nr. 1, Telefon: 0257280072 

BENEFICIARI: 

 

• copiilor şi tinerilor proveniţi din familii şi grupuri dezavantajate 

 

SERVICII OFERITE: 

 

• prevenirea separării copilului de părinţii săi; 

• consilierea şi îndrumarea părinţilor sau altor ocrotitori legali cu privire la drepturile şi 

obligaţiile părinteşti şi modul lor de exercitare;  
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• pregătirea extraşcolară a copiilor în vederea prevenirii abandonului şcolar/ îmbunătăţirii 

rezultatelor şcolare; 

• activităţi recreative şi de socializare; 

• consiliere psihologică şi orientare şcolară şi profesională 

• asigură copiilor din cadrul centrului de zi masa de prânz 

 

13. CENTRUL CU DESTINAȚIE MULTIFUNCȚIONALĂ, din cadrul Direcţiei de 

Asistenţă  Socială Arad, Str. Tarafului, FN, Telefon: 0357422911 

BENEFICIARI: 

 

• tineri proveniţi din instituțiile de ocrotire 

 

SERVICII OFERITE: 

 

• cazare; 

• consiliere; 

• sprijin în orientarea profesională și angajarea în câmpul muncii 

 

14. COMPARTIMENT ASISTENȚĂ LA DOMICILIU, din cadrul Direcţiei de Asistenţă  

Socială Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 91, Telefon: 0257275537 

BENEFICIARI:  
 

• persoane vârstnice sau cu dizabilități imobilizate la pat, în imposibilitatea de a se îngriji, 

persoane aflate în stare de risc social care nu au susționător legal 

 

SERVICII OFERITE: 

 

• asistență în igienizarea și păstrarea curățeniei locuinței; 

• acordarea primului ajutor și asistență medicală primară; 

• asistență socială și emoțională; 

• asistență în rezolvarea problemelor administrative și personale; 

• consiliere socială și juridică 

15.  COMPARTIMENT ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ, din cadrul Direcţiei 

de Asistenţă  Socială Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 91, Telefon: 0257275537 

BENEFICIARI: 

 

• persoane vulnerabile 

 

SERVICII OFERITE: 
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• oferirea de informații și educație pentru sănătate; 

• creșterea adresabilității și îmbunătățirea accesului la servicii medicale și sociale; 

• sensibilizarea și educarea comunității față de nevoile grupurilor vulnerabile 

 

16. ADĂPOSTUL DE NOAPTE, din cadrul Direcţiei de Asistenţă  Socială Arad, Calea 6 

Vânători nr. 55, Telefon: 0257214955 

 

BENEFICIARI: 

 

• persoane în stare de risc social fără adăpost  

 

SERVICII OFERITE: 

 

• adăpost pe timpul nopții 

 

17. REȚEA DE CENTRE DE ZI PENTRU VÂRSTNICI, din cadrul Direcţiei de Asistenţă  

Socială Arad, Calea Timișorii nr. 39, Telefon: 0257278929, Calea Aurel Vlaicu nr. 227, Telefon: 

0257213471, Str. Crinului nr. 16, Telefon: 0257279535, Str. Cpt. Ignat nr. 38, Telefon: 

0257211664, Str. A. Mureșan nr. 11, Telefon: 0257211663, Str. L. Rebreanu nr. 11, Telefon: 

0257270762, Str. Ardealului nr. 29, Telefon: 0257218811 

 

BENEFICIARI: 

 

• persoane vârstnice  

 

SERVICII OFERITE: 

 

• posibilitatea petrecerii timpului liber; 

• consiliere în probleme sociale și juridice; 

• asistență medicală 

 

18. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, din cadrul 

Direcţiei de Asistenţă  Socială Arad, Calea Bodrogului nr. 2-4, Telefon: 0257211020 

 

BENEFICIARI:  

 

• persoane vârstnice sau cu dizabilități 

 

SERVICII OFERITE: 

 

• asistență în regim rezidențial, recuperare și readaptare, activități de ergoterapie și  

petrecere a timpului liber; consiliere socială, psihologică, juridică 
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19. COMPARTIMENTUL NEUROLOGIE ȘI PSIHIATRIE PEDIATRICĂ, din cadrull 

Secției de Pediatrie II - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Str. Andrenyi Karoly nr.  2 – 4, 

Telefon: 0257220000, int 214, 293 

            

          MEDICI:           

• Dr. Bran Adriana, medic primar neurologie psihiatrică; 

• Dr. Trifa Diana, medic primar psihiatrie pediatrică 

          BENEFICIARI: 

 

• copii între 1 lună  şi 18 ani       

          

         SERVICII OFERITE (pe baza biletului de trimitere de la medic de familie/medic specialist) 

 

• 12 paturi pentru spitalizare continuă; 

• 1 pat pentru spitalizare de zi;     

• consultații medicale în patologie neuropsihiatrică;         

• evaluare psihologică; 

• recuperare neuromotorie; 

• servicii pentru comisia de expertiză medico-legală psihiatrică a minorilor delincvenți 

 
 

20. CENTRUL DE SĂNĂTATE MENTALĂ ARAD,  în incinta Spitalului Clinic Județean 

de Urgență  Arad,   str. Andrenyi  Karoly  nr. 2 – 4,   Pavilion separat, cu un nivel, Telefon/fax: 

0257250884, Telefon: SCJUAR (Centrala ): 0257220000; 0357407200 

       MEDICI:      

                

• Onița Dorina-Maria – medic primar psihiatru, medic șef (int. 286) 

• Popovici Zsolt – medic specialist psihiatrie (int. 257) 

• Paska Andrea Emilia – medic specialist psihiatrie infantilă (int. 302) 

• Șerb Cristina – psiholog clinician (int. 238) 

     BENEFICIARI: 

• populația municipiului și județului Arad   

SERVICII OFERITE(pe baza biletului de trimitere de la medic de familie/medic  specialist): 

• asistență psihiatrică de urgență; 

• consultații psihiatrice pentru: depistarea precoce a tulburărilor de memorie și tratamentul 

în demențe, diagnostic și tratament în tulburările psihice organice, diagnostic și tratament în 

tulburări psihice datorate folosirii substanțelor psihoactive, diagnostic și tratament în tulburări 
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comportamentale alimentare de origine psihogenă, diagnostic și tratament în tulburări psihotice 

acute, subacute și cornice, diagnostic și tratament în tulburări afective, diagnostic și tratament în 

tulburări nevrotice legate de stress și somatoforme, diagnostic și tratament în tulburări de 

personalitate și comportament, diagnostic și evidența pacienților cu întârziere în dezvoltarea 

mental, diagnostic și tratament în tulburări ale dezvoltării psihologice, diagnostic și tratament în 

tulburările de comportament și emoționale cu debut în copilărie și adolescență, consultații 

psihiatrice în vederea obținerii unor avize; 

recomandări pentru internare în staționar de zi sau secția cu paturi sau unde este cazul;           

evaluare psihologică sau psihodiagnostic clinic cu rolul de a identifica indicii patologici   

implicați în   starea de sănătate sau boala pacientului, cu relevanță pentru medicul curant; 

• intervenția psihologică primară – consiliere individuală sau de grup cu privire la 

promovarea sănătății, dezvoltare personală, creșterea calității vieții, etc.; 

• consilierea adolescentului aflat în dificultate; 

• orientare profesională și școlară pentru persoanele cu handicap; 

• servicii de zi: terapie ocupațională, programe de reabilitare vocațională, programe de 

petrecerea timpului liber, programe de psihoeducație, socioterapie individuală și de grup; 

• anchete sociale/raport social; intervenții socio-medicale la diferite instituții; 

• dispensarizarea unor categorii de pacienți conform legislației în vigoare; 

• actualizarea permanentă a bazei de date privind pacienții dispensarizați; 

• întocmirea de situații statistice pentru Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală a    

SCJUAR. 

 

 

21. COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVERNIRE A CRIMINALITĂŢII, 

din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Arad, Strada Vârful cu Dor , nr.17-21, Telefon: 

02572507100, int. 20147 

BENEFICIARI: 

• membrii comunității  

SERVICII.OFERITE: 

• desfăşoară activităţi de pregătire antivictimală şi antiinfracţională a membrilor comunităţii, 

privitor la diferite tipuri de infracţiuni; 

• asigură informarea populaţiei cu privire la activităţile derulate şi promovează recomandări 

pentru prevenirea diferitelor tipuri de infracţiuni. 

• iniţiază şi implementează programe/proiecte/campanii de prevenire a criminalităţii, în 

colaborare cu alte structuri guvernamentale, organizaţii neguvernamentale, unităţi de învăţământ, 

societăţi comerciale, asociaţii profesionale, potrivit priorităţilor naţionale de prevenire a 

criminalităţii 

 



Concepție, colectare informații, realizare: 

prof. logoped Cadariu Mihaela, prof. consilier Ardelean Otilia 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad 

 

 


