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Stagiu de practică online pentru studenții de la 

Departamentul de Asistență Socială din UVT în parteneriat 

cu Asociația MagiCamp 

 

În contextul unui proces de învățământ exclusiv 

online, primul semestru al anului universitar 2020 – 

2021 a adus multe provocări în domeniul educației 

universitare și în special pentru derularea stagiilor de 

practică. Asociația MagiCamp este noul partener al 

Departamentului de Asistență Socială din Universitatea 

de Vest din Timișoara, care se alătură demersului de 

formare practică pentru viitorii asistenți sociali. 

Asociația MagiCamp luptă pentru a avea un impact semnificativ în viețile 

copiilor cu afecţiuni grave și ale familiilor lor, iar începând cu acest semestru, 

s-au alăturat și studenții noștri, coordonați de lector univ. dr. Loredana Trancă 

și asist. dr. Roxana Ungureanu pentru susținerea acestei cauze. Informații 

suplimentare despre proiectele Asociației MagiCamp puteți obține accesând 

site-ul: https://asociatiamagic.ro/contact 

 

 

Deschiderea Centrului de primire Urgență și Criză din cadrul 

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 

 

În luna decembrie s-a deschis Centrul de primire Urgență și Criză din cadrul 

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara care funcționează la 

Pădurea Verde. Centrul are o capacitate, în acest moment, de 22 de locuri în 

containere special amenajate, racordate la utilități și gestionează adăpostul 

pentru prevenirea decesului prin hipotermie a persoanelor aflate în situație de 

risc.  Direcția de Asistență Sociala a Municipiului Timișoara prepară, distribuie 

și servește zilnic prin angajații Cantinei Sociale trei mese pe zi în valoare de 

16, 6 lei pentru fiecare beneficiar. De asemenea Direcția de Asistență Socială 

a Municipiului Timișoara asigură dezinfecția spațiilor de cazare cât și 

materialele igienico-sanitare necesare persoanelor cazate, dar și servicii de 

igienizare, deparazitare, medicale, consiliere și suport psihologic și social.  
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3 Decembrie 

Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități 

 

În fiecare an, în 3 decembrie este marcată Ziua 

internațională a persoanelor cu dizabilități 

("International Day of People with Disability"). 

Despre semnificația acestei zile și despre serviciile 

dezvoltate și acordate în cadrul Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Timișoara au aflat mai multe 

studenții din anul I din cadrul Departamentului de 

Asistență Socială din Universitatea de Vest din 

Timișoara, coordonați de lector univ. dr. Loredana 

Marcela Trancă. În cadrul întâlnirii online, studenții 

au fost interesați să descopere cum funcționează un 

serviciu public de asistență socială și rolul asistentului social în cadrul 

acestuia. De asemenea, s-a discutat despre modalitățile prin care anual, 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara sprijină prin serviciile 

oferite cele 10.000 de persoane cu dizabilități din orașul de pe Bega. Pentru 
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asistarea persoanelor cu handicap grav sunt angajați în Timișoara, 780 de 

asistenți personali, în baza unui contract individual de muncă. Ei desfășoară, 

la domiciliul persoanelor cu handicap grav, activități în funcție de nevoile 

individuale de ajutor. Un alt subiect interesant dezbătut în cadrul întâlnirii a 

fost cel al serviciilor dezvoltate de către DASTM pentru victimele violenței 

domestice și pentru agresori în cadrul proiectului SEVA Stop! Eliminăm 

Violența și Agresivitatea. 

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din cadrul 

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara are ca obiectiv 

promovarea unei mai bune înțelegeri a problemelor cu care se confruntă 

persoanele cu handicap și susținerea demnității şi a drepturilor acestora. Pe 

de altă parte, speră ca lumea întreagă să devină mai responsabilă în ceea ce 

privește integrarea persoanelor cu dizabilități în societate. COMPLEXUL DE 

SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI transmite gânduri 

bune tuturor persoanelor cu dizabilități! 

În Postul Crăciunului, să nu uităm să privim spre cer în rugăciune și să nu 

uităm că „Dumnezeu a facut omul după chipul și asemănarea Lui” . În fața lui 

Dumnezeu, cu toții suntem egali! 

 

 

”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor” 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, partener în 

cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor”, cod 127169, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui beneficiar este Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, continuă campania 

de recrutare și identificare de persoane interesate să exercite profesia de 

asistent maternal profesionist. 

Astfel, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş 

organizează un nou curs de formare a asistenţilor maternali profesionişti. 

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile 

legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, 
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creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe 

care îi primeşte în plasament sau în încredinţare. 

Persoanele interesate sunt așteptate să depună o cerere de evaluare 

la DGASPC Timiș. Cererile pot fi depuse la Registratura DGASPC Timiș 

până la sfârșitul lunii ianuarie 2021 (intervalul de lucru cu publicul 

este de luni până vineri, între orele 9.00 -12.00). De asemenea, 

acestea pot fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire (DGASPC 

Timiș, Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, jud. Timiș) sau scanate și 

transmise prin e-mail la adresele dgaspctm@dgaspctm.ro sau 

dgaspctm@gmail.com 

La cererea de evaluare vor fi anexate: 

a) un curriculum vitae al solicitantului 

b) copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Timiș) 

c) copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite. 

d) cazier judiciar 

e) o adeverință conform prevederilor art 23 din Legea 118/2019 

f) adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, 

infecto-contagioase sau psihice 

În urma depunerii cererii, angajatii din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș vor efectua 

o evaluare socială a persoanei solicitante, care constă în vizite la domiciliul 

acesteia, discuții cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum și o 

evaluare psihologică. 

Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare 

profesională în vederea obținerii atestatului de asistent maternal 

profesionist, putând fi angajate numai după obținerea acestui document. 

Cursurile de formare profesională vor fi  organizate, cu respectarea tututor 

normelor de prevenție și siguranță,  la sediul DGASPC Timiș și au o durată de 

minim 60 de ore. 

Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl urmeze trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

• să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

mailto:dgaspctm@dgaspctm.ro
mailto:dgaspctm@gmail.com
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• să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a 

obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea 

copiilor pe care îi vor primi în plasament; 

• să aibă în folosinţă legală o locuinţă care să acopere necesităţile de 

preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv 

pe cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament; 

• să aibă minim studii medii absolvite - cu diplomă. 

Conform legii, nu vor putea deveni asistenţi maternali profesionişti persoanele 

care: 

• au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, 

pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni; 

• au fost decăzuţi din drepturile părintești, sau al căror copil a fost declarat 

abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; 

• suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice. 

 

Mai multe informaţii privind organizarea acestui curs, pot fi obţinute la Biroul 

Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul din cadrul DGASPC – telefon 

0256-490281, 494030. 

BIROUL COMUNICARE, REGISTRATURA, RELAŢII CU PUBLICUL 

 

 

Ajutor de încălzire a locuinței 

 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 208 din 27 noiembrie 

2020 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 

privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, intrată în 

vigoare începând cu data de 03.12. 2020 , 

- pot beneficia de ajutor de încălzire a locuinței în sistem centralizat, 

familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de 

până la 800 lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete 

lunare până la 1082 lei și care nu dețin bunurile cuprinse în lista bunurilor 
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care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței, anexată 

prezentului comunicat și prevăzută în anexa nr. 4 la normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2001, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale, 

energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri, pot beneficia de acest 

drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în 

municipiul Timişoara, care realizează venituri nete lunare pe membru de 

familie de până la 800 lei și care nu dețin bunurile cuprinse în lista 

bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței, 

și prevăzută în anexa nr. 4 la Normele Metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

A apărut primul volum din seria AUTENTIC: 

COPILĂRIE ȘI PARENTALITATE CU IMPACT 

 

INCITANT ȘI INFORMATIV TOTODATĂ, titlul volumului Copilărie și 

parentalitate cu impact  pune „în joc” trei cuvinte-cheie pentru problematica 

circumscrisă, gata să stimuleze curiozitatea, indiferent de vârsta,  ocupația, 

statutul cititorului. „Paradisul pierdut al părinților” (copilăria), „misiunea” 

parentală – onorată sau nu, conștientizată ori ba - și,  în fine, consecințele 

oricăruia dintre stiluri  (exigent, autoritar, permisiv, neimplicat), urmări pe 

care le-am putea „boteza” drept  amprentă fastă, „stâlp” al succesului 

personal și social, „marcă” a nereușitei, „dâră” adâncă în psihicul suferind al 

copilului, până departe, în viața de adult…, toate acestea „conviețuiesc”  într-o 

„formulă” persuasivă care trimite la necesitatea abordării unei astfel de teme, 

la urgența dezbaterii ei (și sub formă editorială), la efectele (rezultatele) 

neapărat trăite de copil, sigur constatate de el însuși, de psiholog, învățător, 

medic etc., la o constantă preocupare de ordin științific, de ce nu, la un 

semnal de alarmă vizând decidenți de toate rangurile și responsabilitățile. 

„Pariul” asumat de coordonator (conf. univ. dr. Patricia Runcan) este 

autenticitatea, concept cu deschideri hermeneutice (din perspectivă 
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teoretică) și provocări-capcane în privința trăirilor - mărturisirilor  fiecărui 

subiect - actor  al scrierii de față. 

Structurată pe trei secțiuni (părți), cartea debutează consistent prin 8 

Interviuri cu profesioniști și oameni autentici, continuă cu 7 Eseuri 

descriptive aparținând unor masteranzi netemători de vulnerabilitatea 

asociată autodezvăluirii și se încheie cu Cercetări academice aplicate (rod 

al colaborării dintre un profesor și două absolvente cu disertații masterale pe 

tema tratată în Copilărie și parentalitate cu impact). „Misterul” aparent al 

preferinței „omului cu microfon” pentru anumiți  interlocutori autentici – în 

pofida multor altora este măcar parțial „descâlcit” de  atribute  precum: 

deschiderea la conversații pe teme provocatoare, delicate, „spinoase”; 

experiența profesională de învățători, directori de școli, medici neurologi, 

psihoterapeuți, oameni ai bisericii, universitari; notorietatea și reputația în 

spațiul public;  regăsirea unor valori comune (sau asemănătoare) în copilăria 

fiecăruia, dar și aplicate, mai apoi, în viața de părinte, profesor,  terapeut, 

formator de opinii etc. 

Întrebările prestabilite (dar formulate nuanțat, pliindu-se pe structura de 

personalitate a „adversarului”), răspunsurile (mai concise sau mai ample), 

„trădând” copilării „zugrăvite” în multe culori, formulări confesive, dar și cu rol 

de  exemplu, îndemn, dovadă, ilustrare, oglindire, lecție de viață, poveste cu 

tâlc, motto-ul – unul mai bine căutat decât altul - și, deloc de ignorat, ecoul 

fiecărei „întâlniri admirabile”  în ființa „cetitorului”, laolaltă creează un 

„spectacol”  aparte, demn de analiză. Ce este autenticitatea? (Cum să fii  

autentic ?) adună, din „zona” profesioniștilor,  „definiții” într-un veritabil 

mozaic: „cu autoritate”, „stăpân pe sine”, „care acționează cum îi este sieși 

propriu”, „autenticitatea este grea; e singura cale de împăcare cu sine”, „în 

absența onestității nu există autentic”, „autenticitatea nu se determină pe axa   

natură-cultură”, „să fii adevărat”, „să fii original”, „să fii creativ”, „să fii 

valoros”. Într-un registru asemănător  răspund  masteranzii, formulările lor 

variind între: „a fi TU”, „a nu te preface”, „a-ți susține convingerile”, „a-ți cere 

drepturile”, „a nu-ți judeca părinții”, „a te  accepta așa cum ești”, „a fi sincer 

mereu”, „a fi om serios”, „a inspira încredere”, „a trăi în scopul vieții, care e 

veșnicia”, „a fi ca mama”, „a fi același în viața privată și în cea publică”, 

„autenticitatea este comuniunea dintre gânduri, vorbe și fapte”. 

La rându-i, definirea copilăriei comportă sensibile diferențe de nuanță, 

esența rămânând aceeași. Dacă maturii oscilează între „copilăria este familie”, 

„bucurie, joacă în aer liber”, mediul în care nu trăim „hie încătro” (adică în 

lipsa rânduielii și a ritualurilor), „paradisul pierdut al părinților”, „poligon de 
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încercare a duplicității, ipocriziei, snobismului, imposturii, lipsei de 

responsabilitate”, „poveste”, masteranzii numesc propria copilărie: 

„speranță”, „Nu există nu pot!”, „oglinda prin fața căreia treci ca să mai 

descoperi ceva din (în) tine”,  „binecuvântare”, „liniște”, „colțul de rai pe 

pămînt”, „fundația vieții”, „o călătorie fericită într-o țară încărcată de emoție și 

culoare”… Observăm cu îngândurare că în discursul adulților- experți 

predomină bucuria, joaca, libertatea, în vreme ce o notă accentuată în 

„confesiunile” tinerilor masteranzi este reprezentată de maturizarea precoce, 

cu precădere în familiile „cu multe probleme”: părinți conflictuali, alcoolici, 

abuzivi, cu educație precară, indiferenți la nevoia de afectivitate și reguli 

rezonabile pentru buna alcătuire a caracterului copilului. Este și motivul 

pentru care autorul acestei prefețe nu se arată bucuros de confirmarea, în 

prima cercetare din finalul volumului Copilărie și parentalitate cu impact, a 

„armoniei” dintre stilul parental aplicat în copilăria cuiva și stilul parental 

internalizat de subiectul educației și exersat, la rându-i, asupra propriului 

descendent, după cum, nici de concluzia (ca validare a ipotezei celei din urmă 

cercetări) conform căreia relația de atașament din copilărie influențează în 

mare măsură relația de atașament a unei mame cu copilul său. 

Combinația fericită dintre parentalitatea autentică și copilăria ziditoare nu se 

constată la tot pasul. Chiar dacă valorile cultivate de familiile-nucleu sau 

extinse sunt dispuse într-un registru pozitiv generos (bunătate, siguranță, 

solidaritate, încredere, libertate, dragoste și justiție, limite raționale, 

principialitate, corectitudine, disciplină, partajare frățească, cinste, respect, 

bun simț, iubirea față de semeni, răbdare, adevăr, modestie, mediu creștin 

ș.a. - cum se vede în mărturiile din cartea în discuție), prea adesea, întâlnim 

fractura între ce e bine de făcut și răul care se petrece în relațiile 

interpersonale din universul familiei. Uneori, neștiința este cea dintâi cauză. 

Alteori, o „arhitectură” defectă a personalității părintelui. Nu rareori, influențe 

nepotrivite din afara mediului educațional primar. Traumele din copilărie ale 

genitorilor, nerezolvate la vreme, reprezintă un teribil element perturbator 

pentru copilăria și viitoarea viață de adult a celor mici. Incidența tot mai 

accentuată a familiilor disfuncționale face tot mai rar valabil adevărul: „Din 

familii rele ies copii buni” (însă cu o dublă condiție, echilibrul și selectivitatea 

dovedite de copil). 

Desigur, teoreticienii și practicienii avertizează și „repară”, colaborează și se 

luptă cu varii ipostaze ale ignoranței și stricăciunilor avându-i ca autori pe 

părinți. Nu-i deajuns. Nu-i mereu la timp. Nu e pentru „toată lumea” copiilor 

afectați. Nu e cu asumarea și sprijinul tuturor părinților. Nu e, în toată clipa, 
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cu toate resursele (profesioniști, instrumente, bani) trebuincioase celor mai 

bune terapii și rezultate. Din păcate, în lumea reală, atât de multe nu se pot! 

 

Conf. univ. dr. Ștefania Bejan, 

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași 

Notă: Acest material este preluat, integral, din Patricia Runcan (Coord.). 

(2020). Copilărie și parentalitate cu impact. Timișoara: Editura de Vest. 
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Direcția Națională de Probațiune anunță organizarea 

concursului pentru ocuparea de posturi vacante de consilier 

de probațiune, sesiunea decembrie 2020 – iulie 2021 

 

Direcția Națională de Probațiune organizează, în perioada decembrie 2020 – 

iulie 2021, concursul pentru ocuparea a 151 de posturi vacante de consilier de 

probațiune din cadrul serviciilor de probațiune, repartizate după cum 

urmează:  

Serviciul de Probaţiune Arad – 11 posturi vacante 

Serviciul de Probaţiune Caraș Severin – 1 post vacant 

Serviciul de Probaţiune Hunedoara – 4 posturi vacante 

Serviciul de Probaţiune Timiș – 2 posturi vacante 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune se va 

desfăşura în municipiul Bucureşti, începând cu data de 23.01.2021, după 

finalizarea etapei premergătoare de înscriere. În funcţie de numărul 

candidaţilor, anumite etape ale concursului se pot desfăşura şi la nivel 

regional. 

Proba scrisă se va derula în municipiul București, în data de 7 martie 

2021, într-o locație care va fi anunțată ulterior. 

 

Datele, precum şi locaţiile de desfăşurare a etapelor ulterioare ale concursului, 

urmează a fi comunicate, în timp util, pe site-ul Ministerului Justiţiei, la 

secţiunea Minister / Organizare / Cariere / Posturi vacante: 

http://www.just.ro/minister/cariere/ 

 

Transmiterea dosarelor pentru înscrierea la concurs se realizează prin 

poștă sau serviciu de curierat până la data de 22.01.2021. 

 

Detalii despre CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU 

POSTURILE VACANTE DE CONSILIER DE PROBAŢIUNE, CONŢINUTUL 

DOSARULUI DE ÎNSCRIERE, taxa de concurs, etapele de concurs, 

CERINŢELE GENERALE ALE  POSTULUI DE CONSILIER DE 

http://www.just.ro/minister/cariere/
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PROBAŢIUNE, precum și tematica și bibliografia de găsesc la 

http://www.just.ro/directia-nationala-de-probatiune-anunta-

organizarea-concursului-pentru-ocuparea-a-151-de-posturi-vacante-

de-consilier-de-probatiune-sesiunea-decembrie-2020-iulie-

2021/?fbclid=IwAR2nF9Rv3vCHASHMFdg0c5orQ_LISr_FWSgViOiJskE

YMIK2dze9hpIH2RE  

 

 

 

Anunțuri 

 

 

 

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0726.755.429 (Luni – joi, în 

intervalul 9.00 – 16.00, vineri 9.00 – 14.00), la adresa de e-mail: dp@just.ro 

sau pe site-ul Ministerului Justiției: http://www.just.ro/minister/cariere/ 

http://www.just.ro/directia-nationala-de-probatiune-anunta-organizarea-concursului-pentru-ocuparea-a-151-de-posturi-vacante-de-consilier-de-probatiune-sesiunea-decembrie-2020-iulie-2021/?fbclid=IwAR2nF9Rv3vCHASHMFdg0c5orQ_LISr_FWSgViOiJskEYMIK2dze9hpIH2RE
http://www.just.ro/directia-nationala-de-probatiune-anunta-organizarea-concursului-pentru-ocuparea-a-151-de-posturi-vacante-de-consilier-de-probatiune-sesiunea-decembrie-2020-iulie-2021/?fbclid=IwAR2nF9Rv3vCHASHMFdg0c5orQ_LISr_FWSgViOiJskEYMIK2dze9hpIH2RE
http://www.just.ro/directia-nationala-de-probatiune-anunta-organizarea-concursului-pentru-ocuparea-a-151-de-posturi-vacante-de-consilier-de-probatiune-sesiunea-decembrie-2020-iulie-2021/?fbclid=IwAR2nF9Rv3vCHASHMFdg0c5orQ_LISr_FWSgViOiJskEYMIK2dze9hpIH2RE
http://www.just.ro/directia-nationala-de-probatiune-anunta-organizarea-concursului-pentru-ocuparea-a-151-de-posturi-vacante-de-consilier-de-probatiune-sesiunea-decembrie-2020-iulie-2021/?fbclid=IwAR2nF9Rv3vCHASHMFdg0c5orQ_LISr_FWSgViOiJskEYMIK2dze9hpIH2RE
http://www.just.ro/directia-nationala-de-probatiune-anunta-organizarea-concursului-pentru-ocuparea-a-151-de-posturi-vacante-de-consilier-de-probatiune-sesiunea-decembrie-2020-iulie-2021/?fbclid=IwAR2nF9Rv3vCHASHMFdg0c5orQ_LISr_FWSgViOiJskEYMIK2dze9hpIH2RE
mailto:dp@just.ro
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Felicitări de Sărbători 
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E vremea colindelor, a bucuriei și a sărbătorilor. Sunt sărbători… altfel, pentru 

că, nu-i așa, și anul a fost altfel și complet neașteptat. 

Poate că tocmai de aceea, acum este momentul când gândurile noastre ar 

trebui să se îndrepte mai mult spre spiritul și mesajul acestor zile. Vă dorim 

ca Nașterea Domnului să vă găsească alături de cei apropiați și să vă aducă 

sănătate, lumină, dragoste, căldură sufletească, belșug în casă și voie bună.  

Crăciun fericit și La mulți ani! 

Director General DGASPC Timiș 

Valentina Emilia Milutinovici 

 

 

Fie ca Sărbătoarea Nașterii Domnului să vă mângâie 

sufletul, să vă aducă bucurii și prosperitate, sănătate și 

noroc, cadouri sub brad și pe cei dragi aproape!  

Echipa Penitenciarului Timișoara vă urează un Crăciun 

binecuvântat! 
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