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Înființarea Comitetului de analiză a problemelor 

persoanelor cu handicap de pe lângă Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș 

 

Având în vedere prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (republicată) și necesitatea sprijinirii 

persoanelor cu dizabilități în rezolvarea diverselor probleme cu care s-ar putea 

confrunta, la nivelul județului Timiș a fost înființat, prin Hotărârea Consiliului 

Județean nr. 195/23.12.2020, Comitetul de analiză a problemelor persoanelor 

cu handicap de pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Timiș. 

Acest comitet este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, 

format din reprezentanți ai următoarelor instituții: Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, Direcția de Asistență  Socială a 

Municipiului Timișoara, Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj, Casa 

Județeană de Pensii Timiș, Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș, 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș,  Inspectoratul 

Teritorial de Muncă Timiș, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială 

Timiș, Asociația Națională a Surzilor din România FilialaTimișoara, Asociația 

Persoanelor cu Handicap Fizic din Municipiul Lugoj. 

Reprezentanții Comitetului sunt persoane cu pregătire și experiență în 

domeniul problematicii persoanelor cu handicap. 

Comitetul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap are următoarele 

responsabilități: 

a) analizează problematica protecției persoanelor cu handicap și 

propune măsuri privind îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora; 

b) sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

c) elaborează rapoarte periodice cu privire la activitatea de protecție a 

persoanelor cu handicap; 

d) se preocupă de îmbunătățirea legislației în domeniu; 

e) identifică modele de bune practici; 

f) sprijină activitățile profesioniștilor din domeniu; 



 

IANUARIE 2021 

 

Pagina   │   3  www.asistenta-sociala.uvt.ro 
 

g) întocmește raportul anual către Consiliul Județean Timiș. 

Nu în ultimul rând, acest comitet are și rolul de a îmbunătăți colaborarea 

dintre autorităţile administraţiei publice locale şi ONG-uri, respectiv persoane 

publice sau private, în vederea implementării strategiilor care au ca obiectiv 

dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap. 

 

 

CALL CENTER 0356 406517 Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Timișoara în vederea înscrierii și programării în 

platforma Națională de vaccinare împotriva COVID-19 

 

Începând din 26 ianuarie 2021, Direcția de Asistență Socială a Municipiului 

Timișoara pune la dispoziția timișorenilor numărul de telefon 0356 406517 în 

vederea înscrierii și programării în platforma Națională de vaccinare împotriva 

COVID-19. De luni până duminică, inclusiv, în intervalul orar 8-19, timișorenii 

pot apela acest număr de telefon dacă doresc să se programeze în vederea 

vaccinării. Apelul va fi preluat de către un angajat al Direcției de Asistență 

Socială, care va întocmi în acest sens o fișă de înregistrare, îl va înscrie pe 

platforma națională și îl va programa la un centru de vaccinare, respectiv o 

echipă mobilă (dacă situația medicală impune acest lucru), atunci când 

platforma va permite programarea, în funcție de numărul disponibil de 

vaccinuri existent în Timișoara. 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara face precizarea că acest 

serviciu de CALL CENTER se adresează exclusiv persoanelor care locuiesc în 

fapt pe raza municipiului nostru. De asemenea, timișorenii trebuie să știe că 

inițierea apelului reprezintă acceptul lor cu privire la furnizarea de informații 

cu caracter personal, date necesare în vederea înscrierii pentru vaccinare. 

În momentul realizării acestei programări, Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Timișoara va anunța persoana despre data, ora și centrul de 

vaccinare la care a fost programată 
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1080 de copii din medii defavorizate și-au continuat 

educația în 2020 datorită parteneriatului strategic dintre 

Raiffeisen Bank și Fundația United Way România 

 

Raiffeisen Bank, partener strategic al Fundației United Way România, a 

ajutat în 2020 copiii vulnerabili din programele organizației să își continue 

educația. 1080 de copii aflați în diferite situații de vulnerabilitate (care provin 

din familii defavorizate socio-economic, monoparentale sau fac parte din 

familii numeroase, cu mai mulți frați școlari) au, astfel, o șansă la un viitor 

mai bun. Copiii sunt înscriși în programul Învață să reușești al fundației, în 

cadrul căruia factorii decisivi în dezvoltarea copilului - părinți, profesori, lideri 

din comunitate și voluntari - lucrează împreună pentru a preveni abandonul 

școlar și a asigura accesul la educație de calitate pentru copiii vulnerabili. 

2020 a fost un an atipic pentru toată lumea, iar educația este unul dintre 

domeniile cele mai afectate de pandemia de Covid-19. Închiderea școlilor a 

crescut riscul de abandon școlar - deja ridicat înainte de pandemie. 

Datorită donațiilor angajaților Raiffeisen Bank, dublate de companie, copiii din 

medii defavorizate nu și-au întrerupt educația în perioada izolării. Prin 

programele United Way România, cei mici au continuat să învețe la distanță, 

fie online, acolo unde au avut resursele necesare, fie prin adaptarea 

metodelor de lucru. Familiile care primeau mâncare și ajutor material în 

cadrul centrelor de zi au primit pachete cu alimente sau tichete sociale. 

Pedagogii, asistenții sociali, învățatorii și voluntarii au ținut constant legătura 

cu copiii, au oferit suport moral părinților, au făcut vizite pe teren și le-au dus 

pachete cu alimente sau materiale educaționale. De asemenea, au primit 

produse sanitare, măști de protecție, dezinfectanți și medicamente. 240 de 

părinți s-au bucurat, în perioada izolării, de sprijin esențial și 55 de pedagogi 

au luat parte la procesul de educație. 

„2020 a fost un an dificil în toate domeniile, dar mai ales în educație. Copiii 

din medii vulnerabile, deja expuși riscului de abandon școlar, au avut nevoie 

de sprijin mai mult ca oricând. Mulțumim partenerului nostru strategic, 

Raiffeisen Bank, pentru colaborarea durabilă și pentru sprijinirea copiilor care, 

continuând școala, au o speranță reală la o viață mai bună”, spune Adriana 

Dobrea, Director Executiv United Way România. 
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„În fiecare an, sute de angajați Raiffeisen Bank se alătură eforturilor 

companiei și aleg să doneze în fiecare lună, direct din salariu, pentru șansa la 

educație a unor copii din medii vulnerabile. Suntem bucuroși să putem 

contribui, alături de colegii noștri, la programul Fundației United Way România 

de prevenire a abandonului școlar”, declară Corina Vasile, Director de 

Comunicare și Relații Publice Raiffeisen Bank România. 

Despre Raiffeisen Bank România 

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din 

România si peste 2,1 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are 

peste 4.900 de angajati, 340 de agentii in toata tara, 750 de ATM-uri, 373 de 

masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de 24.000 de POS-uri. 

Raiffeisen Bank susţine anual programe și proiecte de responsabilitate social 

corporativă care îmbunătăţesc calitatea vieţii în comunităţile în care este 

prezentă. În cei 21 de ani de prezență pe piața românească, Raiffeisen Bank a 

investit peste 20 de milioane de euro în proiecte culturale, educative și 

comunitare. Rezultatele obţinute și planurile pentru viitor sunt prezentate în 

Raportul de Sustenabilitate, disponibil pe site-ul web al companiei: 

https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/responsabilitate-corporativa/ 

rapoarte-anuale-csr/. 

Despre United Way România 

United Way România este o fundaţie românească afiliată la United Way 

Worldwide, SUA, a cărei activitate se concentrează pe cele trei direcții care 

pun bazele unei comunități prospere: acces la o educație de calitate, servicii 

bune de sănătate și un venit suficient pentru a întreține o familie. Acționăm ca 

un organizator comunitar, mobilizând o rețea extinsă de parteneri din 

comunitate - ONG-uri, companii, instituții publice, lideri din societatea civilă, 

donatori și voluntari - să își coordoneze eforturile pentru a produce un impact 

colectiv. Programele United Way România sprijină anual peste 10.000 de 

persoane în dificultate. 

 

 

 

 

 

https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/responsabilitate-corporativa/%0brapoarte-anuale-csr/
https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/responsabilitate-corporativa/%0brapoarte-anuale-csr/
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Ce nevoi au bolnavii de scleroză multiplă din România, 

boala cu 1000 de fețe? 

 

Fundația Filantropia Timișoara a finalizat prima anchetă psiho-socială în 

rândul persoanelor diagnosticate cu scleroză multiplă (SM), cea mai 

invalidantă boală a adultului tânăr. Studiul a urmărit să surprindă aspectele cu 

care se confruntă cei 7.500 de bolnavi de scleroză multiplă din România și 

familiile acestora, de la momentul diagnosticării și chiar înainte de acesta, 

cum se modifică sistemul lor de relaționare și care sunt elementele de suport 

pe care le accesează. Analiza face parte din proiectul “Centrul Solidaritatea”, 

finanțat de Fundația Orange cu suma de 32.000 lei, prin intermediul “Susține 

un ONG!”, program anual ce încurajează implicarea angajaţilor companiei 

Orange în proiecte sociale. 

Pe perioada pandemiei, conform rezultatelor studiului, doar 21% dintre 

persoanele intervievate au beneficiat de sprijin din partea autorităților publice, 

în timp ce 43% au fost sprijiniți de sectorul ONG. Astfel, rezultatele studiului 

sunt puse la dispoziția tuturor membrilor Societății Române de Scleroză 

Multiplă pentru a putea dezvolta servicii centrate pe nevoile beneficiarilor și 

vor fi utilizate pentru dezvoltarea de politici sociale dedicate persoanelor cu 

SM.  

„Nu ne confruntăm doar cu o persoană afectata de scleroza multiplă, ci cu o 

familie, formată din minim 2-3  membri, care este afectată o perioada 

îndelungată de timp, pentru ca grupurile sociale din care persoanele SM fac 

parte se diminuează constant, iar familia "preia" întreaga povară.” – spune 

Claudia Bencec, sef departament programe si proiecte,  la Fundația Filantropia 

Timișoara, despre rezultatele studiului. 

Cu ajutorul studiului, Fundația Filantropia Timișoara a identificat deja o 

viitoare direcție de acțiune strategică în ceea ce privește dezvoltarea 

serviciilor pentru persoanele cu scleroză multiplă și famiile lor. Noile activități 

vor urmări să atenueze presiunea asupra familiei, prin înființarea de centre de 

tip "respiro" în care beneficiarii pot petrece timp cu personal specializat, în 

timp ce familia se poate ocupa de alte activități. Excursiile și activitățile în aer 

liber vor reprezenta și ele obiective viitoare, cu scopul reducerii izolării sociale 

şi construirii unor conexiuni cu servicii complementare. De asemenea, 

serviciile de kinetoterapie vor fi oferite ca suport permanent pentru 

beneficiarii Fundației Filantropia Timișoara (FFT), care va propune un plan de 



 

IANUARIE 2021 

 

www.asistenta-sociala.uvt.ro  Pagina   │   8 
 

achiziții de echipamente performante, capabile să susțină pe termen lung 

această activitate.  

„Particip săptămânal la ședința de kinetoterapie și la ședintele de grup. Pentru 

mine, personal, participarea la ședintele de grup ma ajutat să gestionez psihic 

mult mai bine boala și neputința adusă de ea, ma ajutat să mă relaxez și să 

mă bucur mai mult de viață, să am încredere în potențialul meu, dincolo de 

boală.  În timpul ședintelor de kinetoterapie, atmosfera nu este competitivă, 

ceea ce îmi da posibilitatea să particip cu plăcere, relaxat, iar efectul este că 

sunt de fiecare dată bucuros că pot încă face ceva și conștient de beneficiul 

fizic și psihic adus.”, a declarat Matei, participant la studiu și beneficiar FFT în 

Timișoara. 

Studiul s-a derulat în perioada iunie - august 2020, în rândul a 280 persoane, 

beneficiare in organizații care oferă servicii pentru persoanele afectate de 

scleroza multiplă în județele Alba, Bihor și Timiș. Cercetarea s-a realizat în 

parteneriat cu Asociația de Scleroză Multiplă din România (ASMR). Detaliile 

complete privind studiul sunt disponibile pe www.fft.ro. 

Proiectul “Centrul Solidaritatea” își propune să contribuie la creșterea calității 

vieții persoanelor diagnosticate cu scleroză multiplă prin dezvoltarea de 

ședințe de kinetoterapie, consiliere psihologică și socială pentru pacienți din 

județul Timiș, servicii ce vin în completarea tratamentului medicamentos.  La 

nivel național, proiectul are ca obiectiv promovarea importanței diagnosticării 

timpurii a sclerozei multiple, o boală cu simptome derutante, și crește șansele 

de recuperare medicală, dar și de integrare socială a persoanelor afectate.  

Scleroza multiplă este o boală progresivă, care afectează sistemul nervos 

central (SNC) și care este diagnosticată de obicei, la adulții tineri, cu vârsta 

cuprinsă între 20 și 40 de ani. Totuși, afecțiunea se poate declanșa oricând 

între 15 si 60 de ani, iar statisticile arată că, în lume, numărul de femei care 

suferă de această boală este mai mare decât cel al bărbaților. Cauzele care îi 

determină declanșarea nu se cunosc, însă scleroza multiplă este considerată a 

fi autoimună. Persoanele afectate nu se vindecă, însă pot ține simptomele 

bolii sub control dacă urmează tratamentul corect. 

Despre Fundația Filatropia Timișoara 

Fundaţia Filantropia Timişoara, înfiinţată în ianuarie 2006, este o fundaţie de 

dezvoltare comunitară, de caritate, non-guvernamentală fără scopuri politice. 

De-a lungul celor 14 ani de activitate continua, fundația a dezvoltat 

numeroase proiecte locale, regionale și chiar internaționale, cu peste 7000 de 

http://www.fft.ro/
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beneficiari direcți, din diferite medii: victime ale traficului de ființe umane, 

copii abuzați, neglijați, cu risc de abandon școlar, copii și tineri cu merite 

deosebite la învățătură, familii aflate în dificultate, persoane cu dizabilități, 

adulți și vârstnici lipsiți de servicii medicale în zona rurale izolate etc. Pentru 

detalii, vizitați www.fft.ro 

Despre Fundația Orange 

Fundația Orange este o organizaţie non-profit și se implică în viaţa 

comunității, prin realizarea de proiecte de filantropie, menite să aducă 

schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. În cei 8 ani de 

activitate, Fundația Orange a investit peste 6.5 milioane de euro în proiecte 

de educație digitală pentru persoane defavorizate şi în proiecte de sănătate, 

educație, cultură în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere/sau de auz, 

în scopul integrării lor sociale. Pentru detalii, vizitați www.fundatiaorange.ro.  

 

 

Curs de formare a asistenţilor maternali profesionişti 

 

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, 

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 februarie 2021 (intervalul de lucru cu publicul 

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

http://www.fundatiaorange.ro/
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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;  

• 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;  

mailto:dgaspctm@dgaspctm.ro
mailto:dgaspctm@gmail.com
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• 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. 

 

 

Ca  PĂRINTE spun și eu STOP JOC, STOP DROG! 

 

În jurul copiilor noștrii sunt o mulțime de factori care pot duce spre consumul 

de droguri. Unii sunt FACTORII DE RISC, adică acele caracteristici individuale, 

sau contexte care cresc probabilitatea consumului de droguri iar alții sunt 

FACTORII DE PROTECȚIE, adică acele caracteristici individuale, situații sau 

contexte care inhibă, reduc sau atenuează probabilitatea consumului de 

droguri. Atunci când vorbim de factori care duc spre consumul de droguri 

trebuie să vorbim, pe de o parte de FACTORI INDIVIDUALI (și aici aducem în 

discuție factori genetici și factori psihologici, cum ar fi predispoziția biologică 

și anumite trăsături ale temperamentului dificil) dar să ne ducem și spre 

FACTORI SOCIALI, unde familia, școala, anturajul, grupul de egali dar și 

diponibilitatea drogurilor au un cuvânt de spus. Însă factorii FAMILIALI (și aici 

aș da doar câteva exemple : familia disfuncțională, probleme de ierarhie în 

familie, conflictul marital, divorțul parental, lipsa implicării părinților în viața 

copiilor, lipsa unei supravegheri adecvate și a disciplinei) par să aibă un rol 

mai mare decât suntem dispuși să recunoaștem. Așa cum poate FAMILIA 

înclina balanța între risc și protecție, nu o poate face nici un alt factor. Doar că 

nu toți părinții știu asta, însă balanța între factorii de protecție și factorii de 

risc este în mâna părintelui!  
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Familia joacă un rol mult mai important în experimentarea și consumul de 

droguri al copilului decât suntem uneori dispuși să recunoaștem. Ca părinte 

dar și ca și profesionist în domeniu cred că implicarea activă a familiei, este 

forma de intervenţie cea mai eficientă atât în prevenirea cât și în reconstrucţia 

contextului în care a apărut consumul de droguri. Nu este suficient să lucrăm 

doar cu tănărul consumator. Asistenţa integrată adresată consumatorului de 

droguri dar și prevenirea consumului de droguri trebuie să-şi redistribuie 

centru de greutate şi asupra familiei din care face parte acesta. Experienţa 

directă, de peste 12 ani în recuperarea consumatorilor de droguri mi-a arătat 

că intervenţia structurată şi coerentă în mediul familial este un indicator 

important al prevenirii recăderilor, este drumul către o schimbarea profundă și 

de durată.  

Toate aceste ideei au reieșit și din proiectul anterior “STOP JOC, STOP 

DROG!”, proiect derulat în intervalul noiembrie 2019 - iunie 2020, în 7 licee 

din Timișoara, și în care peste 75% dintre tinerii care au făcut parte din 

activitățile proiectului, au văzut că între motivul pentru care un tânăr 

consumă droguri și probleme din familie există o relație directă. 

Scopul proiectului Ca PĂRINTE spun și eu STOP JOC, STOP DROG! este 

creşterea influenţei factorilor familiali de protecţie, precum şi scăderea 

factorilor de risc faţă de consumul de tutun, alcool şi droguri la pre-

adolescenţi și adolescenți (tineri cu vârsta între 13 - 18 ani ), prin intervenţii 

active în familie. 

Printre obiectivele proiectului se numără și creşterea nivelului de sensibilizare 

şi responsabilizare a familiilor, în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, 

în cadrul programelor de informare, educare şi conştientizare cu privire la 

efectele consumului de droguri.  

Proiectul îşi propune să consolideze legăturile afective dintre membrii familiei 

(părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), precum şi pe cele dintre aceştia şi 

şcoală. 

Obiectivele proiectului Ca PĂRINTE spun și eu STOP JOC, STOP DROG! 

sunt:  

• Formarea, în cadrul unor sesiuni online, de abilităţi necesare pentru 

implicarea în activităţi de prevenire a consumului de droguri, bazate pe 

principiile educaţiei între egali, a părinților care fac parte din comitetul 

de părinții ; 
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• Conceperea unor materiale suport (audio și video), materiale care se 

vor pune la dispoziția părinților formați, și vor fi diseminate pe grupul de 

părinți al clasei dar și pe pagina de facebook a Centrului de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Timiş; 

• Centralizarea de către reprezentanții comitetului de părinții, a feedback-

urilor, întrebărilor sau nevoilor / pe fiecare clasă;  

• Sensibilizarea și responsabilizarea diriginților prin implicarea alături de 

președinții comitetului de părinți, în sesiunea online de informare și 

dezvoltare de abilități;   

• Organizarea prin intermediul dirigintelui a unor activități punctuale, 

online, la nivelul fiecărei clase de părinți, acolo unde sunt identificate 

nevoi punctuale; 

• Includerea părinților/ a famililor, care au probleme de consum cu 

copilul, și care doresc să înceapă un proces de recuperare într-un 

program terapeutic online (cu respectarea confidențialității și a celorlate 

aspecte legale);  

• Realizarea unei platforme online. Platforma online va oferi o comunicare 

rapidă cu părinții și informaţii despre toate evenimentele programate, 

astfel părinții vor avea acces la informare în timp real despre toate 

evenimentele planificate. Platforma va oferi pentru părinți și accesul la o 

serie de cursuri online, materiale video suport, cu posibilitatea de a 

vizualiza materialele ori de câte ori au nevoie, să poată derula înapoi 

dacă nu au înțeles anumite aspecte și vor avea posibilitatea să se 

logheze cu un user și o parolă. Platforma va oferii părinților posibilitatea 

planificării (la cerere) a unor ședințe de consiliere online (individuale 

sau cu întreaga familie). Derularea ședințelor de consiliere/ terapie de 

familie online planificate.  

Grupul ţintă şi numărul de beneficiari  

• 2 instituții școlare selecționate, în prima etapă a proiectului iar ulterior 

în situația în care lucrurile sunt funcționale, în partea a doua a 

semestrului II, se va multiplica proiectul și la alte instituții școlare din 

județul Timiș 

• Părinții elevilor din clasele VII – XI, de la nivelul instituțiilor selecționat 

• Populația generală – care accesează pagina de facebook a CPECA Timiș 

(unde materialele preînregistrate vor fi postate) 
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Parteneri în proiect  

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timiş 

- Club Rotary Cetate Timişoara 

Perioada de implementare: decembrie 2020- iunie 2021. 
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”Părinți informați – Copii protejați” Campanie de înștiințare 

a persoanelor în grija cărora rămân copii ai căror părinți 

pleacă sau sunt plecați la muncă în străinătate 

 

Serviciul Management de Caz pentru Copil și Familie din cadrul Direcției de 

Asistență Socială a Municipiului Timișoara derulează campania de informare 

”Părinți informați – Copii protejați” prin care informează persoanele în grija 

cărora au fost lăsați minorii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate despre importanța și obligativitatea delegării autorității părintești, 

pe perioada absenței acestora din urmă din țară. 

În acest sens au fost trimise un număr de 79 adrese de informare cazurilor 

identificate la nivelul municipiului Timișoara și 54 de astfel de informări către 

primăriile de pe raza județului Timiș. 

Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara, anunţă persoanele care 

au copii minori în îngrijire şi vor să plece la muncă în străinătate, au obligaţia 

de a notifica această intenţie Direcției de Asistenţă Socială a Municipiului 

Timișoara, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara şi a desemna o 

persoană care se va ocupa de copii, potrivit Legii 272/2004 privind protecţia 

drepturilor copilului (modificata si completata prin Legea 257/2013), 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și poate fi sancționată 

cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 

Notificarea trebuie să conțină, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care 

se va ocupa de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau 

tutorelui, după caz. 

Persoana desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă, adică să fie 

rudă până la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească 

condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil. 

Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul, se efectuează 

de către instanța de tutelă. Acordul persoanei desemnate se exprimă de către 

aceasta, personal, în fața instanței. 

Având în vedere cele menţionate, persoanele care notifică intenţia de a pleca 

la muncă în străinătate, vor depune la Directia de Asistenţă Socială a 

municipiului Timisoara următoarele documente: 
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– notificare (declaraţie-tip), care se completează la Directia de Asistenţă 

Socială a municipiului Timisoara 

– copie după actul de identitate al părintelui/părinţilor care pleacă în 

străinătate; 

– copie după actul de identitate al persoanei în îngrijirea căreia 

rămâne/rămân copilul/copiii; 

– copie după certificatul de naştere şi actul de identitate pentru copil/copii; 

– sentinţă judecătorească privind delegarea temporară a autorităţii 

părinteşti (dupa caz). 

Informatii suplimentare pot fi obținute la la Direcția de Asistenţă Socială a 

Municipiului Timișoara, Serviciul de Management de caz pentru Copil si 

Familie, str. Cornelia Salcianu, nr 17, tel 0256202585, email: 

protectiacopilului.tm@gmail.com. 

 

 

Anunțuri 
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