
CENTRUL DE TRANZIT PENTRU MINORI "SF. NICOLAE" 
 

 
Centrul de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae" funcţionează sub autoritatea Consiliului 

Local al Municipiului Timişoara, activitatea sa fiind coordonată de Viceprimarului Municipiului 
Timişoara, domnul Adrian Orza. 

 
 

1. COMPONENŢA CENTRULUI 
 

Şef centru: Mihaela Buzilă - Petrescu 
- 12 angajaţi. 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI 
 
- resocializarea şi reintegrarea socială a copiilor străzii, a copiilor cerşetori din 

Timişoara. 
 
Obiective specifice: 
- prevenirea delincvenţei juvenile 
- procurarea actelor de identitate pentru copii şi familie 
- îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi familiei 
- îmbunătăţirea situaţiei material financiare a familiei 
- îmbunătăţirea legăturii afective părinte-copil 
- integrarea şcolară şi profesională a copiilor 
- integrarea socio-familială a copiilor 

 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 

Pe parcursul anului 2004 s-a lucrat cu un număr de 38 de familii şi 125 de copii. 
 

a) Familii ajutate să-şi procure actele de identitate precum şi documentele necesare 
pentru obţinerea ajutoarelor financiare conform legislaţiei în vigoare: 

- Acte de identitate – 1 familie. 
- Înregistrare tardivă a naşterii (certificat de naştere) - 4 copii. 
- Procurare duplicat certificat naştere – 7 copii. 
- Dosar ajutor social - 3 familii. 

 
Copii înscrişi la medicul de familie - 43 
 
Familii care au primit ajutor lunar în alimente - 19 familii. 
Pentru a ajuta familiile copiilor asistaţi în centru pentru a depăşi situaţia materială precară 

şi pentru a pregăti reîntoarcerea copilului în familia naturală am acordat lunar ajutor în alimente, 
cu sprijinul Asociaţiei Kinderhilfe Osteuropa e.v. 

 
Copii reintegraţi şcolar: - 24 copii 
- în şcoli publice - 6 copii 
- învăţământ special - 6 copii 
- învăţământ de recuperare - 18 copii 



Copiii care au fost reintegraţi şcolar au beneficiat şi de alocaţia de stat în valoare de 
210.000 lei/luna/copil. 
 

Copii reintegraţi social - 24 copii 
- în familia naturală - 20 copii 
- în centre de plasament - 4 copii 

 
Copii care au frecventat Centrul "Sf. Nicolae": 60 copii 

 
În vederea atingerii obiectivelor propuse, a fost necesară abordarea globală a familiei 

luând în calcul toţi factorii de risc care au condus la ajungerea în stradă a copiilor: factori 
economici, situaţia psiho - afectivă, caracteristicile familiei şi copilului, consumul de alcool, etc. 
 Astfel ne-am ocupat atât de integrarea socio-familială a copiilor care trăiau pe stradă, dar 
şi de integrarea şcolară şi profesională a celorlalţi copii din familie care nu ajunseseră încă în 
stradă. 
 Am consiliat familiile în permanenţă, în funcţie de fiecare situaţie în parte, pentru 
obţinerea facilităţilor legale, clarificarea problemelor de ordin juridic ale familiei, îmbunătăţirea 
relaţiei afective părinte-copil pentru o mai bună înţelegere a comportamentului copilului şi o 
relaţionare adecvată cu copiii. 
 Ne-am confruntat cu multe situaţii de copii (şi părinţi) cu analfabetism pentru care am 
făcut demersuri pentru a fi integraţi în învăţământul alternativ de recuperare, copiii participând la 
cursurile de alfabetizare din centru apoi dându-şi examenele de promovare. 
 
 

4. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2005 
 

Mutarea centrului în noua locaţie aflată pe strada Platanilor nr.2, Calea Şagului, până la 
finele lunii martie.  

Proiectul: "Reorganizarea Centrului de tranzit pentru minori "Sf. Nicolae" a fost un 
parteneriat între Ministerul Integrării Europene şi Primăria Municipiului Timişoara. 
Valoarea proiectului este de 5.778.300.000 lei din care: 

- 2.997.089.750 lei sunt alocaţi de către Ministerul Integrării Europene; 
- 2.781.210.250 lei sunt alocaţi de la bugetul local al Primăriei Timişoara. 
Contractul de finanţare nerambursabilă a fost încheiat la data de 26.11.2003 între 

Primăria Municipiului Timişoara şi Ministerul Integrării Europene, termenul de realizare a 
lucrării fiind data de 31 martie 2005. 


