
 
CENTRUL DE TRANZIT PENTRU MINORI “SF. NICOLAE” 

 
 
 Centrul de Tranzit pentru minori ”Sfântul Nicolae” funcţionează sub autoritatea 
Consiliului Local al Municipiului timişoara, activitatea sa fiind coordonată de domnul 
Viceprimar Adrian Orza. 
 
 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI 
 

Scopul 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 

 
 

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 
 
 Pe parcursul anului 2005 s-a lucrat cu un număr de 44 de familii şi 69 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) - 2 familie 
- dosar ajutor social - 1 familie. 

 
Copii înscrişi la medicul de familie al centrului - 25 
Familii care au primit ajutor lunar în alimente - 14 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: - 15 copii 
- în şcoli publice - 5 copii 
- învăţământ special - 5 copii 
- învăţământ de recuperare - 5 copii 
Copiii care au fost reintegraţi şcolar au beneficiat şi de alocaţia de stat în valoare de 

230.000 lei/lună/copil. 
 

Copii reintegraţi social - 19 copii 
- în familia naturală - 14 copii 
- în centre de plasament - 5 copii 

 
Copii care au frecventat Centrul “Sf.Nicolae”: 69 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 integrare 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. 
 În luna iunie 2005 s-a finalizat amenajarea noului sediu al Centrului de tranzit pentru 
minori "Sf.Nicolae", un proiect parteneriat între Primăria Municipiului Timişoara şi Agenţia de 
Dezvoltare Vest. Noul sediu se află situat pe strada Platanilor nr, la mansarda Grădiniţei P.P.31. 
 
 

3. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 
 

În urma H.C.L.M.T. nr.466/2005 s-a înfiinţat Serviciului pentru Protecţia Copilului şi 
Familiei prin reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori ”Sf. Nicolae”, serviciu aflat în 
subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, conform art.111 
din Legea 272/21.04.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului: „Pentru 
asigurarea prevenirii separării copilului de părinţii lui, Consiliile Locale ale municipiilor, 
oraşelor, comunelor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti au obligaţia să organizeze, în mod 
autonom sau prin asociere, servicii de zi, potrivit nevoilor identificate în comunitatea respectivă. 

Serviciul nou înfiinţat va cuprinde in subordine Centrul de zi ”Sf.Nicolae” şi Centrul de 
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. 

 
Obiectul de activitate a celor două centre va fi: 
- la centrul de zi se vor desfăşura activităţi de socializare şi oferirea de suport psiho-

pedagogic; 
- la centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii se vor realiza planuri de 

servicii, în scopul prevenirii separării copilului de familia sa, servicii de consiliere şi de 
acompaniere în demersurile sociale. 
 

Beneficiarii acestor servicii vor fi copiii aflaţi în dificultate, după cum urmează: 
- în centrul de zi vor fi asistaţi copiii cu vârste între 6 - 16 ani; 
- în centrul de consiliere vor fi beneficiari familiile cu copii cu vârste între 0 - 18 ani. 

 
Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei va realiza urmatoarele: 
- va întocmi şi pune în aplicare planul de servicii, în urma evaluării situaţiei copilului 

şi a familiei acestuia. Planul va fi supus spre aprobare primarului, iar ulterior Serviciul pentru 
Protecţia Copilului şi Familiei va sprijini accesul copilului şi al familiei sale la serviciile şi 
prestaţiile destinate menţinerii copilului în familie, conform art.35, alin.(1), din Legea 
nr.272/2004 

- în cazul în care, după acordarea serviciilor prevăzute în planul de servicii, se constată 
că menţinerea copilului alături de părinţii săi nu este posibilă, serviciul nostru va transmite către 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cererea de instituire a unei măsuri 
de protecţie specială a copilului, conform art.35, alin.(5), din Legea nr.272/2004 

- va vizita copiii la locuinţa lor şi se va informa despre felul în care aceştia sunt 
îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltarea lor fizică, educarea, învăţătura şi pregătirea lor 
profesională, acordând, la nevoie, îndrumările necesare 

- va instrumenta cazul copilului Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului 



- va efectua vizite post reintegrare şi va oferi consiliere de specialitate pentru 
îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil 

- va organiza şi planifica activitatea cultural-educativă cu copiii de la Centrul de zi, în 
funcţie de diferite criterii: vârsta, nivel de şcolarizare, grad de socializare precum şi alte cerinţe 
sociale 

- va organizeaza şi desfăşura activităţi de socializare (cunoştinţe, priceperi, deprinderi) 
- va pregăti şi organiza, participarea la diferite vizite, sărbători sau alte activităţi cu 

caracter social 
- suport psihopedagogic copiilor de la Centrul de zi Sf.Nicolae 
- va desfăşura activităţi de pregătire pentru viaţă: ajută la formarea deprinderilor de 

viaţă practică cotidiană, în scopul autonomiei personale 
- va pregăti şi desfăşura activităţi cultural artistice şi sportiv-turistice: 
- cercuri sportive, muzicale sau tehnico-aplicative în instituţie sau în afara ei 
- vizionări de spectacole 
- excursii, tabere şi expediţii 
- programe artistice. 

 


