
Obiective principale ale centrului 

sunt formarea, menţinerea şi întărirea 

legăturilor familiale precum şi sprijinirea 

familiei pentru asumarea 

responsabilităţilor parentale. 

Centrul Maternal Phoenix 

Oradea asigură protecţia gravidei şi a 

cuplului materno-infantil pe o perioadă 

determinată (în baza unui contract de 

rezidenţă de 6 luni cu posibilitate de 

prelungire până la un an), în 6 spaţii de 

locuit individuale pentru cuplul mamă-

copil, care răspund nevoii de intimitate a 

familiei, precum şi spaţiu pentru 

petrecerea timpului liber, spaţii igienico-

sanitare şi spaţiu pentru prepararea şi 

depozitarea alimentelor.  

 

 
 
 

Acte necesare la admitere: 

 Cerere tip 

 Act de identitate şi certificat de naştere 

mamă 

 Certificat de naştere copil/copii 

 Certificat de deces soţ (după caz) 

 Sentinţă de divorţ (după caz) 

 Hotărâre de încredinţare a tutelei (după 

caz) 

 Evaluare medicală -  medic de familie 

 Evaluare psihiatrică 

 Analize medicale (SNF, HIV, VDRL, 

AgHbs, hemoleucogramă, examen 

coproparazitologic, examen 

coprobacteriologic, examen 

coprocultură, microradiografie) 

 Anchetă socială – de la primaria de 

domiciliu 

 

 

Grupul ţintă: 
 Gravide în ultimul trimestru de 

sarcină sau mame cu vârstă sub 18 
ani  

 Mame cu copii nou-născuţi, cu risc 
de abandon (mame singure, 
minore, provenind din familii 
sărace) 

 Mame cu copii care temporar nu 
mai au locuinţă sau/şi care se 
confruntă cu probleme financiare, 
profesionale, relaţionale fiind în 
imposibilitatea de a răspunde 
corespunzător nevoilor specifice 
ale copilului  

 Mame cu mai mulţi copii (max.3) 
dintre care cel puţin un copil să 
aibă vârsta cuprinsă între 0-3 ani. 

 Mame şi copii aflaţi pe stradă sau 
tinere foste copii ai străzii cu copii 

 Mame şi copii victime ale violenţei 
în familie sau numai copilul 
victimă a violenţei, abuzului, 
neglijării şi exploatării 

 Cuplu mamă-copil inclus în 
program de restabilire a legăturii 
familiale după ce copilul a avut o 
măsură de protecţie 

 
 



Echipa de specialişti: 

Şef centru – medic – 1 persoană 

Asistent social – 1 persoană 

Psiholog – 1 persoană 

Asistent medical – 1 persoană 

Educator specializat – 3 persoane 
Ingrijitoare – 1 persoană 
 
 

Date de contact:  

CENTRUL MATERNAL PHOENIX 

ORADEA 

Adresa: Oradea, Tel: 0359 800 320, fax 

0359 800 320,  

E-mail: alinarus77@yahoo.com 

Persoană de contact:  

dr. Rus Alina - şef Centrul Maternal 

Phoenix Oradea 

 
 
 
 

 
Serviciile oferite de specialiştii centrului în 

beneficiul cuplului mama – copil sunt:  

 găzduire, ambient, asigurarea 

hranei 

 consiliere psihologică, educaţia 

post-natală (0-2 ani) 

 educaţia pentru menţinerea stării 

de sănătate şi pentru o igienă 

alimentară sănătoasă  

 consiliere în planificare familială 

 asistenţă socio-juridică  

 integrare socială şi profesională  

prin activităţi de orientare şi 

consiliere vocaţională  

 integrare familială 

 activităţi pentru dobândirea 

deprinderilor de viaţă 

independentă. 

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI  

 
CENTRUL MATERNAL 

PHOENIX ORADEA 
 
 
Centrul Maternal Phoenix 

Oradea – furnizează servicii sociale cu 
găzduire temporară şi face parte din 
categoria serviciilor de tip rezidenţial 
din cadrul D.G.A.S.P.C. Bihor.  

 
 


