SOCIAL AND HUMAN SCIENCES

CENTER FOR THE FACILITATION OF THE INSERTION OF VULNERABLE PERSONS INTO THE
PROFESSIONAL MEDIUM
Contact details
Name

Center for the Facilitation of the Insertion of Vulnerable Persons into the
Professional Medium

Acronym

ACFIVPPM

Logo
Site
Address

76 Victoriei Str. Baia-Mare, Romania

Faculty
Department

Faculty of Letters,
Social and Human Sciences, Theology, Arts Department

Telephone
Fax
Director

Assist. Prof. Dr. Ioan Tohătan

e-mail

ioantohatan@yahoo.com

Areas of expertise
Social works founded on studies in sociology, social psychology, work medicine and juridical sciences.
Team and key skills
Assist. Prof. Dr. Ioan Tohătan specialist in law with regard to social issues. Teaches courses of Law in social
assistance, Law in communication, European mechanism in promoting the protection of human rights. Member in
projects of studies on social issues.
Assist. Prof. Dr. Marius Nechita specialist in theology, Ph.D. in the Social assistance of family. Teaches course in
Techniques of intervention in social works, Social integration, Recuperation and rehabilitation of persons with
disabilities.
Assist. Dr. Adriana Călăuz specialist in social works, Ph. D. in social works, Expertise in supervision in social works.
Teaches courses in Methods and techniques in social works, Sociology of organizations. Member in the implementing
teams of projects on social issues.
Assist. Dr. Liviu Bozga sociologist, coordinator of the Centre of research and formation of the North University, Baia
Mare, coordinator of the practice in social works, 2004-present, general manager of some European projects, director of
projects on social works, organizer of conferences on issues of social assistance.
Infrastructure
Computers, SPSS base of statistical data processing, GIS, copiers, printers.
Development strategy
Identification of major vulnerabilities for the insertion of persons in the professional environment. Preparation of
organization charts specific to the types of activities available on the labour market. Evaluating potentially vulnerable
persons and offering some formation on the fields required on the labour market. Establishment of communication
networks between favouring factors for professional insertion.

Representative projects
” Training and retraining for staff in alternative services”, no. Ctr. RO 9905.02-MM 113B-2003-2004:
„Restructuring Centre for school children with disabilities”, nr. Ctr.RO 9905.02-MM 114B-2003-2004
” Social Status of Baia Mare”, Ctr.No. 968/2008, 2007-2009,
” Social research Basil Alecsandrii neighborhood”, Ctr. Nr. 2818/2009, 2008-2009,
”Entrepreneurship and equal chances. A model inter-regional of entrepreneurial school for women" ,
POSDRU/9/3.1/S/5 / 1.220.856,06 RON ; 2013
”Qualifications and standards in European social assistance - Eur-As”, Operational Programme for Human
Resources Development 2007 - 2013 - POSDRU /18/1.2/G/11966 (as a partner)/ 1.069.999 Ron; 2009
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“Citizenship and Conflict transformation”, 26.11-3.12, Amsterdam, participant proiect LLP/GRU/NA/09/060/A,
program cu numarul 2009-1-NL1-GRU13-01453, 2009
“TRANZIT - increase access to employment and social inclusion of women victims of domestic violence and
other vulnerable people”, No. POSDRU/71/6.3./S/42016 – 2009
“The development of social economy structures in the North West, South West and West Oltenia”, project
financed by EU funding, No. POSDRU / 84 / 6.1. /S / 50240
“Career woman - yesterday, today and tomorrow”, project financed by EU funding, No.POSDRU/ 71/ 6.3/ S/ 40234
“Network active employment measures and training in the 15 local government units in the North West”
POSDRU/104/G/5.1/79044, 2010-2012
“Sustainable management of the Natura 2000 site Ignis”, cod SMIS CSNR 16842, contract for services in Opinion
polls / statistics processing data about "evaluation of target groups about the public awareness concerning ecology in
protected areas" 2011-2013
” Bioaccumulation of heavy metals in soil-plant-human chain” PNCDI 2, no 52/144, 2008-2011
“Brutto Anatroccolo - Interventi a sostegno dei bambini di strada e dei minori privi di un adeguato nucleo
famigliare nella provincia di Baia Mare”, project financed by A.R.A.I. - Regiunea Piemonte¸ Italia, in cooperation with
Fundatia de voluntari Somaschi, 2011
MAO4-“Active employment measures provided at 4 administrative units in the NW region”
POSDRU/104/G/5.1/80672, 2011-2012
“European Villages - Develop quality of life in rural areas”, POSDRU/110/G/5.2/87557, 2011-2013
“Knowledge society - research, debates and perspectives “, POSDRU / ID 56815, Academia Romana,
Filiala Iasi, 2011- 2012
“VIA- Vocation, interests, self-knowledge, the road towards professional success”, Contract no.
POSDRU/90/2.1/S/63742, 2012
“The historic-The modern / rural sustainable development” POSDRU/110/G/5.2/89265, 2013

Significant results
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I. Tohatan, ,,Rolul şi responsabilităţile poliţiştilor în protecţia şi promovarea drepturilor copilului,, - Bucureşti,
Editura Trei 2006, ISBN (10)973-707-109-3.
I. Tohatan, Revista de Informare Documentare şi Opinii - ,,Criminalistica, elaborată de Asociaţia Criminaliştilor din
România, ISSN 1454-2117.
T I. Tohatan, ,,Ortodoxia Maramureşeană,, Anul XI, nr.11, ISSN 1453-7370,Editura Marinex Print Baia Mare,
lucrările de specialitate: ,,Dreptul deţinuţilor la asistenţă morală şi religioasă,, şi ,,Protecţia internaţională a
minorităţilor,,pag. 37-52
I. Tohatan, Ortodoxia Maramureşeană,, Anul XIII, nr.13, 2008, ISSN 1453-7370, Editura Universităţii de Nord Baia
Mare, referatul cu tema “Modul de exercitare şi îndeplinire a îndatoririlor legale faţă de copilul minor”, pag.303-321
I. Tohatan,, 2009 am publicat în lucrarea ,,Ortodoxia Maramureşeană”, Anul XIII, nr.14, ISSN 1453-7370,Editura
Marinex Print Baia Mare, lucrările de specialitate: ,,Rolul asistentului social in managementul tulburărilor legate de
consumul de substanţe interzise,, pag.267-279
I. Tohatan, ‘Studia Universitatis Septentrionis- Theologia Orthodoxa’ a Catedrei de Teologie Ortodoxă şi Asistenţă
Socială Baia Mare, Anul I, nr.1,ianuarie-iunie 2009, ISSN 2066-303X lucrarea ‘Priorităţi în organizarea prevenirii
criminalităţii prin mijloace nepenale’, pag. 251-267.
I. Tohatan, ‘Studia Universitatis Septentrionis- Theologia Orthodoxa’ a Catedrei de Teologie Ortodoxă şi Asistenţă
Socială Baia Mare, Anul I, nr.2, iulie-decembrie 2009, lucrarea ‘Modalităţi de prevenire şi combatere a violenţei în
familie, pag. 205-223.
I. Tohatan, Editura Eurotip Baia Mare lucrările de specialitate ,,Victimologie. Rolul victimei în procesul penal” şi
,,Infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice”
I. Tohatan,”Argoul delincventilor. Studiu interdisciplinar de limba română și psihologie judiciară”, Editura
Universitatii de Nord Baia Mare., in curs de editare

Conferences and symposiums:
Conferinţa internaţională ‘Criminalitatea transfrontalieră la graniţa dintre România şi Ungaria. Situaţii şi probleme de
strategie.’ organizată de Fundaţia AGORA prin Centrul European de prevenire şi combatere a criminalităţii
transfrontaliere în parteneriat cu Universitatea din Debrecen (Ungaria) şi DPF Oradea în perioada 07-08.05.2009 la
Oradea prezentând lucrarea ştiinţifică ‘Măsuri de prevenire şi combatere a traficului internaţional de persoane’
Simpozionul naţional ‘2009-anul comemorativ- omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi a Sfinţilor Capadocieni’ desfăşurat
la Mănăstirea Bârsana- Maramureş în perioada 11-13.11.2009 prezentând lucrarea ‘Rolul bisericii în asistenţa socială a
persoanelor aflate în nevoie’
Books:
1. Adriana Călăuz, - Optimizarea supervizarii in asistenta sociala, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-97353-0779-0, 2012
Articles:
1. A. Călăuz, (2008), ,,Violenţa împotriva copiilor, o problemă socială actuală a României”, în ,,Ortodoxia
Maramureşană”, anul XIII, Nr. 13, Editura Universităţii de Nord, C.N.C.S.I.S.-cod 22, ISSN 1453-7370, pp. 321337.
278

SOCIAL AND HUMAN SCIENCES

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

A. Călăuz, C. Marian, (2009), „Analiza comparativă asupra modalităţilor de realizare a supervizărilor în asistenţă
socială, psihologie şi educaţie”, în volumul Simpozionului internaţional ,,Teoretic şi aplicativ în cercetarea
psihologică, Editura Eurobit, Timisoara, ISBN 978-973-620- 502-6, pp. 111.
A. Călăuz, C. Marian, (2009), - „Analiza comparativă a supervizărilor în asistenţă socială şi psihoterapie”, în
volumul Conferinţei Internaţionale de Psihologie Aplicată, ediţia a III-a: „Psihologia aplicată – diversitate şi
consistenţă”, coord de Aurel Stan, Editura „Alma Mater”/ Editura „Arhip Art”, Sibiu recunoscuta CNCSIS, cod
125, ISBN 978-973-632-575-5; ISBN 978-973-8962-89-7, pp. 126-139.
A. Călăuz, I. Călăuz, C. Marian, (2009), ,,Aspecte ale crizei actuale la nivelul comunităţilor rurale din regiunea
de nord-vest a României. Studiu de caz- zona Codru”, în Revista Societate şi Politică, Vasile Goldiş, University
Press, Arad. ISSN: 1843-1348.
C. Marian, A. Călăuz, V. Tofană, (2009), - „Traiectorii de dezvoltare a agresivităţii fizice la elevi”, în volumul
Simpozionului internaţional ,,Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică, Editura Eurobit, Timisoara, ISBN
978-973-620- 502-6, pp. 283-290.
C. Marian, A. Călăuz, V. Tofană, (2009), - „Traiectorii normative în dezvoltarea formelor de agresivitate şcolară”,
lucrare în curs de publicare în volumul Conferinţei Internaţionale de Psihologie Aplicată, (ediţia a III-a):
„Psihologia aplicată – diversitate şi consistenţă”.
C. Marian, A. Călăuz, V. Tofană, (2009), „Dinamica raportului agresivitate directă- agresivitate indirectă în
manifestările comportamentale ale elevilor”, în volumul Conferinţei Naţionale a Psihologilor Şcolari (editia a II-a):
„Competenţele psihologului şcolar în contextul globalizării”.
C. Marian, A. Călăuz, V. Tofană, (2009), „Percepţia asupra profesiei didactice şi impactul său asupra obţiunii
pentru cariera didactică”, în volumul Conferinţei Nationale a Psihologilor Şcolari (editia a II-a): „Competenţele
psihologului şcolar în contextul globalizării”.
A. Călăuz, (2010), ,,Analiza supervizării în asistenţă socială”, in Studia Universitatis Septentrionis, Editura
Universităţii de Nord Baia Mare, anul II, Nr. 1, C.N.C.S.I.S.- cod 22, ISSN: 2066-303X, pp. 217-223.
A. Călăuz, M. Claudia, (2010), ,,Analiza performanţelor profesionale şi nevoilor de formare ale asistenţilor sociali”,
în Tradiţionalism şi modernism, ISBN 978-973-620-665-8, Editura Eurobit, Timişoara. pp. 82-91.
A. Călăuz, C. Marian, I. Călăuz, (2010), ,,Intensitatea violenţei asupra copiilor în contextul crizei actuale”, în
Revista Societate şi Politică, nr.1, Vasile Goldiş, University Press, Arad. ISSN: 1843-1348.
C. Marian, A. Călăuz, (2010), ,,Raportarea fenomenului abandonului la copii-simtom al funcţionării sociale”, în
Tradiţionalism şi modernism, ISBN 978-973-620-665-8, Editura Eurobit, Timisoara, pp. 225-234.
A. Călăuz, (2011), ,,Analiza supervizării serviciilor sociale care activează împotriva violenţei domestice”, studiu
perzentat în cadrul Conferinţei internaţionale privind intervenţia multisectorială în violenţa domestică si incluziunea
socială pe piaţa muncii a victimelor violenţei domestice”, Baia Mare, 4-7 Mai 2011, lucrare în curs de publicare în
volumul conferinţei.
P.-L. Runcan, A. Călăuz, D. Popa, E.-L. Danciu, (2011), ,,Professional counselling – an example of solving
ideas”, in PROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES prin ELSEVIER, Index ISI, ISSN: 1877-0509,
site: www.elsevier.com cu accept de de publicre- in curs de publicare.
P.-L. Runca,, A. Călăuz (2011), ,,Necesitatea revizuirii sistemului de asistenţă socială din Romania”, în volumul
Simpozionului ,,Zilele academice timişene, Editia XII-a, 26-27 mai 2011.- publicat. CNCSIS
A. Calauz, (2011) ,,Metode de formare continua pentru asistentii sociali” in Signifiance and interpretation within
the knowledge based society.Site: www.prioectsbc.ro/confbm2011_invitation
A. Calauz, P. Runcan, (2011) ,,Supervizarea, forma de formare continua in domeniul asistentei sociale”, in Revista
de Asistenta Sociala nr.4 , ISSN: 1583-0608
A. Calauz, (2012), Analiza supervizarii serviciilor sociale pentru protectia drepturilor copilului, in Drepturile copiilor,
bunăstarea şi protecţia lor, la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca- In curs de publicare.
A. Calauz, Patricia Runcan (2012), Studiu privind analiza supervizarii de catre asistentii sociali, in volumul conferintei
ISSA-Timisoara –in curs de publicare.

The offer addressed to the economic environment
Research & development in core Social assistance
areas
Social psychology, psychosociology of organizations
Juridical sciences
Research & development in
applied fields

Communication in the field of social assistance
Evaluation of the subjects work-capacity
The legal framework of work insertion and the rights and obligations of vulnerable
persons.

Consulting

Consulting in professional orientation and formation
Consulting in initial and continuous formation of persons/education of adults
Legal consulting

Training

Initial and continuous formation of institutional decision-making factors.
Human resources management
Facilitating social insertion.
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