
 
1. Condiții de eligibilitate pentru admiterea în cadrul centrelor rezidențiale 

pentru persoane adulte cu dizabilități  

 
Persoanele cu dizabilităţi care solicită admiterea într-un centru rezidențial 

trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 
- să deţină certificat de încadrare în grad de handicap; 
- să aibă vârsta de peste 18 ani; 
- să aibă domiciliul în judeţul Bihor; 
- să nu se poată gospodări singură; 
- să nu deţină locuinţă şi/sau nu realizează venituri; 
- să necesite supraveghere şi tratament care nu pot fi asigurate la domiciliu; 
- să fie lipsite de susţinători legali sau care nu pot să-şi îndeplinească 

obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor 
familiale. 

 

2. Condiții de eligibil itate pentru admiterea în cadrul căminului pentru 
persoane vârstnice 

Persoanele vârstnice care solicită admiterea într-un cămin trebuie să 
îndeplinească următoarele cerinţe: 

- să aibă vârsta standard de pensionare; 
- să aibă domiciliul în judeţul Bihor; 
- să nu se poată gospodări singură; 
- să nu deţină locuinţă şi/sau nu realizează venituri; 
- să necesite supraveghere şi tratament care nu pot fi asigurate la domiciliu; 
- să fie lipsite de susţinători legali sau care nu pot să-şi îndeplinească 

obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor 
familiale. 

 

3. Condiții de eligibilitate pentru admiterea în cadrul serviciului de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități prin echipa mobilă 

Persoanele adulte cu dizabilităţi care solicită admiterea în cadrul serviciului la 
domiciliu trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

- să deţină certificat de încadrare în grad de handicap; 

- să aibă vârsta de peste 18 ani; 

- să aibă domiciliul în judeţul Bihor; 

- să necesite îngrijire medicală şi recuperare la domiciliu, conform programului 
individual de integrare şi reabilitare social. 

 



4. Condiții de eligibilitate pentru admiterea în cadrul centrelor de zi pentru 
persoane adulte cu dizabilități 

Persoanele cu dizabilităţi care sau pentru care se solicită admiterea în centru 
trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

- să deţină certificat de încadrare în grad de handicap; 
- să aibă vârsta de peste 18 ani; 
- să aibă domiciliul în judeţul Bihor. 

 

5. Condiții de eligibilitate pentru admiterea în cadrul centrului rezidențial 
pentru persoane adulte fără adăpost 

Persoanele care solicită admiterea în centru trebuie să îndeplinească 
următoarele cerinţe: 

- să aibă vârsta peste 18 ani; 
- să aibă domiciliul în judeţul Bihor; 
- să nu deţină locuinţă; 
- să nu realizeze venituri sau acestea să fie insuficiente pentru un trai decent. 
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