
Criterii de admitere în centru

Persoanele cu dizabilităţi care 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;
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.

Admiterea în centru se realizează cu
încheierea unui contract de furnizare servicii
sociale. D.G.A.S.P.C. Bihor, în calitate de
furnizor de servicii, încheie cu beneficiarul
un contract de furnizare servicii sociale pe o
perioadă determinată/nedeterminată.

Sunt obligate la plata
contribuției lunare de întreținere persoanele
asistate în instituțiile de asistență socială,
care realizează venituri proprii. Nivelul
contribuţiei lunare de întreţinere datorate
de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau
de susţinătorii acestora se stabileşte
conform prevederilor legale aflate in vigoare.

Date de contact

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Bihor

Serviciul Management de Caz Pentru 
Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale 

Adresa: str. Feldioarei, nr. 13
E-mail: dgaspcbh@rdsor.ro

Tel: 0259/476371, 0359/409825

Centrul de recuperare şi reabilitare 
pentru persoane 

adulte cu dizabilități Cighid
Judeţul Bihor

Tel: 0259.312607

Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități Cighid 



Centrul de recuperare și reabilitare
pentru persoane adulte cu dizabilități
Cighid este o unitate de asistență
socială, organizată în subordinea
D.G.A.S.P.C. Bihor, care asigură
găzduire, îngrijire permanentă și
medicală, recuperare / reabilitare
funcțională, asistență în caz de deces,
mediu de viață sigur și confortabil, pe
o perioadă nedeterminată.

Centrul de recuperare și reabilitare
pentru persoane adulte cu dizabilități
Cighid are o capacitate de 50 de
locuri.

Centrul este dotat cu rampe de acces,
bare de susținere pentru deplasare în
interior și toalete adaptate pentru
persoane cu dizabilități.

Servicii oferite beneficiarilor

 Asigură cazarea, hrana,
cazarmamentul şi condiţiile igienico-
sanitare corespunzătoare persoanelor
cu handicap asistate;
 Asigură asistenţă medicală curentă
şi de specialitate, recuperare, îngrijire
şi supraveghere permanentă
persoanelor asistate;
 Asigură terapii în raport cu
restantul potenţial al asistatului.

Personal de specialitate
asistent medical
infirmieră
îngrijitoare / îngrijitoare în unități
de ocrotire socială și medicală
instructor de educație / instructor –
educator pentru activități de
resocializare
educator / instructor – educator
pentru activități de resocializare
instructor de ergoterapie
lucrător social
pedagog de recuperare

Facilităţi

Condiţii de cazare: dormitoare cu 1-2-3
asistaţi/dormitor;
Condiţii de petrecere a timpului liber:
activităţi de meloterapie terapie, audiţii
muzicale, vizionări programe TV,
activităţi sportive;
Condiţii de comunicare cu exteriorul:
telefon, fax, autoturism pentru deplasări,
vizite din partea susţinătorilor sau ai
reprezentanţilor unor fundaţii şi asociaţii
de caritate;
Condiţii de servire a mesei: servirea
mesei se face pe module, hrana este
preparată în centru.

Centrul dispune de următoarele spații
comune:
Cabinete de terapie ocupațională;
Sală de artterapie;
Sală de sport;
Sală de recreere;
Cabinet medical;
Izolator;
Spați ide joacă și recreere în aer liber;
Teren de fotbal.


