
Criterii de admitere în 

centru/modul
Solicitantul:

Deţine certificat de încadrare în 
grad de handicap; 

Vârsta minimă este de 18 ani; 

Este lipsit de susţinători legali sau 
aceştia nu pot să îşi îndeplinească 
obligaţiile datorită stării de 
sănătate sau situaţiei economice şi a 
sarcinilor familiale; 

Necesită îngrijire medicală 
permanentă deosebită, care nu 
poate fi asigurată la domiciliu; 

Nu se poate gospodări singur;

Nu are locuinţă şi/sau nu 
realizează venituri proprii;

Să aibe domiciliul in judeţul 
Bihor.

Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu 
Dizabilităţi Oradea 

Modulul:

Trinitata

   

 

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 dizabilităţi 
Oradea

Şef centru – Lunca Erika

Adresa:
Str. Înfrăţirii, nr. 34, 

Judeţul Bihor
Tel: 0359/451536

e.mail: crrphoradea@gmail.com



Prezentarea modulului

Modul Trinitata din cadrul Centrul de 

Recuperare si Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilită i ț Oradea este un serviciu 

social de tip rezidenţial care funcţionează în 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Bihor.

Scopul serviciului social este de a asigura 

servicii de găzduire,  îngrijire personală, 

asistenţă pentru sănătate, recuperare/ 

reabilitare funcţională, integrare/reintegrare 

socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi. 

   Modulul are o capacitate de 9 de locuri,fiind 

amenajate un numar de 6 camere (dormitoare), 

cu o capacitate de 1, 2 sau 3 

beneficiari/dormitor. Admiterea în modul se 

realizează în baza deciziei de admitere a 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

Bihor.Serviciile sociale se acordă pe perioadă 

nedeterminată, în baza contractului de servicii 

încheiat intre D.G.A.S.P.C Bihor- în calitate de 

furnizor de servicii şi beneficiarul de servicii 

sociale sau reprezentantul legal al acestuia. 

Nivelul contribu iei lunare de între inere, ț ț

datorată de beneficiarul de serviciile sociale 

i/sau de către sus inătorii legali ai acestuia, ș ț

va fi stabilit prin angajament de plată, conform 

prevederilor legale.

 Servicii şi facilităţi oferite:

 Cazare pe perioadă nedeterminată;

 Hrană, cazarmament şi echipamente 

necesare;

 Asistenţă pentru sănătate;

 Recuperare/ reabilitare funcţională;

 Integrare/ reintegrare socială;

 Ingrijire personală;

 Protecţie împotriva abuzului şi neglijării;

 Asistenţă în  stare terminală şi serviciile 

necesare în caz de deces;

Centulul oferă următoarele condiţii de 

cazare:

- Sală de recreere;

- Sală de mese;

- Cazare în dormitoare cu câte 1, 2, 3 

paturi/dormitor;

- Grupuri sanitare organizate pe sexe şi 

adaptate persoanelor cu dizabilităţi;

- Rampă de acces pentru persoanele cu 

dizabilităţi;

- Spaţii pentru desfăşuararea activităţilor în 

aer liber;

Activităţi desfășurate

  Activităţi de dezvoltare a 

autonomiei personale;

 Activită i de educaţie psihomotrica; ț

 Activită i  de ergoterapie, ț

meloterapie, ludoterapie;

 Activită i cultural-educative ;ț

 Activităţi de recreere, socializare şi 

menţinerea legăturii cu comunitatea

Organigrama modulului

 cuprinde următoarea structură:

  Şef centru

   Psiholog

   Asistent social

   Inspector de specialitate-economist

   Inspector de specilitate-administrator

   Asistent medical

   Instructor-educator pentru activităţi   

de resocializare 

   Infirmieră

   Ingrijitoare la unităţi de ocrotire 

socială şi medicală



Criterii de admitere în 

centru/modul
Solicitantul:

Deţine certificat de încadrare în 
grad de handicap; 

Vârsta minimă este de 18 ani; 

Este lipsit de susţinători legali sau 
aceştia nu pot să îşi îndeplinească 
obligaţiile datorită stării de 
sănătate sau situaţiei economice şi a 
sarcinilor familiale; 

Necesită îngrijire medicală 
permanentă deosebită, care nu 
poate fi asigurată la domiciliu; 

Nu se poate gospodări singur;

Nu are locuinţă şi/sau nu 
realizează venituri proprii;

Să aibe domiciliul in judeţul 
Bihor.

Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu 
Dizabilităţi Oradea 

Modulul:

         Fluturaşi

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 dizabilităţi 
Oradea

Şef centru – Lunca Erika

Adresa:
Str. Piscului nr 11B 

Judeţul Bihor
Tel: 0259/471843

e.mail: crrphoradea@gmail.com



Prezentarea modulului

Modul Fluturasi din cadrul Centrul de 

Recuperare si Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilită i ț Oradea este un serviciu 

social de tip rezidenţial care funcţionează în 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Bihor.

Scopul serviciului social este de a asigura 

servicii de găzduire,  îngrijire personală, 

asistenţă pentru sănătate, recuperare/ 

reabilitare funcţională, integrare/reintegrare 

socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi. 

   Modulul are o capacitate de 11 de 

locuri,fiind amenajate un numar de 4 camere 

(dormitoare), cu o capacitate de 2 sau 3 

beneficiari/dormitor. Admiterea în modul se 

realizează în baza deciziei de admitere a 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

Bihor.Serviciile sociale se acordă pe perioadă 

nedeterminată, în baza contractului de servicii 

încheiat intre D.G.A.S.P.C Bihor- în calitate 

de furnizor de servicii şi beneficiarul de 

servicii sociale sau reprezentantul legal al 

acestuia.Nivelul contribu iei lunare de ț

între inere, datorată de beneficiarul de ț

serviciile sociale i/sau de către sus inătorii ș ț

legali ai acestuia, va fi stabilit prin angajament 

de plată, conform prevederilor legale.

 Servicii şi facilităţi oferite:

 Cazare pe perioadă nedeterminată;

 Hrană, cazarmament şi echipamente 

necesare;

 Asistenţă pentru sănătate;

 Recuperare/ reabilitare funcţională;

 Integrare/ reintegrare socială;

 Ingrijire personală;

 Protecţie împotriva abuzului şi neglijării;

 Asistenţă în  stare terminală şi serviciile 

necesare în caz de deces;

Centulul oferă următoarele condiţii de 

cazare:

- Sală de recreere;

- Sală de mese;

- Cazare în dormitoare cu câte 2, 3 

paturi/dormitor;

- Grupuri sanitare organizate pe sexe şi 

adaptate persoanelor cu dizabilităţi;

- Rampă de acces pentru persoanele cu 

dizabilităţi;

- Spaţii pentru desfăşuararea activităţilor în 

aer liber;

Activităţi desfășurate

  Activităţi de dezvoltare a 

autonomiei personale;

 Activită i de educaţie psihomotrica; ț

 Activită i  de ergoterapie, ț

meloterapie, ludoterapie;

 Activită i cultural-educative ;ț

 Activităţi de recreere, socializare şi 

menţinerea legăturii cu comunitatea

Organigrama modulului cuprinde 

următoarea structură:

  Şef centru

   Psiholog

   Asistent social

   Inspector de specialitate economist

   Inspector de specilitate administrator

   Asistent medical

   Instructor-educator pentru activităţi   

de resocializare 

  Pedagog de recuperare

  Infirmieră

  Ingrijitoare la unităţi de ocrotire 

socială şi medicală



Criterii de admitere în 

centru/modul
Solicitantul:

Deţine certificat de încadrare în 
grad de handicap; 

Vârsta minimă este de 18 ani; 

Este lipsit de susţinători legali sau 
aceştia nu pot să îşi îndeplinească 
obligaţiile datorită stării de 
sănătate sau situaţiei economice şi a 
sarcinilor familiale; 

Necesită îngrijire medicală 
permanentă deosebită, care nu 
poate fi asigurată la domiciliu; 

Nu se poate gospodări singur;

Nu are locuinţă şi/sau nu 
realizează venituri proprii;

Să aibe domiciliul in judeţul 
Bihor.

Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu 
Dizabilităţi Oradea 

Modulul:

  Hamburg

   

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 dizabilităţi 
Oradea

Şef centru – Lunca Erika

Adresa:
Str. Sucevei, nr. 42, 

Judeţul Bihor
Tel: 0359/464704

e.mail: crrphoradea@gmail.com



Prezentarea modulului

Modul Hamburg din cadrul Centrul de 

Recuperare si Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilită i ț Oradea este un serviciu 

social de tip rezidenţial care funcţionează în 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Bihor.

Scopul serviciului social este de a asigura 

servicii de găzduire,  îngrijire personală, 

asistenţă pentru sănătate, recuperare/ 

reabilitare funcţională, integrare/reintegrare 

socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi. 

   Modulul are o capacitate de 14 de 

locuri,fiind amenajate un numar de 6 camere 

(dormitoare), cu o capacitate de 2 sau 3 

beneficiari/dormitor. Admiterea în modul se 

realizează în baza deciziei de admitere a 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

Bihor.Serviciile sociale se acordă pe perioadă 

nedeterminată, în baza contractului de servicii 

încheiat intre D.G.A.S.P.C Bihor- în calitate 

de furnizor de servicii şi beneficiarul de 

servicii sociale sau reprezentantul legal al 

acestuia. Nivelul contribu iei lunare de ț

între inere, datorată de beneficiarul de ț

serviciile sociale i/sau de către sus inătorii ș ț

legali ai acestuia, va fi stabilit prin angajament 

de plată, conform prevederilor legale.

 Servicii şi facilităţi oferite:

 Cazare pe perioadă nedeterminată;

 Hrană, cazarmament şi echipamente 

necesare;

 Asistenţă pentru sănătate;

 Recuperare/ reabilitare funcţională;

 Integrare/ reintegrare socială;

 Ingrijire personală;

 Protecţie împotriva abuzului şi neglijării;

 Asistenţă în  stare terminală şi serviciile 

necesare în caz de deces;

Centulul oferă următoarele condiţii de 

cazare:

- Sală de recreere;

- Sală de mese;

- Cazare în dormitoare cu câte 2, 3 

paturi/dormitor;

- Grupuri sanitare organizate pe sexe şi 

adaptate persoanelor cu dizabilităţi;

-Spaţii pentru desfăşuararea activităţilor în 

aer liber;

Activităţi desfășurate

  Activităţi de dezvoltare a 

autonomiei personale;

 Activită i de educaţie psihomotrică; ț

 Activită i  de ergoterapie, ț

meloterapie, ludoterapie;

 Activită i cultural-educative ;ț

 Activităţi de recreere, socializare şi 

menţinerea legăturii cu comunitatea

Organigrama modulului cuprinde 

următoarea structură:

  Şef centru

   Psiholog

   Asistent social

   Inspector de specialitate-economist

   Inspector de specilitate-administrator

   Asistent medical

   Pedagog de recuperare

   Instructor-Educator pentru activitati   

de resocializare 

   Infirmieră



Criterii de admitere în 

centru/modul
Solicitantul:

Deţine certificat de încadrare în 
grad de handicap; 

Vârsta minimă este de 18 ani; 

Este lipsit de susţinători legali sau 
aceştia nu pot să îşi îndeplinească 
obligaţiile datorită stării de 
sănătate sau situaţiei economice şi a 
sarcinilor familiale; 

Necesită îngrijire medicală 
permanentă deosebită, care nu 
poate fi asigurată la domiciliu; 

Nu se poate gospodări singur;

Nu are locuinţă şi/sau nu 
realizează venituri proprii;

Să aibe domiciliul in judeţul 
Bihor.

Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu 
Dizabilităţi Oradea 

Modulul:

Inimioare     

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 dizabilităţi 
Oradea

Şef centru – Lunca Erika

Adresa:
Str. Calea Bihorului nr 94 H, 

Judeţul Bihor
Tel: 0359/455022

e.mail: crrphoradea@gmail.com



Prezentarea modulului

Modul Inimioare din cadrul Centrul de 

Recuperare si Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilită i ț Oradea este un serviciu 

social de tip rezidenţial care funcţionează în 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Bihor.

Scopul serviciului social este de a asigura 

servicii de găzduire,  îngrijire personală, 

asistenţă pentru sănătate, recuperare/ 

reabilitare funcţională, integrare/reintegrare 

socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi. 

   Modulul are o capacitate de 11 de 

locuri,fiind amenajate un numar de  camere 

(dormitoare), cu o capacitate de 2 sau 3 

beneficiari/dormitor. Admiterea în modul se 

realizează în baza deciziei de admitere a 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

Bihor.

Serviciile sociale se acordă pe perioadă 

nedeterminată, în baza contractului de servicii 

încheiat intre D.G.A.S.P.C Bihor- în calitate 

de furnizor de servicii şi beneficiarul de 

servicii sociale sau reprezentantul legal al 

acestuia. Nivelul contribu iei lunare de ț

între inere, datorată de beneficiarul de ț

serviciile sociale i/sau de către sus inătorii ș ț

legali ai acestuia, va fi stabilit prin angajament 

de plată, conform prevederilor legale.

 Servicii şi facilităţi oferite:

 Cazare pe perioadă nedeterminată;

 Hrană, cazarmament şi echipamente 

necesare;

 Asistenţă pentru sănătate;

 Recuperare/ reabilitare funcţională;

 Integrare/ reintegrare socială;

 Ingrijire personală;

 Protecţie împotriva abuzului şi neglijării;

 Asistenţă în  stare terminală şi serviciile 

necesare în caz de deces;

Centulul oferă următoarele condiţii de 

cazare:

- Sală de recreere;

- Sală de mese;

-Cazare în dormitoare cu câte 2, 3 

paturi/dormitor;

- Grupuri sanitare organizate pe sexe şi 

adaptate persoanelor cu dizabiităţi;

- Rampă de acces pentru persoanele cu 

dizabilităţi;

-Spaţii pentru desfăşuararea activităţilor în 

aer liber;

Activităţi desfășurate

  Activităţi de dezvoltare a 

autonomiei personale;

 Activită i de educaţie pentru ț

sănătate; 

 Activită i  de ergoterapie, ț

meloterapie, ludoterapie;

 Activită i cultural-educative ;ț

Activităţi de recreere, socializare şi 

menţinerea legăturii cu comunitatea

Organigrama modulului cuprinde 

următoarea structură:

  Şef centru

   Psiholog

   Asistent social

   Inspector de specialitate-economist

   Inspector de specilitate-administrator

   Asistent medical

   Pedagog de recuperare

   Instructor-Educator pentru activităţi   

de resocializare 

   Infirmieră
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