
Criterii de admitere în centru
Solicitantul:

Deţine certificat de încadrare în 
grad de handicap;

Vârsta minimă este de 18 ani;

Să aibă domiciliul în județul 
Bihor;

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.

Centrul de recuperare şi
reabilitare pentru 

persoane adulte cu 
dizabilități nr.2 Tinca

Modul Sf.Nicolae

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 nr.2

Tinca-Modul Sf.Nicolae

Şef centru – Herdean Adriana

Adresa:
MODUL SF.NICOLAE

Str. Armatei Romane, nr.10 A, 
Loc. Tinca Judeţul Bihor

Tel/Fax 0259/310111



Prezentarea  centrului 
Centru de recuperare și reabilitare

pentru persoane adulte cu
dizabilități nr. 2 Tinca-Modul
Sf.Nicolae, este amplasat in
localitatea Tinca, la o distanță
de 40 km de Oradea.

Centrul de recuperare si reabilitare
pentru persoane adulte cu
dizabilități nr. 2 Tinca -
Modul Sf.Nicolae este un
serviciu social de tip
rezidențial care funcționează
în subordinea Direcției
Generale de Asistență Sociala
și Protecția Copilului Bihor.

Centrul are o capacitate de9
locuri .

Serviciile sociale se acorda pe
perioadă nedeterminată, in
baza contractului de servicii
încheiat între D.G.A.S.P.C.
Bihor în calitate de furnizor
de servicii și beneficiarul de
servicii sociale sau
reprezentantul legal al
acestuia. Nivelul contributiei
lunare de intretinere, datorata
de beneficiarul de servicii
sociale si/ sau de catre
sustinatorii legali ai acestuia
va fi stabilit prin angajament
de plata conform prevederilor
legale.

Servicii și facilităţi oferite
Condiţii de cazare: dormitoare cu 2-3 
beneficiari /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 în sala de mese sau în cameră, la modulele 
centrului si este oferita de o firma specializata de 
catering.
Centrul dispune de sala de recreere, cabinet 
medical, sala de mese, sala de terapii;
Centrul este adaptat in functie de nevoile 
speciale ale 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;
Protecție împotriva abuzului și neglijării,
Asistență în stare terminală și servicii necesare 
în caz de deces.
Accesul beneficiarilor cu dizabilități utilizatori 
ai scaunului rulant se face cu ajutorul rampei.

Activităţi desfășurate
Activităti de recuperare/

/reabilitare functională;
Activităti  de ergoterapie,    

meloterapie, ludoterapie;
Activităti de dezvoltare a 

autonomiei personale;
Activităti de educatie 

psihomotrică;
Activităti cultural educative si de 

socializare atat in interiorul centrului cat 
si in afara acestuia;

Activitati de fiziokinetoterapie si masaj 
pentru  mentinerea/amliorarea restantului 

functional al beneficiarului; 
Activitati de art-terapie si stimulare 

senzoriala 
Specialişti care lucrează 

în cadrul centrului
 Asistent social
 Asistent medical
 Educator specializat
 Instructor de educaţie
 Pedagog de recuperare
 Art-terapeut
 Asistent medical fizioterapeut
 Kinetoterapeut.
 Infirmiera


