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DGASPC ARAD 

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULȚI CU DIZABILITATI ȘI COORDONARE 

CENTRE 
CRRN PETRIS 

 

 

 

  Subsemnatul Ene Sorin şef centru, CRRN Petriş prin prezenta vă comunic 

următoarele:  

 

 Denumire centru: Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Petriş . 

 

 Adresa: Loc. Petriş , nr. 229E , jud. Arad  

 

 Tel/ Fax: 0257-433.763 

 

  Şef Centru: Sorin Ene  

 

  Capacitate: 36 locuri  

 

 Misiunea Centrului :  
 CRRN PETRIŞ este o instituţie de asistenţă socială care asigură, în principal, 

găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială şi profesională pentru 

persoanele adulte cu handicap, pe o perioadă determinată/ nedeterminată  (în funcţie de 

nevoile individuale ale beneficiarilor). 

 

 Beneficiari: persoane încadrate în grad de handicap neuropsihic. 

 

 CRRN Petriş dispune de următoarele categorii de personal 
 

• personal de conducere 

• personal administrativ 

• personal medical 

• personal educativ 

• personal de îngrijire 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134 

tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210055, 210035 

mobilphone: 0040 – (0)745 – 534965; 0040 – (0)735 – 203423 

e – mail: secretariat@dgaspc-arad.ro 

web: www.dgaspc-arad.ro 
Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089 

 

mailto:secretariat@dgaspc-arad.ro
http://www.dgaspc-arad.ro/
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  Prezentare centru:  
  Spaţiul de cazare este reprezentat de o clădire modernă (P+2E+M) cu camere de 

1-3 persoane , unele dotate cu grup sanitar propriu şi balcon. Există camere de zi, de 

terapie, de vizită şi spaţiu la mansardă pentru desfăşurarea unor activităţi în grup mare. 

 Sunt prezente toate utilităţiile. Există de asemenea un bloc alimentar propriu, 

spaţii de depozitare,  o spălătorie, o centrală termică, o centrală solară de producere a 

apei calde, un parc , lift şi nu în ultimul rând un sistem electronic de monitorizare si 

detectie incendii. 

 

 

 

 Servicii oferite în centru:  

• Găzduire 

 

 Solicitanţii serviciilor sunt admişi în Centrul Rezidenţial (în limita locurilor dis-

ponibile) numai dacă acesta le poate satisface nevoile specifice handicapului. 

 

• Îngrijire personală 

 

 Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor condiţii de hrănire, conform nevoilor şi 

preferinţelor, cu respectarea normelor legale în vigoare , condiţii de menţinere a sănătăţii 

beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc. Beneficiarii primesc asistenţă adecvată 

pentru menţinerea sănătăţii. 

 

• Recuperare 

  

 Centrul rezidenţial asigură activităţi de recuperare, în baza evaluarii/reevaluarii 

beneficiarilor. Beneficiarii desfăşoară activităţi de recuperare conform nevoilor şi pre-

ferinţelor acestora. 

 

• Integrare şi reintegrare socială şi familială 

 

 Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor condiţii de participare la activităţiile de 

integrare/ reintegrare. Aceştia sunt încurajaţi şi sprijiniţi să participe la viaţa socială a 

comunităţii şi să reconsidere importanţa familiei şi a aparţinătorilor. 

  

• Asistenţă juridică 

 

 Beneficiarii sunt ajutaţi/îndrumaţi în rezolvarea problemelor de natură juridică . 

 

 Activităţi desfăşurate în centru : 

 

• Activităţi de formare şi devoltare a abilităţilor de autoservire. 

• Activităţi de formare şi dezvoltare a abilităţilor de îngrijire personală şi 

autogospodărire. 

• Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber. 



Proprietetea   Directiei Generale de Asistenta Sociala ai Protectia Copilului Arad nu poate fi difuzar sau reprodus fara aprobare 

 

 

 În concluzie se poate spune că la CRRN Petriş sunt întrunite toate condiţiile 

pentru asigurarea unei protecţii sociale la standardele aflate în vigoare, beneficiarii 

bucurându-se de îngrijire şi atenţie deosebită, într-un cadru natural deosebit.  
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                                                                                                     Intocmit 

              Sef centru 

                         Ene Sorin 

 

 


