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Cod formular: B –P-01-15 
 

 

 

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULTI CU DIZABILITATI SI COORDONARE 

CENTRE 

Centrul de Abilitare si Reabilitare Persoane Adulte cu Handicap Vărădia de Mureș 

                   Loc.Varadia de Mures, nr.40,jud.Arad 

                      Tel./fax 0257/417164 

 
 

   

DENUMIRE CENTRU:  Centrul de Abilitare si Reabilitare Persoane Adulte cu 

Handicap Vărădia de Mureș 

 

ADRESA: loc.Vărădia de Mureș, nr.40,jud.Arad; 

 

TELEFON: 0257/ 147164 

 

Telefon mobil: 0754 886 431 

 

ȘEF CENTRU: Craiu Cristian 

 

CAPACITATE : 35 locuri 

 

MISIUNEA CENTRULUI: 

 C.Ab.R Vărădia de Mureș este  o instituție de asistență socială care asigură în principal 

găzduire , îngrijire, recuperare, reabilitare si reinserție socială și profesională pentru persoanele 

adulte cu handicap,pe o perioadă determinată/nedeterminată( în funcție de nevoile individuale 

ale beneficiarilor). 

 

BENEFICIARI:  
Persoane încadrate în grad de handicap cu certificat eliberat in acest sens. 

 

C.Ab.R Vărădia de Mureș dispune de următoarele categorii de personal: 

    -  personal de conducere; 

    -  personal de specialitate; 

    -  personal administrativ; 

    -  personal medical; 

    -  personal de îngrijire. 

 

 

PREZENTAREA CENTRULUI: 

    Spațiul centrului este unul foarte generos, format din 4 corpuri de clădire, din care unul P+E. 

Cazarea în centru este în dormitoare cu maxim 3 beneficiari. De asemenea exista si camere de 

zi , unde beneficiarii au parte de activități împreună cu personalul de îngrijire si de specialitate 

al centrului. 

Apa curenta este sigurată de la rețeaua de apă  a comunei. 

Băile centrului sunt dotate cu dușuri, toalete, boilere electrice pe fiecare palier de clădire 

,pentru a asigura apa caldă permanentă. 

Încălzirea se face cu sobe de tercota pe lemne.  
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În cadrul C.Ab.R Vărădia de Mureș, beneficiarii de sex masculin și feminin sunt cazați în 

corpuri de clădire diferite. 

În cadrul centrului avem magazie de alimente ,dotată cu frigidere separate pentru lactate, carne, 

etc. 

Bucătăria centrului este dotată conform legii cu spații separate de prelucrare a cărnii, legumelor  

etc. Prepararea mâncării se face pe un cuptor cu 6 plite alimentat cu lemne. Exista baie separată 

pentru personalul de la  bucătărie , precum și vestiare dotate.  

Cabinetul medical este modernizat, dotat cu dulapuri securizate pentru păstrarea medicației și 

izolator cu baie proprie conform cerințelor și normelor în vigoare. 

În cadrul C.Ab.R Vărădia de Mureș există spălătorie proprie , dotată cu mașini de spălat, 

uscător de rufe, precum si o încăpere cu destinația lenjerie, unde se calcă și se pregătesc hainele 

beneficiarilor. 

Capacitatea maxima a centrului este de 35 locuri , din care 34 sunt ocupate. 

 

 

SERVICII OFERITE ÎN CENTRU: 

 

GĂZDUIRE: 
 

Solicitanții serviciilor sunt admiși în centrul rezidențial în limita locurilor disponibile ,numai 

dacă acesta le poate satisface nevoile specifice handicapului. 

 

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ: 

 

Centrul rezidențial asigură beneficiarilor condiții de hrănire conform nevoilor și preferințelor , 

cu respectarea normelor legale în vigoare ,condiții de menținere a sănătății beneficiarilor și a 

colectivității în care trăiesc. 

Beneficiarii primesc asistență adecvată pentru menținerea sănătății. 

 

RECUPERARE: 

Centrul rezidențial asigură activități de recuperare în baza evaluării / reevaluării beneficiarilor.  

Beneficiarii desfășoară activități de recuperare conform nevoilor și preferințelor acestora. 

 

INTEGRARE ȘI  REINTEGRARE  SOCIALĂ ȘI  FAMILIALĂ: 

Centrul rezidențial asigură beneficiarilor condiții de participare la activitățile de 

integrare/reintegrare . Aceștia sunt încurajați și sprijiniți să participe la viața socială a 

comunității și să reconsidere importanța familiei și a aparținătorilor. 

 

ASISTENȚĂ  JURIDICĂ: 

Beneficiarii sunt ajutați/îndrumați în rezolvarea problemelor de natură juridică. 

 

 

ACTIVITĂȚI   DESFĂȘURATE  ÎN  CENTRU: 

- Activități de formare și dezvoltare a abilităților de autoservire; 

- Activități de formare și dezvoltare a abilităților de îngrijire personală și 

autogospodărire; 

- Activități de socializare și petrecere a timpului liber. 

- Activitati de îngrijire și asistență; 

- Deprinderi de viață independentă; 

- Dezvoltarea deprinderilor de comunicare; 

- Dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sanatati; 

- Asistență și suport pentru luarea unei decizii; 

- Activități de integrare și participare socială și civică; 

- Activități de informare a membrilor familiei cu privire la comportamentul 

beneficiarilor; 

- Activități educative de pregătire pentru muncă; 
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- Dezvoltarea deprinderilor zilnice; 

- Activitati de informare; 

- Consiliere psihologică; 

 

 

C.Ab.R Vărădia de Mureș întrunește toate condițiile pentru asigurarea unei protecții 

sociale la standardele aflate în vigoare, beneficiarii bucurându-se de îngrijire și atenție 

deosebită. 

 


