
CENTRUL  DE  ÎNGRIJIRE  ȘI  ASISTENȚĂ   

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

 PĂULIȘ 

 

DATE CONTACT: 

Denumire: ,,Centrul de de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 
                    Dizabilități Păuliș“ (CIA PĂULIȘ) 
Adresă: Județul Arad, Localitatea Păuliș, nr.1.B, cod 317230 
Codul centrului  conform HG 867/2015 este  8790 CR – D - I 
Contact: css_paulis@dgaspc-arad.ro; tel/fax 0257388006 
 

DEESCRIEREA CENTRULUI: 
 

Centrul de de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Păuliș. (CIA 
Păuliș este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad  nr. 377 din 12.12.2018 .  
Serviciul social CIA PĂULIȘ are o capacitate pentru 20 beneficiari. 

Admiterea beneficiarilor în centru se face în baza Deciziei emise de Comisia de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Arad. 

Centrul este situat pe Drumul Național 7 ,  la  ~ 50 metri de centrul  comunității Păuliș, 
având în apropiere orașele Lipova la 10 km și ARAD la 25 km. 

Localitatea Păuliș are două stații CFR. 
Spaţiul de cazare este reprezentat de o clădire modernă (S+P+E+M) cu camere de 2 

sau 3 persoane , dotate cu grupuri sanitare conform standardelor de calitate.  
a) Parterul este compus din: 
-bloc alimentar (sală preparare hrană, sală de mese, vestiar filtru cu două grupuri 

sanitare şi baie, magazie alimente, camere pentru pregătire alimente cameră spalare vesela, 
cameră depozitare veselă, 

-o sala consiliere, 
-o sala multifunctională şi terapie acupatională, jocuri,vizionari tv. audiţii muzicale,etc 
-un dormitor 
-un grup sanitar pentru  beneficiari  
b) Etajul este compus din: 
-patru dormitoare, 
-izolator cu grup sanitar propriu, 
-două grupuri sanitare pentru  beneficiari  
-un grup sanitar pentru  peronal  
-birou personal, 
-cabinet medical. 
c) Mansarda este compusa din: 
-două dormitoare, 
-două grupuri sanitare beneficiari  
-spălătorie, 
-lenjerie, 
-sala consiliere si primire persoane apropiate beneficiarilor. 
d) Lift care face legatura intre cele trei nivele. 
e) Centrala termică proprie. 
 f) Curtea cu parc și loc pentru diverse activităţi în aer liber in suprafaţă de 275 mp. 
Persoanele care beneficiaza de serviciile oferite în Centrul de de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Păuliș au  acces la serviciile  din comunitate, fiind  
înscrise pe listele medicului de familie, iar legatura cu spitalul şi / sau policlinica se face în 
oraşul Arad sau Lipova. Beneficiarii îşi pot face mici cumpărături de la magazinele din 
localitate, fiind însoţite, în acest scop, de personalul din centru. În apropierea centrului se 
găsesc 2 magazine alimentare (unul la aproximativ ~ 30 m , altul la ~ 300 metri), farmacie, 
cabinet medical,stadion de fotbal, Biserica Ortodoxă ~ 500 m , Biserica Catolică ~ 100 m, 
Biserica Penticostală ~ 70 m, Biserica Baptistă ~ 500 m )., Poliția, Căminul Cultural. O parte 
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a beneficiarilor participă la slujbele religioase de la bisericile din localitate. De asemenea, pot 
participa, alături de comunitatea locală, și  la alte manifestări sportive si culturale. 
 

SERVICIILE  ȘI ACTIVITĂȚILE OFERITE  BENEFICIARILOR  SUNT: 

Informare și asistență socială /servicii de asistență socială  
Consiliere psihologică 
Abilitare și reabilitare  
Îngrijire și asistență  
Deprinderi de viață independentă: 
-  menținerea / dezvoltarea aptitudinilor cognitive;  
-  menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice;  
- menținerea /dezvoltarea deprinderilor de comunicare;  
- menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate;  
- menținerea / dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire  
- menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți  
- menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire  
- menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune  
Educație / pregătire pentru muncă  
Asistență și suport pentru luarea unei decizii  
Integrare și participare socială și civică 
 

Personalul care își desfașoară activitatea în centru și oferă aceste servicii sunt: 

 Șef centru 

 Asistent social 

 Psiholog 

 Psihopedagog 

 Asistent medical 

 Instructori de educație 

 Referent 

 Ingrijitori 

 Infirmiera 

 Muncitori calificați bucătari. 

 

 



 

   

     

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



    

 


