
 
 

LOCUINȚA  MAXIM PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI - CEAHLĂU 

 

  

 Denumire: Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  

Ceahlău 

 Adresa: str Ceahlău nr 20, Arad 

 Cod  serviciu  social  8790 CR-D-III  

Email: locuintaprotejata@dgaspc-arad.ro 

Persoană contact: Ban Emilian – șef centru tel. 0735203411 

Capacitate: dotările centrului sunt specifice unui centru pentru persoane cu dizabilități, fiind 

compartimentat după cum urmează: 

 5 dormitoare dotate cu paturi, dulapuri, noptiere pentru fiecare beneficiar plus 

aparatură electronică.  

 2 băi pentru beneficiari fete/băieți dotate cu dușuri, chiuvetă, wc. Pereții sunt 

placați cu faianță și pardoseala cu gresie.  

 Sală de mese.  

 Bucătăria dotată cu un aragaz, mobilier de bucătărie, chiuvetă, mașină de spălat 

vase, frigider 

 o magazie pentru produse alimentare 

 o magazie pentru produse nealimentare 

 un birou pentru personalul angajat dotate corespunzător (birouri scaune, 

calculatoare, etc) plus baie de serviciu 

 Spălătorie (pereți cu faianță, pardoseală cu gresie, mașină spălat, mașină uscat 

rufe) 

 Holurile  accesibile persoanelor cu handicap locomotor. 

Centrul este deservit de de 6 angajați după cum urmează: -1 asistent social ; - 1 instructor-

educaţie principal; -1 psiholog; -1 inspector de specialitate GP-I, - 1 consilier, - 1 referent 

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:tabacovici@dgaspc-arad.ro
mailto:secretariat@dgaspc-arad.ro
http://www.dgaspc-arad.ro/


Admiterea beneficiarilor în locuința protejată se face în baza deciziei Comisiei Evaluare 

a Persoanelor Adulte cu Handicap Arad. 

 

Activități   Loc desfășurare Responsabil  

Consiliere socială (individuală și 

de grup)  

Sediul LMP Ceahlău Asistent social  

Consiliere psihologică, 

(individuală și de grup), evaluări 

psihologice 

Sediul LMP Ceahlău Psiholog  

Consiliere medicală (individuală 

și de grup) 

Sediul LMP Ceahlău Asistent medical CPVI 

Sprijin în vederea menținerii 

stării de sănătate  

Sediul LMP Ceahlău,  

cabinete medicale, spital, etc 

Asistent medical CPVI 

Asigurarea unei alimentații 

corecte, prepararea hranei și 

servirea mesei  

Bucătărie, sala de mese  Bucătar, administrator,  

referenți  

Activități  privind asigurarea 

igienei zilnice  

Sediul LMP Ceahlău Asistent medical, 

referenți 

Activități pentru dezvoltarea 

deprinderilor de viață 

independent si menținerea 

locului de muncă 

Sediul LMP Ceahlău Personal LMP – 

conform fișei postului 

Activități de recreere și 

socializare (excursii, tabere, etc) 

Comunitate  Personal LMP – 

conform fișei postului 

Activități casnico-gospodărești 

(curățenie, preparare hrană, 

îngrijit curtea centrului) 

Sediul LMP Ceahlău  Referenți 

Activități de terapie 

ocupațională 

Sediul LMP Ceahlău  Asistent  social, 

psiholog, consilieri, 

referenți  

Indrumare socio-profesională  Sediul LMP Ceahlău Personal LMP – 

conform fișei postului  

Îndrumare privind dezvoltarea 

deprinderilor de autoîngrijire  

Sediul LMP Ceahlău Personal LMP – 

conform fișei postului 

Activități privind dezvoltarea 

deprinderilor de interacțiune  

Sediul LMP Ceahlău Psiholog, asistent 

social  

Activități privind implicarea în 

viața social și civică  

Comunitate  Personal LMP – 

conform fișei postului  

 


