1. Denumire serviciu social: CENTRU DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP POIENILE DE SUB MUNTE
Cod serviciu social: 8790 CR-D-I
Adresa: str. Principală, nr. 1736, com. Poienile de sub Munte, jud. Maramureş
Telefon/email: 0262/367014, ciapoieni@yahoo.com
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru persoane cu
dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- persoane cu dizabilităţi cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor
servicii din comunitate
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
 integrare/reintegrare socială;
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 2592 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 105 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru, 1 asistent medical şef;
- personal de specialitate: 1 psiholog, 7 asistenţi medicali, 24 infirmiere, 6 lucrători sociali pentru
persoane cu probleme de dependenţă, 1 asistent social;
- personal administrativ: 1 administrator, 1 magaziner, 2 muncitori calificaţi - bucătar, 6 muncitori
necalificaţi, 6 muncitori calificaţi (fochişti, electricieni, tȃmplar, frizer), 5 paznici, 5 spălătorese, 4
posturi personal pentru curăţenie spaţii.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
________________________________________________________________________________
2. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP PLEVNEI
Cod serviciu social: 8790 CR-D-II
Adresa: str. Plevnei, nr. 11, oraş Vişeu de Sus, cod postal 435700
Telefon/email: 0262/353426
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru tineri cu
dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- tineri cu dizabilităţi cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor servicii
din comunitate
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
 integrare/reintegrare socială.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 152 mp, este ȋn comodat (proprietatea
HHC Romȃnia) şi are 13 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale)
- personal de specialitate: 2 asistenţi medicali, 4 infirmiere, 2 lucrători sociali pentru persoane cu
probleme de dependenţă;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
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________________________________________________________________________________
3. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP CĂLINEŞTI
Cod serviciu social: 8790 CR-D-II
Adresa: str. Principală , nr. 290, comuna Călineşti, cod postal 437075
Telefon/email: 0262/373333
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru tineri cu
dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- tineri cu dizabilităţi cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor servicii
din comunitate
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
 integrare/reintegrare socială.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 1056 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 20 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale)
- personal de specialitate: 2 asistenţi medicali, 2 infirmieri, 2 lucrători sociali pentru persoane cu
probleme de dependenţă;
- personal administrativ: 1 magaziner, 1 muncitor calificat bucătar, 1 muncitor calificat ȋntreţinere.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări
________________________________________________________________________________
4. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP DRAGOŞ VODĂ
Cod serviciu social: 8790 CR-D-II
Adresa: str. Dragoş Vodă, nr. 144, municipiul Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
Telefon/email: 0262/317788
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru tineri cu
dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- tineri cu dizabilităţi cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor servicii
din comunitate
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
 integrare/reintegrare socială.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 219,95 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 5 servicii sociale)
- personal de specialitate: 2 asistenţi medicali, 5 infirmieri, 2 lucrători sociali pentru persoane cu
probleme de dependenţă.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
________________________________________________________________________________
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5. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP BILAŞCU
Cod serviciu social: 8790 CR-D-II
Adresa: str. Bilaşcu, nr. 1, municipiul Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
Telefon/email: 0262/310616
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru tineri cu
dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- tineri cu dizabilităţi cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor servicii
din comunitate
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
 integrare/reintegrare socială.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 200 mp, este ȋn comodat (proprietatea
HHC Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 5 servicii sociale);
- personal de specialitate: 2 asistenţi medicali, 3 infirmieri, 2 lucrători sociali pentru persoane cu
probleme de dependenţă;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
________________________________________________________________________________
6. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP TISEI
Cod serviciu social: 8790 CR-D-II
Adresa: str. Tisei, nr. 13, municipiul Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
Telefon/email: 0262/318312
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru tineri cu
dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- tineri cu dizabilităţi cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor servicii
din comunitate
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
 integrare/reintegrare socială.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 200 mp este ȋn comodat (proprietatea
HHC Romȃnia) şi are 13 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 5 servicii sociale);
- personal de specialitate: 2 asistenţi medicali, 5 infirmieri, 2 lucrători sociali pentru persoane cu
probleme de dependenţă;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
________________________________________________________________________________
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7. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP CLOŞCA
Cod serviciu social: 8790 CR-D-II
Adresa: str. Cloşca, nr. 33, municipiul Sighetu Marmatiei, cod postal 435500
Telefon/email: 0262/310617
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru persoane cu
dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- persoane cu dizabilităţi cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor
servicii din comunitate
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
 integrare/reintegrare socială.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 337 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 32 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 5 servicii sociale);
- personal de specialitate: 3 asistenţi medicali, 8 infirmieri, 5 lucrători sociali pentru persoane cu
probleme de dependenţă;
- personal administrativ: 1 administrator, 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
________________________________________________________________________________
8. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP ŢIBLEŞULUI
Cod serviciu social: 8790 CR-D-II
Adresa: Str. Ţibleşului, nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod postal 430406
Telefon/email: 0262/215028, centrutibles@yahoo.com
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru tineri cu
dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- tineri cu dizabilităţi cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor servicii
din comunitate
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
 integrare/reintegrare socială.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 227 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 20 locuri
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 7 servicii sociale);
- personal de specialitate: 1 asistent medical, 6 infirmiere, 3 lucrători sociali pentru persoane cu
probleme de dependenţă;
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
________________________________________________________________________________
9. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP BUJORULUI
Cod serviciu social: 8790 CR-D-II
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Adresa: Str. Bujorului, nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod postal 430406
Telefon/email: 0262/215561
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru tineri cu
dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- tineri cu dizabilităţi cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor servicii
din comunitate
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
 integrare/reintegrare socială.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 151,96 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 7 servicii sociale);
- personal de specialitate: 1 asistent medical, 4 infirmiere, 2 lucrători sociali pentru persoane cu
probleme de dependenţă;
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
________________________________________________________________________________
10. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP CASTANELOR
Cod serviciu social: 8790 CR-D-II
Adresa: Str. Castanelor, nr. 2, Municipiul Baia Mare, cod postal 430152
Telefon/email: 0262/219093
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru tineri cu
dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- tineri cu dizabilităţi cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor servicii
din comunitate
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
 integrare/reintegrare socială.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 184.60 mp, este ȋn comodat
(proprietatea HHC Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 7 servicii sociale);
- personal de specialitate: 1 asistent medical, 4 infirmiere, 1 lucrător social pentru persoane cu
probleme de dependenţă;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
________________________________________________________________________________
11. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP PRUNULUI
Cod serviciu social: 8790 CR-D-II
Adresa: Str. Prunului, nr. 2, Municipiul Baia Mare, cod postal 430066
Telefon/email: 0262/424666
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Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru tineri cu
dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- tineri cu dizabilităţi cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor servicii
din comunitate.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
 integrare/reintegrare socială.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 215,40 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 14 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 7 servicii sociale);
- personal de specialitate: 5 infirmiere, 2 lucrători sociali pentru persoane cu probleme de
dependenţă;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
________________________________________________________________________________
12. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP TOPITORILOR
Cod serviciu social: 8790 CR-D-II
Adresa: str. Topitorilor, nr. 98, municipiul Baia Mare, cod postal 430424
Telefon/email: 0262/213951
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru tineri cu
dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- tineri cu dizabilităţi cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor servicii
din comunitate
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
 integrare/reintegrare socială.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 106.45 mp, este ȋn comodat
(proprietatea HHC Romȃnia) şi are 14 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 7 servicii sociale);
- personal de specialitate: 1 asistent medical, 4 infirmiere, 1 lucrător social pentru persoane cu
probleme de dependenţă;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
________________________________________________________________________________
13. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP OLTULUI
Cod serviciu social: 8790 CR-D-II
Adresa: Str. Oltului, nr. 4A, Municipiul Baia Mare, cod postal 430344
Telefon/email 0262/211954
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru tineri cu
dizabilităţi
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Categorii de beneficiari:
- tineri cu dizabilităţi cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor servicii
din comunitate
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
 integrare/reintegrare socială.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 102 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 7 servicii sociale);
- personal de specialitate: 1 asistent medical, 8 infirmiere, 1 lucrător social pentru persoane cu
probleme de dependenţă;
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
________________________________________________________________________________
14. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP SIGHETU MARMAŢIEI
Cod serviciu social: 8790 CR-D-II
Adresa: str. Dragos Vodă, nr. 41, Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
Telefon/email: 0262/311781
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru persoane cu
dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- persoane cu dizabilităţi cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor
servicii din comunitate
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber;
 integrare/reintegrare socială.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 3000 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 121 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru; 1 asistent medical şef.
- personal de specialitate: 1 medic psihiatru (1/2 normă), 11 asistenţi medicali, 28 infirmiere, 7
lucrători sociali pentru persoane cu probleme de dependenţă, 1 maseur, 2 psihologi, 2 persoane soră
medicală, 1 asistent social;
- personal administrativ: 1 administrator, 2 inspectori de specialitate (economist, resurse umane), 2
muncitori calificaţi - bucătar, 3 muncitori necalificaţi - bucătar, 1 muncitor calificat, 4 posturi
personal pentru curăţenie spaţii, 6 spălătorese.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
Notă: Beneficiarii de la acest centru sunt mutaţi temporar pe alte locaţii.
________________________________________________________________________________
15. Denumire serviciu social: CENTRU DE ZI AJUTĂ
Cod serviciu social: 8899 CZ-D-I
Adresa: str. Unirii, nr. 21 A, Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
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Telefon/email: 0262/310482
Tip serviciu social: serviciu social de zi
Categorii de beneficiari:
- persoane adulte cu handicap din cadrul altor servicii sociale rezidenţiale şi din comunitate
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 recuperare/reabilitare;
 integrare/reintegrare socială;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 400 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 50 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 5 servicii sociale);
- personal de specialitate: 2 psihologi, 4 lucrători sociali pentru persoane cu probleme de
dependenţă, 1 asistent social;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
________________________________________________________________________________
16. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP FERNEZIU (nu este funcţional ȋn prezent)
Cod serviciu social: 8790 CR-D-II
Adresa: str. Valea Tinei, nr. 2, municipiul Baia Mare
Telefon/email 0262/210096
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru persoane cu
dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- persoane cu dizabilitati cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor
servicii din comunitate
Activităţi prevăzute ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire personală;
 asistenţă medicală;
 recuperare/reabilitare;
 integrare/reintegrare socială;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 165 mp, este ȋn comodat (proprietatea
HHC Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane: nu are personal angajat
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
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