1. Denumire serviciu social: CENTRUL MATERNAL BAIA MARE DIN CADRUL COMPLEX
DE SERVICII CM ŞI CPRU BAIA MARE
Cod serviciu social: 8790 CR-M-I
Adresa: str. Dr. Victor Babeş, nr. 54, municipiul Baia Mare, cod poştal 430092
Telefon/email: 0262/276900
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată determinată (6 luni, cu posibilitatea de
prelungire)
Categorii de beneficiari:
- gravide sau mame cu vȃrsta sub 18 ani;
- mame cu copii nou-nascuţi, cu risc de abandon;
- mame cu copii care temporar nu (mai) au locuinţă, şi care se confruntă cu mari probleme (financiare,
profesionale, relaţionale) fiind in imposibilitatea de a răspunde corespunzător nevoilor specifice ale
copiilor.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 educaţia şi responsabilitatea mamei ȋn relaţia sa cu copilul;
 asistenţă psihosocială şi suport emoţional ȋn vederea reintegrării familiale şi sociale;
 asistenţă medicală.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 1298,05 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 5 locuri pentru mame şi copiii lor.
Resurse umane (personalul deserveşte ȋntreg complexul de servicii):
- personal de conducere: coordonat de către psiholog;
- personal de specialitate: 2 asistenţi medicali, 1 asistent social, 5 pedagogi social, 1 lucrător social
pentru persoane cu probleme de dependenţă, 3 infirmiere;
- personal administrativ: 1 magaziner, 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii şi sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
2. Denumire serviciu social: CENTRUL DE PRIMIRE ȊN REGIM DE URGENŢĂ DIN
CADRUL COMPLEX DE SERVICII CM ŞI CPRU BAIA MARE
Cod serviciu social: 8790 CR-C-II
Adresa: str. Dr. Victor Babeş, nr. 54, municipiul Baia Mare
Telefon/email: 0262/420054
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată determinată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi pentru care s-a dispus măsura de plasament ȋn regim de urgenţă
stabilită prin dispoziţia directorului general al DGASPC Maramureş ȋn urma evaluării iniţiale a
situaţiei copilului.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 asistenţă medicală;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 1298,05 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 12 locuri.
Resurse umane (personalul deserveşte ȋntreg complexul de servicii):
- personal de conducere: coordonat de către psiholog;
- personal de specialitate: 2 asistenţi medicali, 1 asistent social, 5 pedagogi social, 1 lucrător social
pentru persoane cu probleme de dependenţă, 3 infirmiere;
- personal administrativ: 1 magaziner, 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii şi sponsorizări.
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3. Denumire serviciu social: CENTRUL MATERNAL DIN CADRUL COMPLEX DE SERVICII
CPRU, CM ŞI CZ SIGHETU MARMAŢIEI
Cod serviciu social: 8790 CR-M-I
Adresa: Str. Dragoş Vodă, nr. 35-37, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Telefon/email: 0262/315575
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată determinată (6 luni, cu posibilitatea de
prelungire)
Categorii de beneficiari:
- gravide sau mame cu vȃrsta sub 18 ani;
- mame cu copii nou-nascuţi, cu risc de abandon;
- mame cu copii care temporar nu (mai) au locuinţă, şi care se confruntă cu mari probleme (financiare,
profesionale, relaţionale) fiind in imposibilitatea de a răspunde corespunzător nevoilor specifice ale
copiilor.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 educaţia şi responsabilitatea mamei ȋn relaţia sa cu copilul;
 asistenţă psihosocială şi suport emoţional ȋn vederea reintegrării familiale şi sociale;
 asistenţă medicală.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 456 mp, este ȋn proprietatea CJ Maramureş
şi are 18 locuri pentru mame şi copiii lor.
Resurse umane (personalul deserveşte ȋntreg complexul de servicii):
- personal de conducere: 1 şef de centru (psiholog);
- personal de specialitate: 1 psiholog, 2 asistenţi medicali, 2 instructori educatori pentru activităţi de
resocializare, 4 pedagogi sociali, 4 infirmieri;
- personal administrativ: 1 funcţionar economic, 1 administrator, 2 muncitori calificaţi, 2 muncitori
calificaţi - bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
4. Denumire serviciu social: CENTRUL DE PRIMIRE ȊN REGIM DE URGENŢĂ DIN
CADRUL COMPLEX DE SERVICII CPRU, CM ŞI CZ SIGHETU MARMAŢIEI
Cod serviciu social: 8790 CR-C-II
Adresa: Str. Dragoş Vodă, nr. 35-37, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Telefon/email: 0262/315575
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată determinată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi pentru care s-a dispus măsura de plasament ȋn regim de urgenţă
stabilită prin dispoziţia directorului general al DGASPC Maramureş ȋn urma evaluării iniţiale a
situaţiei copilului.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 asistenţă medicală;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 456 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 12 locuri.
Resurse umane (personalul deserveşte ȋntreg complexul de servicii):
- personal de conducere: 1 şef de centru (psiholog);
- personal de specialitate: 1 psiholog, 2 asistenţi medicali, 2 instructori educatori pentru activităţi de
resocializare, 4 pedagogi sociali, 4 infirmieri;
- personal administrativ: 1 funcţionar economic, 1 administrator, 2 muncitori calificaţi, 2 muncitori
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calificaţi - bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
5. Denumire serviciu social: CENTRUL DE ZI DIN CADRUL COMPLEX DE SERVICII CM,
CPRU ŞI CZ SIGHETU MARMAŢIEI
Cod serviciu social: 8891CZ-C-II
Adresa: Str. Dragoş Vodă, nr. 35-37, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Telefon/email: 0262/315575
Tip serviciu social: centru de zi pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii din comunitate pentru a preveni abandonul şi instituţionalizarea lor;
- copii din centrele rezidenţiale.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 îngrijire personală;
 dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă;
 consiliere psihosocială şi suport emoţional;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 456 mp, este ȋn proprietatea CJ Maramureş
şi are 30 de locuri.
Resurse umane (personalul deserveşte ȋntreg complexul de servicii):
- personal de conducere: 1 şef de centru (psiholog);
- personal de specialitate: 1 psiholog, 2 asistenţi medicali, 2 instructori educatori pentru activităţi de
resocializare, 4 pedagogi sociali, 4 infirmieri;
- personal administrativ: 1 funcţionar economic, 1 administrator, 2 muncitori calificaţi, 2 muncitori
calificaţi - bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
6. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL ARDUSAT
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Principală, nr. 336, comuna Ardusat, cod postal 437005, jud. Maramureş
Telefon/email: 0262/265055
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 140 mp, este ȋn comodat (proprietatea
HHC Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 4 pedagogi sociali;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
_________________________________________________________________________________
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7. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL SĂLSIG
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Principală, nr. 470, comuna Sălsig, cod postal 437300, jud. Maramureş
Telefon/email: 0262/267338
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 287 mp, este ȋn comodat (proprietatea
HHC Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 5 pedagogi sociali.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
8. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL MOGOŞEŞTI
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Principală, nr. 2, comuna Mogoşeşti, cod postal 437276, jud. Maramureş
Telefon/email: 0262/283424
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 210,87 mp, este ȋn comodat (proprietatea
HHC Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 4 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activităţi de resocializare
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
9. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL NR. 1 BAIA MARE
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. 13 decembrie, nr. 12 A, municipiul Baia Mare, cod postal 430306
Telefon/email: 0262/211168
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii cu dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
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- copii şi tineri cu dizabilităţi abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
- copii cu dizabilităţi ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor
părinteşti.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 asistenţă medicală şi recuperare;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 250 mp, este ȋn proprietatea CJ Maramureş
şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 4 servicii sociale);
- personal de specialitate: 4 pedagogi sociali, 1 lucrător social pentru persoane cu probleme de
dependenţă, 1 instructor educator pentru activităţi de resocializare;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
10. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL NR. 2 BAIA MARE
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Alba Iulia, nr. 25, municipiul Baia Mare, cod postal 430325, jud. Maramureş
Telefon/email: 0262/211344
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 280 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 4 servicii sociale);
- personal de specialitate: 4 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activităţi de resocializare;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
11. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL NR. 3 BAIA MARE
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Griviţei, nr. 37, municipiul Baia Mare, cod postal 430323, jud. Maramureş
Telefon/email: 0262/213592
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
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 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 180 mp, este ȋn proprietatea CJ Maramureş
şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 4 servicii sociale);
- personal de specialitate: 4 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activităţi de resocializare;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
12. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL NR. 4 BAIA MARE
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Dealul Florilor, nr. 16, municipiul Baia Mare, cod postal 430165
Telefon/email: 0262/219486
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 350 mp, este ȋn proprietatea CJ Maramureş
şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 4 servicii sociale);
- personal de specialitate: 5 pedagogi sociali;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
13. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL GRIVIŢEI
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Griviţei, nr. 44, municipiul Baia Mare, cod postal 430323, jud. Maramureş.
Telefon/email: 0262/215562, ctfgrivitei@yahoo.com
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 400 mp, este ȋn comodat (proprietatea
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HHC Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 5 pedagogi sociali; 1 instructor educator pentru activităţi de resocializare;
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
14. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL CEHOV
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Cehov, nr. 19, municipiul Baia Mare, cod postal 430306, jud. Maramureş
Telefon/email: 0262/215497
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
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 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 5 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activităţi de resocializare;
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
15. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL VALEA ROŞIE
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Valea Roşie, nr. 33, municipiul Baia Mare, cod postal 430145, jud. Maramureş
Telefon/email: 0262/219987
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii cu dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- copii şi tineri cu dizabilităţi abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
- copii cu dizabilităţi ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor
părinteşti.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 asistenţă medicală şi recuperare;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
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 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 7 pedagogi sociali.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
16. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL ALBA IULIA
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
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Adresa: str. Alba Iulia, nr. 56, municipiul Baia Mare, cod postal 430325, jud. Maramureş
Telefon/email:0262/211023
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii cu dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- copii şi tineri cu dizabilităţi abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
- copii cu dizabilităţi ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor
părinteşti.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 asistenţă medicală şi recuperare;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 197 mp, este ȋn comodat (proprietatea
HHC Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 8 pedagogi sociali;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
17. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL UNIVERSITĂŢII
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Universităţii, nr. 66, municipiul Baia Mare, cod postal 430333, jud. Maramureş
Telefon/email: 0262/215061
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 170,61 mp, este ȋn comodat (proprietatea
HHC Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 3 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activităţi de resocializare;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
18. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL HOLLOŞI ŞIMON
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Holloşi Şimon, nr. 65, municipiul Baia Mare, cod postal 430133 jud. Maramureş
Telefon/email:0262/218957, directiajud7_mm@yahoo.com
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
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- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 235,72 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 12 locuri
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 5 pedagogi sociali;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
19. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL GEORGE COŞBUC
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. George Coşbuc, nr. 5, municipiul Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
Telefon/email: 0262/317787
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- copii şi tineri cu dizabilităţi abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
- copii cu dizabilităţi ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor
părinteşti.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 asistenţă medicală şi recuperare;
 consiliere psihosocială şi suport emoţional;
 socializare, activităţi de petrecere a timpului liber.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 260 mp, este ȋn proprietatea CJ Maramureş
şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 4 servicii sociale);
- personal de specialitate: 2 asistenţi medicali, 6 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activităţi
de resocializare;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
20. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL ŞTEFAN CEL MARE (H)
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 93, municipiul Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
Telefon/email: 0262/313034
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii cu dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- copii şi tineri cu dizabilităţi abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi;
- copii cu dizabilităţi ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor
părinteşti.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 asistenţă medicală şi recuperare;
9

 consiliere psihosocială şi suport emoţional;
 socializare, activităţi de petrecere a timpului liber.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 265,60 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 12 locuri
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 4 servicii sociale);
- personal de specialitate: 2 asistenţi medicali, 6 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activităţi
de resocializare;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări
__________________________________________________________________________________
21. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL MIHAI EMINESCU
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Mihai Eminescu, nr.13 A, municipiul Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
Telefon/email: 0262/311108
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 238 mp, este ȋn comodat (proprietatea HHC
Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 4 servicii sociale);
- personal de specialitate: 4 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activităţi de resocializare;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
22. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL BRADULUI
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Bradului, nr. 5, municipiul Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
Telefon/email: 0262/311072
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 221 mp, este ȋn proprietatea CJ Maramureş
şi are 12 locuri
Resurse umane:
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- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 5 servicii sociale);
- personal de specialitate: 5 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activităţi de resocializare;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
23. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL ŞTEFAN CEL MARE
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 67, municipiul Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
Telefon/email: 0262/310148
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 190 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: 5 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activităţi de resocializare;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
24. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL AXA
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 3, municipiul Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
Telefon/email: 0262/311227
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii cu dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- copii şi tineri cu dizabilităţi abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi;
- copii cu dizabilităţi ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor
părinteşti.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 asistenţă medicală şi recuperare;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi de petrecere a timpului liber.
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale;
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 232 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: 1 asistent medical, 5 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activitati
de resocializare;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
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__________________________________________________________________________________
25. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL IULIU MANIU
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Iuliu Maniu, nr. 61, municipiul Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
Telefon/email: 0262/316765
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii cu dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- copii şi tineri cu dizabilităţi abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi;
- copii cu dizabilităţi ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor
părinteşti.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 asistenţă medicală şi recuperare;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 522 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, 6 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activităţi
de resocializare, 1 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
26. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL PANDURILOR
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Pandurilor, nr. 1 A, municipiul Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
Telefon/email: 0262/310293
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 183 mp, este ȋn comodat (proprietatea
HHC Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 4 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activităţi de resocializare;
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
27. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL TOMPA
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Mihai Tompa, nr. 17 B, municipiul Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
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Telefon/email: 0262/310243
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 107 mp, este ȋn comodat (proprietatea
HHC Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 4 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activităţi de resocializare;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
28. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL CERBULUI
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Cerbului, nr. 78, oras Vişeu de Sus, cod postal 435700
Telefon/email: 0262/353879
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 220 mp, este ȋn comodat (proprietatea HHC
Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 4 pedagogi sociali, 1 instructor educator pentru activităţi de resocializare.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
29. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL CARPAŢI
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Carpaţi, nr. 25, oras Vişeu de Sus, cod postal 435700
Telefon/email: 0262/353770
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
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 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
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 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 2 pedagogi sociali, 2 instructor educatori pentru activităţi de resocializare;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
30. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL TÂRGU LĂPUŞ
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Liviu Rebreanu, nr. 83, oraş Târgu Lăpuş, cod postal 435600
Telefon/email 0262/384290
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii cu dizabilităţi
Categorii de beneficiari:
- copii şi tineri cu dizabilităţi abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi;
- copii cu dizabilităţi ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor
părinteşti.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 asistenţă medicală şi recuperare;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 210,87 mp, este ȋn comodat (proprietatea
HHC Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de specialitate: 1 asistent medical, 7 pedagogi sociali;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar, 1 şofer.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
31. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL NR. 1 OCNA ŞUGATAG
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Unirii, nr. 19, comuna Ocna Şugatag, cod postal 437205
Telefon/email 0262/374434
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi;
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 612 mp, este ȋn proprietatea CJ Maramureş
şi are 12 locuri
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Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 6 pedagogi sociali;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
32. Denumire serviciu social: CASA DE TIP FAMILIAL NR. 2 OCNA ŞUGATAG
Cod serviciu social: 8790 CR-C-I
Adresa: str. Ilie Lazăr, nr. 27, comuna Ocna Şugatag, cod postal 437205
Telefon/email: 0262/374119
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii
Categorii de beneficiari:
- copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi;
- copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 228 mp, este ȋn comodat (proprietatea
HHC Romȃnia) şi are 12 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 4 pedagogi sociali;
- personal administrativ: 1 muncitor calificat bucătar.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
33. Denumire serviciu social: Centrul de Primire ȋn Regim de Urgenţă pentru Copiii Străzii
Cod serviciu social: 8790CR-C-II
Adresa: Str. Progresului, nr. 17 B, Municipiul Baia Mare, cod postal 430291
Telefon/email: 0262/215853
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată determinată pentru copiii străzii
Categorii de beneficiari:
a) copiii străzii – cei care trăiesc permanent în stradă şi nu întreţin nici un fel de legături cu familia;
b) copiii în stradă – cei care se află circumstanţial în stradă şi care păstrează legături ocazionale cu
familia;
c) copiii pe stradă – cei care se află permanent pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga bani, prin
diverse munci, cerşit, sau mici furturi.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educare şi formare;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 197,57 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: 2 pedagogi sociali, 1 infirmier.
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Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
34. Denumire serviciu social: CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPILUL CU
HANDICAP (DE ZI)
Cod serviciu social: 8891CZ –C-III
Adresa: str. Dragoş Vodă, nr. 35, municipiul Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
Telefon/email: 0262/319018
Tip serviciu social: centru de zi pentru copii cu dizabilităţi (din comunitate şi din sistemul de
protecţie a copilului)
Categorii de beneficiari:
- copii care prezintă dizabilităţi de tip neuropsihic şi locomotor ȋn vederea prevenirii, limitării şi
ȋnlăturării efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera inadaptare, izolare,
marginalizare sau excludere socială.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 Consiliere psihologică pentru copii şi părinţii acestora;
 Terapie educaţională (ludoterapie, ergoterapie, stimulare senzorială);
 Kinetoterapie;
 Logopedie;
 Hidroterapie;
 Asistenţă socială;
 Asistenţă medicală.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 424,14 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 36 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 4 servicii sociale);
- personal de specialitate: 1 pedagog social, 1 psiholog, 1 kinetoterapeut, 1 logoped, 1 instructor
educator pentru activităţi de resocializare, 1 infirmier.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
35. Denumire serviciu social: CENTRUL DE PLASAMENT, ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN A
TINERILOR care urmează să părăsească sistemul de protecţie a copilului
Cod serviciu social: 8790 CR–C-I
Adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 1, municipiul Sighetu Marmaţiei, cod postal 435500
Telefon/email 0262/311851
Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată determinată pentru tineri
Categorii de beneficiari:
- tineri separaţi temporar sau definitiv, de părinţi, care urmează o formă de ȋnvăţămȃnt la zi sau sunt
angajaţi ȋn muncă.
Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
 găzduire şi ȋngrijire;
 sprijin emoţional şi consiliere;
 educaţie non-formală şi informală;
 dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;
 socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber.
 asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.
Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 563,82 mp, este ȋn proprietatea CJ
Maramureş şi are 25 locuri.
Resurse umane:
- personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale);
- personal de specialitate: 1 psiholog, 1 psihopedagog, 1 asistent medical, 1 instructor educator pentru
16

activitati de resocializare
- personal administrativ: 1 inspector de specialitate economist, 1 administrator, 1 magaziner, 1
muncitor calificat.
Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.
__________________________________________________________________________________
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