
CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILTARE NEUROPSIHIATRICĂ CU 

STRUCTURI PAVILIONARE 

(locaţia: Bucuresti, Sector 1, Str. Milcov 2-4, aflat în subordonarea directă a directorului 

general adjunct persoană şi familie) 

 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare are în 

 componenţă : 

Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare  Neuropsihiatrică Milcov : 

 cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Milcov nr. 2-4 ; 
Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina :  
cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Minervei nr. 31A ; 

Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Stejărel: 

 cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Nazarcea nr. 22; 
Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Brăduţ:  
cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. Someşul Rece nr. 47; 

 

îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

 

a) asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, în interesul 

beneficiarului şi în baza contractului/angajamentului de plată încheiat cu acesta sau 

aparţinători/reprezentanţi legali;  
b) elaborează Regulamentul – cadru de Organizare şi Funcţionare, Manualul de 

proceduri, Codul etic, Ghidul beneficiarului, Proiectul instituţional;  
c) asigură găzduire, hrană, chipamentul şi cazarmamentul necesar, îngrijire personală, 

recuperare, integrare/reintegrare profesională/socială şi asistenţă pentru persoanele cu 

deficienţe neuropsihice; 
d) asistenţa medicală şi de specialitate, îngrijirea şi supravegherea permanentă, terapie 

psihologică/psihopedagogică, recuperarea medicală, asigurarea condiţiilor igienico- 

sanitare corespunzătoare; 
e) organizarea de activităţii de tip ergoterapie, în functie de potenţialul funcţional al 

persoanelor cu handicap gazduite module; 
f) organizarea de activităţi cultural-educative, precum şi alte activităţi care au ca scop 

integrarea/reintegrarea socială a persoanelor cu handicap; 
g) asigurarea accesului beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile existente în 

comunitate (sănătate, educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale 

etc.); 
h) informarea beneficiarilor şi a membrilor familiilor acestora cu privire la tipurile de 

servicii oferite în cadrul CRRN precum şi implicarea acestora în activitatea de 

recuperare; 
i) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare al 

centrului; 
j) asigură planificarea serviciilor în funcţie de nevoile beneficiarilor, prin elaborarea 

Planului Individual de Intervenţie ,Orarul zilnic, Fişa medicaţiei); 
k) asigură consiliere socială, psihologică şi informare atât beneficiarilor din centrele 

rezidenţiale cât şi aparţinătorilor; 
l) elaborează Ghidul beneficiarului şi Codul etic, urmărind respectarea acestora; 
m) deţine şi aplică o procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizarilor/reclamaţiilor 

precum şi notificarea incidentelor deosebite; 
n) asigură protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării persoanelor cu deficienţe 



neuropsihice din centrul rezidenţial; 
o) asigură respectarea standardelor minime de calitate şi indicatorilor stabiliţi de 

Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Dizabilităţi; 
p) dezvoltă împreună cu D.G.A.S.P.C. sector 1 parteneriate şi colaborează cu organizaţii 

în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate, în condiţiile legii; 
În cadrul activităţii de îngrijire şi asistenţă socio-medicală, se asigură: 

a. cazarea persoanelor internate în condiţii stabilite prin normele igienico-sanitare; 

b. condiţii de îngrijire şi de igiena personală adecvată; 

c. condiţii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuţi, a bolnavilor cronici şi a celor gratosi,  

prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora în unităţi de profil. 

 În cadrul activităţii de preparare şi servire a hranei, se au în vedere: 

a. stabilirea şi asigurarea de meniuri variate, în funcţie de patologia beneficiarilor ; 

b. depozitarea în condiţii igienico-sanitare a alimentelor; 

c. pregătirea la timp şi în condiţii corespunzătoare a meselor; 

d. păstrarea probelor alimentare pentru control; 

e. spălarea şi dezinfecţia vaselor şi tacâmurilor utilizate de asistaţi, cât şi curaţenia 

încăperilor destinate blocului alimentar. 

În cadrul activităţii medicale se asigură: 
a. investigarea medicală anuală complex- si apoi periodic-a asistaţilor, tratamentul 

necesar; 

b. sprijin pentru recuperare medicală (prin proceduri şi tehnici speciale); 

c. formalităţi pentru transfer şi deplasarea asistatului în cadrul unei unităţi de profil, în 

cazul în care afecţiunile se agravează; 

d. izolarea în caz de boli contagioase; 

e. verificarea respectării normelor de igienă în activitatea de ansamblu a unităţii. 

 

Serviciile de îngrijire: sunt acordate în condiţii adecvate, modulele dispun de spaţii 

amenajate cu obiecte igienico-sanitare precum şi de personal care asigură suportul necesar 

beneficarilor, pentru realizarea individuală a activităţilor de îngrijire. 
Modulele asigură servicii de asistenţă medicală pentru beneficiari, atât prin personal 

propriu cât şi prin intermediul serviciilor externe achiţionate în acest scop. În cadrul modulelor, 

prin intermediul asistenţilor medicali şi infirmierelor, se urmăreşte supravegherea stării de 

sănătate, administrarea medicaţiei precum şi efectuarea îngrijirilor medicale de bază. Totodată, 

se facilitează accesul beneficiarilor la serviciile medicale externe, funcţie de necesităţile 

individuale ale acestora.  

Serviciile de găzduire: spaţiile de locuit sunt curate, igienizate, sigure şi confortabile, 

dotate cu echipamente adecvate pentru a răspunde nevoilor individuale privind accesibilitatea 

şi siguranţa. Faţă de structurile funcţionale, suprafaţa alocată fiecărui beneficiar este conformă 

standardelor minime şi asigură un spaţiu de cazare personal, corespunzător nevoilor 

individualizate ale beneficiarilor. Totodată, se are în vedere ca la momentul dezvoltării 

modulelor să se dispună regruparea beneficiarilor conform standardelor minime de calitate. 
Serviciile de recuperare/reabilitare: având în vedere tipurile şi gradele de handicap 

ale beneficiarilor aceştia sunt incluşi în programe de recuperare/reabilitare consemnate în 

planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire/planurile de intervenţie: stimulare senzorială, 

cognitivă. 

Serviciile se asigură atât prin personalul din cadrul modulului cât şi personal de 

specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 
Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau la solicitarea conducerii instituţiei, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 


