
CENTRUL DE ABILITARE ŞI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU 

DIZABILITĂȚI „O NOUĂ VIAȚĂ” SIRET 

 

            

                La 01.04.2008, a început să funcționeze Complexul de Recuperare, Reabilitare și 

Locuințe protejate pentru persoane cu handicap O Nouă Viață Siret, sub coordonarea și în 

administrarea D.G.A.S.P.C. a județului Suceava, în urma semnării Convenției de parteneriat între 

Consiliul Județean Suceava, DGASPC Suceava și F.U. O Nouă Viață Siret, nr. 1669/2008.  

În noiembrie 2012 se modifică prin Hotărâre de Consiliu Județean capacitatea centrului de la 37 la 

39 de locuri și totodată denumirea centrului, acesta fiind transformat în CRRN. 

Prin Hotărâre de Consiliu Județean, începând cu 01.05.2015 centrul a început să funcționeze ca 

Centru de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap O Nouă Viață Siret (CRRPH), 

prin modificarea denumirii și nu a tipurilor de servicii, pentru care primise aviz de funcționare  nr. 

737 din 22.01.2015, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice. 

Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă Viață” 

Siret (CAbR), fără personalitate juridică, a fost înfiinţat prin reorganizarea Centrului de 

Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap O Nouă Viață Siret. Actuala denumire este 

conformă cu Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 13 din 28 ianuarie 2020 şi avizului eliberat 

de Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale prin Autoritatea Națională Pentru Persoanele cu 

Dizabilități, nr. 5248/6705/10600/ ANPD/ 07.01.2020, funcţionând în structura Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Suceava.  Datorită faptului că în cadrul 

Centrului de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ,,O Nouă Viaţă“ Siret 

există cinci locații la adrese diferite, s-a impus înființarea a cinci centre de abilitare și reabilitare în 

structura Centrului de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități ,,O Nouă Viață” Siret, 

prin reorganizarea Centrului de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități “O 

Nouă Viaţă“ Siret, astfel: 

1. Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ,,Kincasslagh“ 

Siret, str. Sucevei, nr. 16, loc. Siret cu o capacitate de 12 locuri situat la aproximativ 

800m de centrul orașului Siret, unde este și sediul administrativ al Centrului de servicii 

sociale pentru persoane adulte cu dizabilități ,,O Nouă Viaţă“ Siret; 

2. Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ,,Camlough“ 

Siret, str. Dubovei, nr. 18B, loc. Siret, cu o capacitate de 6 locuri situat la aproximativ 2 

km de centrul orașului; 



3. Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ,,Manion“ Siret, 

str. Dubovei, nr. 18A, loc. Siret, cu o capacitate de 6 locuri situat la aproximativ 2 km 

de centrul orașului; 

4. Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ,,Killybegs“ 

Siret, str. Sas Vodă, nr. 1A, loc. Siret, cu o capacitate de 6 locuri situat la 800 m de 

centrul orașului; 

5. Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ,,Phoenix“ Siret, 

str. Castanilor, nr. 28, loc Siret, cu o capacitate de 9 locuri situat la 800 m de centrul 

orașului. 

 

            Serviciul social Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 

,,Kincasslagh” Siret din cadrul Centrului de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități 

„O Nouă Viață” Siret, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditat conform 

Certificatului de acreditare seria AF nr. 001628/05.01.2015, și avizului eliberat de Ministerul 

Muncii și Protecţiei Sociale prin Autoritatea Națională Pentru Drepturile Persoanele cu Dizabilități, 

Copii și Adopție nr. 28019/ANDPDCA/DDPD/MI/04.10.2021. 

            Serviciul social Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 

,,Phoenix” Siret din cadrul Centrului de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități „O 

Nouă Viață” Siret, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditat conform 

Certificatului de acreditare seria AF nr. 001628/05.01.2015, și avizului eliberat de Ministerul 

Muncii și Protecţiei Sociale prin Autoritatea Națională Pentru Drepturile Persoanele cu Dizabilități, 

Copii și Adopție nr. 28019/3/ANDPDCA/DDPD/MI/04.10.2021. 

           Serviciul social Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 

,,Killybegs” Siret din cadrul Centrului de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități „O 

Nouă Viață” Siret, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditat conform 

Certificatului de acreditare seria AF nr. 001628/05.01.2015, și avizului eliberat de Ministerul 

Muncii și Protecţiei Sociale prin Autoritatea Națională Pentru Drepturile Persoanele cu Dizabilități, 

Copii și Adopție nr. 28019/1/ANDPDCA/DDPD/MI/04.10.2021. 



           Serviciul social Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 

,,Manion” Siret din cadrul Centrului de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități „O 

Nouă Viață” Siret, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditat conform 

Certificatului de acreditare seria AF nr. 001628/05.01.2015, și avizului eliberat de Ministerul 

Muncii și Protecţiei Sociale prin Autoritatea Națională Pentru Drepturile Persoanele cu Dizabilități, 

Copii și Adopție nr. 28019/2/ANDPDCA/DDPD/MI/04.10.2021. 

           Serviciul social Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 

,,Camlough” Siret din cadrul Centrului de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități „O 

Nouă Viață” Siret, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditat conform 

Certificatului de acreditare seria AF nr. 001628/05.01.2015, și avizului eliberat de Ministerul 

Muncii și Protecţiei Sociale prin Autoritatea Națională Pentru Drepturile Persoanele cu 

Dizabilități, Copii și Adopție nr. 28019/4/ANDPDCA/DDPD/MI/04.10.2021. 

           Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi “Alma 

Mater ” Siret, 8790 CR-D- II, fără personalitate juridică, a fost înfiinţat și are o capacitate 

de 8 de locuri, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, Nr. 59 B, judeţul Suceava, pe actuala 

locație a Casei de tip familial “Alma Mater”, în structura Centrului de servicii sociale 

pentru persoane adulte cu dizabilități ,,O Nouă Viață” Siret. Înfințarea Centrului de 

Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități “Alma Mater” Siret este una 

din etapele procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități rezidente 

în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică care în urma evaluării 

medico-psiho-sociale au fost identificate ca având nevoie de serviciile sociale oferite în 

cadrul centrelor de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități. 

 

Tipul și misiunea centrelor rezidențiale ( cu îngrijire de tip familial): 

Scopul Centrului de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă 

Viață” Siret este de a oferi servicii sociale de tip rezidențial persoanelor adulte cu 

dizabilități încadrate în grad de handicap în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, 

prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi 

creşterii calităţii vieţii. Astfel, beneficiarilor centrului li se asigură găzduire, îngrijire, 

informare, asistență socială și medicală, consiliere psihologică, abilitare și reabilitare, 



activități pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, educație, 

asistență și suport pentru luarea unei decizii, precum și pentru integrare și  participare 

socială și civică. 

           CSS ,,O Nouă Viață” Siret, aflat sub directa coordonare a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava are specificul de a fi răspândit peste tot în 

comunitate, administrând șase locații, cinci dintre ele aflate în patrimoniul Fundației O 

Nouă Viață Siret și una, ,,Alma Mater”, aflată în patrimoniul DGASPC Suceava, astfel: 

- CAbR ,,Kincasslagh” – construit în anul 1998, găzduiește 12 tineri cu dizabilități; 

- CAbR ,,Phoenix” -  construit în anul 2001, găzduiește 9 tineri cu dizabilități; 

- CAbR ,,Killybegs” - construit in anul 2002, găzduiește 6 tineri cu dizabilități; 

- CAbR ,,Manion” - construit  în anul 2004,  găzduiește 6 tineri cu dizabilități; 

- CAbR ,,Camlough” - construit  în anul 2004,  găzduiește 6 tineri cu dizabilități; 

- CAbR ,,Alma Mater” - construit  în anul 2003, găzduiește 8 tineri cu dizabilități; 

 

Principalele funcţii ale Centrului de servicii sociale pentru persoane adulte cu 

dizabilități „O Nouă Viață” Siret sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general, prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 

1. reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

2. găzduire pe perioada stipulată în contractul de acordare servicii sociale, în funcție de 

nevoile individuale ale beneficiarilor; 

3. îngrijire și asistență; 

4. alimentație; 

5. asistență pentru sănătate; 

6. evaluare și planificare; 

7. informare și consiliere socială;  

8. menținerea echilibrului psiho-afectiv și optimizare personală prin consiliere psihologică; 

9. abilitare și reabilitare pentru menținerea/dezvoltarea potențialului funcțional;  

10. menținerea/dezvoltarea deprinderilor cognitive ale beneficiarilor; 

11. menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice a beneficiarilor;  



12. menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare; 

13. menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; 

14. menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire; 

15. menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți; 

16. menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire;  

17. menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune și stabilire a relațiilor 

interpersonale; 

18. menținerea/îmbunătățirea nivelului de educație/pregătire pentru muncă; 

19. asistență și suport pentru luarea unei decizii; 

20. implicarea beneficiarilor în viața socială și civică a comunității.  

 b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități: 

1. asigurarea de materiale informative cu privire la serviciile sociale acordate în cadrul 

centrului și punerea acestora la dispoziţia beneficiarilor, persoanelor interesate, autorităţi 

publice şi private; 

2. realizarea rapoartelor de activitate puse la dispoziţia oricărei persoane interesate, 

instituţiilor publice sau private, mass-media, etc.; 

3. informarea/educarea/promovarea imaginii persoanelor cu dizabilităţi în comunitate; 

4. implicarea societăţii civile, organizațiilor neguvernamentale, asociaţiilor persoanelor cu 

dizabilităţi, instituţiilor de cult recunoscute de lege, în elaborarea de proiecte care au ca 

obiectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi; 

5. organizarea de campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice cu privire la 

nevoile persoanelor cu dizabilităţi şi serviciile sociale acordate în cadrul centrului.  

c) de promovare a drepturilor şi a unei imagini pozitive a beneficiarilor, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 

beneficiare, potrivit scopului centrului, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea de proceduri și regulamente interne care respectă și sprijină drepturile 

beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, precum și participarea 

egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale;  



2. afișarea în locuri vizibile a drepturilor beneficiarilor, aducerea acestora la cunoştinţa 

beneficiarilor, a familiilor acestora şi a personalului; 

3. elaborarea şi aplicarea procedurii cu privire la identificarea situaţiilor de risc la nivelul 

centrului dar şi al comunităţii, cu privire la încălcarea drepturilor beneficiarilor, 

discriminare, abuz etc. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. definirea unui set de indicatori măsurabili pentru evaluarea rezultatelor procesului de 

furnizare a serviciilor; 

4. evaluarea periodică a potenţialului personal şi nevoilor individuale ale beneficiarilor; 

5. măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la serviciile sociale acordate 

şi a nivelului de trai; 

6. evaluarea şi perfecţionarea periodică a personalului; 

7. accesarea de proiecte şi programe de dezvoltare/ îmbunătăţire a serviciilor sociale. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 

realizarea următoarelor activităţi: 

1. evaluarea nevoilor de personal şi propuneri privind organigrama centrului; 

2. participarea la elaborarea proiectului de buget şi a Planului anual de achiziţii; 

3. aplicarea procedurii cu privire la plata contribuţiei beneficiarilor; 

4. evaluarea periodică a centrului de către instituţia care îl coordonează metodologic şi îl 

finanţează, conform unui set de indicatori care privesc eficienţa administrării resurselor 

umane, financiare şi materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



   
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 


