
ADMITEREA ÎN PROGRAMUL DE RECUPERARE 

SE FACE ASTFEL: 

 Medic de familie  Medic specialist neurologia 

și/sau psihiatria copilului (CSM  copii) sau 

ortoped (stabilește diagnosticul și recomandă 

modalități de recuperare pentru copii)  

DGASPC Alba  Serviciul de Evaluare 

Complexă a Copilului  Comisia pentru 

Protecția Copilului (Hotărâre + Plan de 

recuperare + Certificat de încadrare în grad de 

handicap)  Centrul de zi pentru copii cu 

dizabilitaţi ”Arnsberg”  Alba Iulia  

 
 

ACTE NECESARE PENTRU ADMITEREA ÎN 

PROGRAMUL DE  RECUPERARE: 

 Copie hotărâre aprobare pentru recuperare 

 Copie certificat de încadrare în grad de 

handicap  

 Copie plan de recuperare 

 Copie certificat orientare școlară (dacă e cazul)  

 Copie  contract  cu  familia  de la SEC  

 Copie certificat naștere copil 

 Copie acte identitate părinți  

 Bilet de trimitere de la medicul de familie 

 Analize medicale 

  Certificat medical eliberat de medicul specialist 

(neuropsihiatru și/sau ortoped) 

 
 

 
STIMULARE MULTISENZORIALĂ  

   
  MODUL DE ZI  

  
Contact:  
Adresa: Str. Mihai Viteazu, Nr. 2, Alba Iulia 
Telefon: 0358-401 613  
e-mail: centrularnsberg@yahoo.com 

  
 
 

    CONSILIUL  JUDEȚEAN  ALBA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE  ASISTENȚĂ  

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 

ALBA 
  
  

                                                   
CENTRUL DE  ZI  PENTRU  COPII  CU  

DIZABILITĂȚI   „ARNSBERG”  ALBA IULIA 
  

  
     Misiunea Centrului de zi pentru copii cu 

dizabilităţi ”Arnsberg” Alba Iulia este de a 

asigura recuperarea complexă a copilului cu 

dizabilităţi neuro-psiho-motorii, până la 

maximul posibilităţilor sale, în vederea 

integrării socio-profesionale şi familiale, 

precum și de a oferi servicii de consiliere, 

sprijin şi pregătire pentru părinţi în vederea 

abilitării\ reabilitării copilului. 

 

mailto:centrularnsberg@yahoo.com


 
ECHIPA PLURIDISCIPLINARĂ: 

 Medic neuropsihiatru 

 Medic de recuperare 

 Medic pediatru 

 Asistent social 

 Fiziokinetoterapeut  

 Kinetoterapeut  

 Maseur  

 Logoped 

 Psiholog 

 Psihopedagog 

 Terapeut ocupațional  

 Asistent medical  

 
BENEFICIARI: 

Copiii cu vârsta între 0 – 18 ani, cu 

deficiente neurologice, psihice, motorii, 

cu certificat de încadrare în grad de 

handicap şi cu hotărâre CPC pentru 

program de recuperare. 

  

SERVICII OFERITE: 

 Kinetoterapie  

 Masaj medical 

 Fizioterapie 

 Hidroterapie (jacuzzi) 

 Terapie logopedică 

 Terapie psihologică 

 Terapie psihopedagogică  

 Terapie ocupațională  

 Evaluare psihiatrică, psihologică, 

neurologică și motorie 

 Consiliere  

 

 

 
KINETOTERAPIE 

 Corectarea posturii și aliniamentului 

corpului, relaxare musculară, creșterea 

forței musculare, creșterea mobilității 

articulare; 

 Reeducarea mersului, echilibrului, a 

sensibilității proprioceptive și 

kinestezice.  

 
MASAJ 

 Relaxare musculara, tonifiere 

musculara; 

 Stimularea circulației sangvine și 

limfatice; 

 Combaterea stazei și a edemului.  

 

FIZIOTERAPIE 

 Electrostimulare;  

 Magnetodiaflux;  

 

 

 

TERAPIE PSIHOLOGICA 

 Evaluare psihologică; 

 Consiliere psihologică pentru beneficiari 

și familiile acestora; 

 Dezvoltarea autonomiei personale, a 

abilităților de comunicare și de 

socializare. 

  

TERAPIE PSIHOPEDAGOGICĂ 

 Dezvoltarea capacităților cognitive; 

 Dezvoltarea și antrenarea abilităților 

atenționale și mnezice; 

  

TERAPIE  LOGOPEDICĂ 

 Exerciții pentru respirație, ritm, 

motricitate fonoarticulatorie;  

 Corectarea tulburărilor de deglutiție și 

salivație;  

 Stimularea comunicării nonverbale și a 

emiterii de sunete.  

   

TERAPIE OCUPAȚIONALĂ 

 Dezvoltarea motricității fine și a 

coordonării bimanuale;  

 Stimulare multisenzorială;  

 Ludoterapie, meloterapie. 

  


