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Prefață

„Dacă există unul sărac printre voi, un frate într-una din orașele sau terenurile voastre, pe care 
Domnul, Dumnezeul vostru, vi-l va da, nu vă împietriți inima și nu vă închideți strânsoarea față de 
fratele vostru, săracii, ci deschideți mâna și dați cu bucurie cât are nevoie în situația sa dificilă.. 
[…] Dă-i-o cu inima bună, iar când dai, inima ta nu trebuie să fie plină de răutate. Pentru fapta 
ta bună, vei fi binecuvântat de Dumnezeul tău, în fiecare pas și în fiecare lucrare a mâinii tale.. 
Întotdeauna vor fi oameni săraci pe pământ. De aceea, acum vă poruncesc să deschideți mâna 
către fratele vostru, cei nevoiași și săraci care trăiesc în țara voastră.” 

(Legile lui Moise 15,7–8.10–11)
Ca urmare a crizei economice cauzate de război, vedem cu toții 
din ce în ce mai mulți oameni care mor de foame în jurul nostru: le este 
foame de mâncare, dar le este foame de tovărășie, alinare, prietenie, 
flămânzi de veselie, atenție, flămânzi să-și găsească din nou liniștea 
sufletească. Caritas Catolica, ca mâna ajutătoare a Bisericii, este capabil 
să atenueze această foame și să fie prezent ca o pâine hrănitoare pentru 
oamenii disperați care sunt forțați să-și părăsească casele, marginalizați, 
care poartă crucea bolii și care poartă crucea bolii.
Mulțumim binefăcătorilor externi și interni ai eparhiei noastre, care ne-au sprijinit în misiunea noastră 
socială prin donațiile și transporturile lor generoase. Mulțumim tuturor angajaților organizației 
eparhiale  pentru  serviciul lor plină de răbdare și profesionalism, tandrețe și altruism. Mulțumim 
voluntarilor care au renunțat cu bucurie la propriile interese în beneficiul săracilor, știind că Domnul 
binecuvântează întotdeauna aceste gesturi și este invincibil în generozitate.

Continui să încurajez tot personalul, voluntarii, pastorii, educatorii, elevii și credincioșii noștri să se 
uite la Isus, pâinea frântă care ne va deveni tovarăș de călătorie, ne va vizita în singurătate, să ne va 
ajuta să descoperim sensul vieții noastre și ne va trezi entuziasmul.  Fie ca cuvintele Sale eterne să ne 
dea tărie în munca noastră: „Daţi şi vi se va da! O măsură plină, îndesată, clătinată şi care se revarsă, 
va fi pusă în poala voastră. Căci cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.” (Luca 6:38).
Cu binecuvântare episcopală,
Böcskei László
Episcop diecezan

Oradea, 20 iunie 2022 
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Management Info
În 2021, ca și în anii precedenți, cu ajutorul angajaților calificați ai Asociației Caritas Catolica, am 
încercat să oferim servicii de calitate, atât rezidenților instituționalizați, cât și persoanelor și familiilor 
aflate la nevoie.
Anul a fost afectat de pandemie, am încercat să protejăm instituțiile noastre împotriva virusului. 
Rezidenții căminelor de bătrâni și angajații au primit vaccinările și am distribuit în mod regulat măști 
de protecție medicală, mănuși și dezinfectanți.
Cantina socială a continuat să asigure hrana rezidenților căminelor de bătrâni, precum și pentru 45 
de cazuri sociale. În plus a mai deservit 45 de clienți plătitori, abonați serviciul de catering. În timpul 
sărbătorilor bisericești și legale, beneficiarii cantinei au primit pachete cu alimente.
Departamentul de Îngrijire la domiciliu a oferit servicii unui număr total de 454 de pacienți. S-au 
continuat cele 2 proiecte UE lansate în 2019, întitulate Dezvoltarea îngrijirii la domiciliu și “Bunicii 
comunității Salonta”. Datorită acestor două proiecte, am putut ajunge la un număr suplimentar de 
129 de vârstnici, cărora le-am putut oferi asistență gratuită, iar în cazul altor 179 de pacienți, serviciile 
prescrise de medic au fost acoperite de Casa de Asigurări de Sănătate.
Centrul de permanență medicală Caritas continuă să funcționeze, în anul 2021 fiind examinați și 
tratați gratuit 5.965 de pacienți.
S-a continuat programul nostru de furnizare de proteze de sâni, peruci și sutiene ortopedice pentru 
femeile cu cancer mamar. Sponsorii principali ai programului sunt vechii noștri parteneri Jan și Coby 
Willemsen din Olanda. În 2021 am ajutat 57 de femei cu cancer de sân și am distribuit 128 de produse 
și am avut comenzi și din alte județe.

În luna iunie, am re-deschis fosta policlinică în formă nouă sub denumire Societatea Civilă Medicală 
Caritas cu următorii medici specialiști: ortopedie, medicină internă, dermatologie, pediatrie, psihiatrie 
pediatrică, psihologie, psihiatrie, stomatologie.
Am avut în funcționare 5 magazine second-hand pe teritoriul municipiului Oradea și a orașului 
Marghita. Furnizarea de bunuri este continuă, bunurile primite din donații străine sunt trimise la 
magazine de la secția de sortare. Din veniturile departamentului economic, putem acoperi o parte 
din cheltuielile departamentului social.
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Management Info
În 2021, au fost făcute 
următoarele investiții:

• Prin donația de 3.960 de euro primită 
de la Stichting Steungroep Nederland 
Roemenie, am reușit să cumpărăm 
mașini de spălat și uscătoare de haine 
pentru cele 4 cămine de bătrâni

• Sponsorul nostru german din Altötting 
ne-a donat 2 autoturisme, un 
Volkswagen Polo și un VW Fox

• La Căminul de Bătrâni Sf. Margareta a 
fost  predată o cameră de zi renovată, 
crescând astfel spațiul pentru rezidenți. 
Investiția a costat 115.000 de lei 

• bucătăria din Margitta a fost dotata cu 
un aragaz profesional cu 8 ochiuri

• de asemenea, am reușit să dotăm 
azilul de bătrâni din Marghita cu un 
concentrator de oxigen cu ajutorul 
unei donații străine de 2160 de 
euro de la preotul paroh Harold Van 
Overbeek – Asten, iar din alții 1500 de 
euro urmează să fie ranovată terasa 
căminului Sf. Martin.

• Am lansat un program de ajutor de 
iarnă cu ajutorul asociației SOEB din 
Boskoop, în cadrul căreia au fost 

distribuite 800 de porții de mâncare caldă cu ajutorul voluntarilor timp de 3 luni în fața Bisericii 
Prietenilor în valoare totală de 900 de euro, am mai sprijinit 100 de persoane cu donații de lemne 
de foc în valoare de 2500 de euro și am distribuit alimente durabile către alte 100 de persoane și 
familii nevoiașe în valoare de 1500 de euro în cele 3 luni reci de iarnă. 

• Am dezvoltat o colaborare cu Școala Lucreția Suciu din cartierul Velența din Oradea, în care sunt 
înscriși copiii romi din medii defavorizate. I-am sprijinit de 6 ori cu alimente, dulciuri, produse de 
igienă, iar înainte de începerea anului școlar am colectat rechizite școlare pentru ei.

• In noiembrie conducerea Caritasului și reprezentanții angajaților au participat la programul de 
dezvoltare organizațională organizat de Confederația Caritas din București, in urma căruia au 
fost întocmite noi standarde de management, proceduri care reglementează procesul de lucru în 
toate departamentele asociației.
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Pe baza estimării bugetare veniturile vor avea 
o scădere în anul 2022. Unul dintre principalele 
motive pentru aceasta este că se vor încheia 
cele 2 proiecte UE pentru dezvoltarea serviciului 
de Îngrijire la Domiciliu, astfel probabil vom fi 
nevoiți să reducem orele de lucru contractuale 
ale angajaților, iar salariile vor fi și ele recalculate.
Planurile pentru anul 2022 includ menținerea 
serviciilor existente, reorganizarea îngrijirii 
la domiciliu și continuarea renovării etajului 
1 a Centrului Sf. Iosif, care a și fost începută 
prin finanțarea de 100.000 de lei din partea 

Management Info

Episcopiei. Aici, la etaj, ne dorim să creăm un centru de zi pentru vârstnici unde vor avea loc diverse 
activități. Sperăm să putem să repornim și programul de voluntariat internațional prin care studenții 
școlii profesionale de construcții HTL Moedling din Austria să ne ajuta prin muncă voluntară în 
renovarea clădirii. Programul intermediat de mag. Peter Zidar diacon a fost suspendat în ultimii doi 
ani din cauza pandemiei. 
De asemenea dorim să începem construcția depozitului nou, care ar urma să fie construit în zona 
pusă la dispoziție de Episcopie. În acest depozit ar urma să fie livrate transporturile cu donații din 
străinătate. Aceste transporturi sunt de o importanță vitală în funcționarea asociației noastre fiind 
că prin valorificarea bunurilor putem finanța activitățile sociale. Suntem foarte recunoscători pentru 
sponsori noștri din străinătate care colecționează, împachetează și organizează transportul acestor 
bunuri. Ne bucurăm din suflet să avem astfel de oameni și comunități care ne sprijină. Unii trimit 
transporturi cu camioane mari periodic sau chiar lunar, alții ne aduc marfă cu autovehicule mai mici 
aproape săptămânal. Ei sunt eroii noștri care ne ajută să menținem toate activitățile. Ca semn de 
respect le enumerăm pe toți nominal la capitolul Mulțumiri al acestui raport anual, dar și la secțiunile 
dedicate diferitelor departamente pa care l-au sprijinit prin materialele donate.
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Pe lângă cantina socială Biroul de 
Ajuroare este cel mai important 
departament prin care se îndeplinește 
misiunea socială a asociației noastre, 
și anume cea de a ajuta persoanele 
și comunitățile aflate la nevoie. Chiar 
dacă anul 2021 a fost unul mai greu din 
punct de vedere financiar din cauza 
pandemiei, ne-am străduit și am reușit 
sa menținem numărul beneficiarilor, 
fie vorbe de instituții publice sau 
persoane fizice. 

Biroul de ajutoare

Acest lucru s-a datorat în mare parte sponsorilor noștri din străinătate, care au asigurat continuitatea 
transporturilor de donații, pentru care le mulțumim în suflet în numele beneficiarilor. În același timp, 
s-a simțit că există și o binecuvântare cerească asupra muncii noastre umanitare, care ne-a întărit și 
ne-a ajutat pe tot parcursul anului, de care suntem conștienți și recunoscători. 

Astfel am oferit donații 
regulare pentru comunități 

defavorizate prin:

• departamentele sociale a 6 
primării (Cherechiu, Finiș, 
Ineu, Husasău de Tinca, Tulca, 
Săuceni)

• 3 instituții de învățământ
• 43 parohii (37 catolice, 4 

reformate, 1 ortodox)

Pe parcursul anului 2021 
am distribuit nevoiașilor 

aproximativ:

• 1930 pachete de crăciun
• 80 000 kg de haine second-hand
• 217 articole de mobilier
• 228 cutii de articole de igienă 

corporală
• 4264 conserve de alimente
• 404 cutii de articole de menaj
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Cantina socială Oradea
Cantina Socială din Oradea a avut în general 
160 de beneficiari pe parcursul anului 2021, 
dintre care 70 rezidenți ai căminelor locale de 
bătrâni, 45 cazuri sociale și 45 abonați plătitori 
la serviciul de catering. Beneficiarii sociali 
au inclus persoane vulnerabile, bătrâni fără 
aparținători, pacienți cu dificultăți la deplasare 
(cărora le-am livrat la domicilu mâncarea), 
respectiv persoane și familii sărace și oameni 
fără adăpost. Pentru rezidenți căminelor de 
bătrâni cantina a oferit 3 mese principale și 2 
gustări / zi, iar restul categoriilor au beneficiat 
de o masă caldă la prânz. Activitatea a fost 
realizată cu un număr total de 8 angajați. 
Din păcate la începutul anului 2021 bucătăreasa noastră Kavasi Eva s-a pensionat, lăsând un gol 
enorm în urma ei. Ea a fost un om de bază în echipa cantinei de peste 10 ani și ne-a fost foarte 
greu să o înlocuim. Fiind că nu am reușit să angajăm un bucătar în locul ei, după câteva fluctuări de 
personal, am început anul cu un ajutor bucătar, Maticiuc Viorica pe care am format-o, și într-un an a 
reușit să-și termină studiile de specialitate, devenind bucătar. 

Pe lângă mesele preparate în fiecare zi pentru 
categoriile de beneficiari menționate mai 
sus, prin cantina socială din Oradea am mai 
distribuit donații de alimente cu 200 de ocazii 
în cursul anului 2021, de care au beneficiat 
persoane nevoiașe, instituții precum cămine 
de copii, aziluri de noapte pentru oamenii fără 
adăpost, dar și alte ONG-uri cu scop caritabil. 
Valoarea acestor donații a depășit 181.000 
lei (adică aproximativ 36.500 €). Alimentele 
distribuite au provenit din diferite donații din 
țară și din străinătate. 
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Cantina socială Oradea

Am continuat colaborarea cu Banca Pentru Alimente Oradea, 
de unde am primit donații de produse alimentare cu termen scurt de 
expirare în valoare totală de peste 30.000 euro. O parte din aceste 
produse le-am folosit ca materie primă pentru prepararea meselor 
la cantina socială, iar o altă parte am distribuit direct beneficiarilor 
și organizațiilor cu profil caritabil partenere.

Ajutorul a fost reciproc, și noi am donat la rândul nostru o 
mulțime de produse alimentare Băncii Pentru Alimente, astfel am 
reușit să ajungem la grupuri noi de țintă. De exemplu refugiați 
Sirieni sosiți la trecerea de frontieră Borș. 

În cadrul programului întitulat Ajutor de Urgență Pentru Iarnă finanțat de fundația SOEB din Olanda 
am reușit să mai organizăm 8 distribuiri stradale de masă caldă în timpul sezonului rece, și am mai 
distribuit 100 de pachete de alimente neperisabile și 100 de porții de lemne de foc unor persoane 
nevoiașe. 
Dorim să menționăm că cei mai mari contribuitori ai cantinei sociale Caritas sunt sponsorii noștri 
externi din Olanda, Austria și Germania, și în principal organizațiile Caritas Uden, Caritasverband 
Passau, Freundeskreis Villingen-Schwenningen, Barmherzigen Schwestern aus Augsburg respectiv 
diaconul Peter Zidar din Austria. Pe lângă aceste donații regulare am mai primit donații și din țară 
de 33 de ori pe parcursul anului în valoare totală de peste 131.000 lei (aproximativ 26.000 euro). 
Cei mai însemnați contribuitori din țară au fost firme ca Sandy Impex SRL, Fast Connection Trading, 
Mona-Zol SRL, Adriatic Sea Fish, Forelit, Panificația Tomis, dar de asemenea ne-au ajutat cu donații 
și parohia reformată din Fughiu, parohiile catolice Oșorhei și Sf. Ladislau, primăriile Săcueni, Tulca, 
Tinca și Husasău de Tinca, Direcția de Asistență Socială Oradea, dar și alte ONG-uri cu care ne ajutăm 
reciproc ca de exemplu Fundația Copii Dragostei sau Caritas Eparhial Oradea. 
O îmbunătățire însemnată din punctul de vedere al calității mediului de lucru a fost instalarea 
a 3 aparate de aer condiționat – dintre care 2 în hala de depozitare a cantinei, iar 1 în bucătăria 
principală. Aceste investiții au fost finanțate prin donație din partea, pentru care suntem extrem de 
recunoscători.  
Ca să putem desfășura activitatea cantinei sociale în 
condiții optime am avea nevoie să schimbăm ușile 
batante de intrare spre sala de mese a Căminului de 
Bătrâni Sfânta Elisabeta. Din păcate ușile vechi nu mai 
sunt reparabile. Am fi foarte recunoscători pentru orice 
ajutor în obținerea ușilor noi. 
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Serviciul de voluntariat al Asociației Caritas Catolica din Oradea s-a schimbat semnificativ în 2021 
ca urmare a pandemiei, dar asta nu înseamnă că a fost mai puțină activitate. Dimpotrivă. Carantina 
introdusă în căminele de bătrâni în scopuri preventive a dus la schimbarea concentrării activității 
către acțiunile publice de ajutorare în locul voluntariatului pe termen lung și regulat în instituții. Acest 
lucru a însemnat o mai mare vizibilitate pentru organizație și a facilitat recrutarea de noi voluntari.

Voluntariat

Cea mai semnificativă activitate de voluntariat  a anului a fost programul de Ajutor de urgență pe 
timpul iernii, finanțat de organizația SOEB din Boskoop, în cadrul căreia voluntarii Caritas au distribuit 
mese calde, lemne de foc și pachete cu alimente durabile celor aflați în nevoie timp de trei luni. În 
total, au fost distribuite aproximativ 800 de porții de mâncare caldă, 100 de pachete cu alimente și 
100 de porții de brichete presate pe lemne. La seria de acțiuni au participat în mod regulat 20 de 
voluntari. 
În cadrul altor acțiuni, am amenajat grădina căminului de Bătrâni Sf. Elisabeta cu voluntari, precum și 
în mai multe rânduri am distribuit diverse donații și rechizite școlare cu sprijinul diaconului austriac 
Peter Zidar la școala locală pentru romi. 
Pe parcursul anului, voluntarii noștri au lucrat în total aproximativ 1.950 de ore de lucru gratuit în 
sprijinul programelor caritabile ale organizației noastre. 
În ciuda diferitelor restricții și carantine introduse în 
instituțiile noastre, am avut și voluntariat pe termen 
lung. Pentru că nu mai putea lucra în azilul de bătrâni din 
motive de protecție împotriva virusului, Katalin Kimpan, 
câștigătoarea galei de voluntariat a orașului de anul trecut, 
care este unul dintre cei mai entuziaști voluntari ai noștri, 
s-a angajat să ajute magazinele Caritas să pregătească și să 
organizeze bunurile și a desfășurat această activitate în mod 
continuu pe tot parcursul anului, luând o povară uriașă de pe 
umerii angajaților noștri deja suprasolicitați. Suntem foarte 
recunoscători pentru tot ceea ce face pentru noi.   
Pentru prima dată, seara de gală a Direcției de Asistență Socială Oradea prin care premiază voluntarii 
a fost anulată din cauza pandemiei, astfel că niciunul dintre voluntarii noștri nu a fost premiat oficial 
în cursul anului 2021. În același timp, și din cauza pandemiei, a fost anulată și tradiționala excursie 
anuală de formare a voluntarilor și team building. Dorim să le facem pe amândouă în 2022 dacă 
reușim să găsim fondurile pentru implementare.
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Căminele de bătrâni - Oradea

Căminul Sfânta Elisabtea Căminul Sfântul Martin

Nr. mediu rezidenți 34 32

Nr personal angajat 14 20

Noutăți/ investiții

• 3 angajați au participat la sesiuni de 
sănătate mintală organizate lunar la 
Asociația CE din România

• Îcele două camere de locuit noi, pe 
care le-am înființat în locul fostelor 
birouri de îngrijire la domiciliu, au 
funcționat pe tot parcursul anului 
la capacitate maximă, astfel încât 
am putut să creștem numărul de 
rezidenți

• Am primit în folosință de la 
departamentul Îngrijiri la Domiciliu 
o mașină special concepută pentru 
transportul persoanelor bolnave și cu 
dizabilități, pe care o utilizăm foarte 
des pentru transportul vârstnicilor 
cu mobilitate limitată

• angajații noștri au patricipat la trainin-
guri  de îngrijire paliativă, comunicare 
asertivă și sesiuni de sănătate mintală

• D-nul Peter Zidar a pus la dispoziția 
Căminului 10 paturi de spital, precum și 
scaune noi pentru sala de mese și cape-
la căminului.

• Cuplul Willemsen din Olanda ne-a oferit 
1 aparat de uscat rufe și 2 blendere

• De la fundația SOEB amprimit vitamine 
și pături tricotate manual de la grupul 
de pensionare din Boskoop.

• Am primit și donații locale: medica-
mente, scutece de la familii locale, pră-
jituri de la diferite cofetării (Yolo Cakes, 
obținem o reducere continuă de la 
cofetăria Sweet Mocca)

• am primit donații de flori regulate de la 
firma Trandafiri din gradina bunicilor

Planuri pe anul 
viitor 

• Pentru a menține calitatea serviciilor 
în viitor, ar fi nevoie de două investiții, 
pentru care am dori să cerem 
ajutorul sponsorilor noștri. Dorim să 
dotăm camera de zi și sala de mese 
cu aparate de aer condiționat. 

• Ar fi necesar să se înceapă înlocuirea 
ferestrelor camerelor rezidențiale. 
Ramele din lemn ale ferestrelor 
vechi au fost deteriorate și crăpate 
de-a lungul timpului, chiar și după 
mai multe reparații, vântul suflă 
printre crăpături, iar balamalele lor 
s-au slăbit și ele.

Pentru a menține calitatea serviciilor în 
viitor, ar fi nevoie de 

• o nouă mașină de spălat industrială 
pentru că cea veche este stricată

• Înlocuirea pardoselilor celor 2 săli de 
mese, deoarece sunt periculoase

• Revopsirea camerelor de locuit
• Înlocuirea ușii de intrare
• Reamenajarea grădinii ca să fie mai bine 

adaptat pentru pacienții cu demență
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În 2021, am reușit să îngrijim un număr record de 
454  de bolnavi.  Dintre aceștia, 179 au beneficiat de 
îngrijiri gratuite în cadrul proiectelor UE, iar altor 129 de 
pacienți costurile tratamentului au fost decontate Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate.  Pe parcursul anului, 
centrele noastre de îngrijire la domiciliu a funcționat în 
6 localități, care au asigurat servicii și în satele arondate: 
Oradea, Salonta, Oșorhei, Marghita, Săcueni, Sălacea. 
Personalul medical a efectuat următoarele servicii la  
domiciliul pacientului: injecții, perfuzii, pansamente 
pentru răni de escare, măsurarea tensiunii arteriale și a 
glicemiei, instalarea cateterelor de urină, administrarea 
de medicamente etc. Asistenții noștri sociali  au acordat 
următoarele servicii: asigurarea igienei personale 
a pacienților, curățenie, efectuare cumpărături etc. 
Fizioterapeuții s-au ocupat de reabilitarea pacienților.
Serviciile de îngrijire la domiciliu au fost furnizate în 
mod continuu pe perioada pandemiei. Am păstrat 
legătura cu Direcția de Sănătate Publică, ținând cont de 

Îngrijire la domiciliu (CID)

reglementările epidemiologice, personalul a efectuat îngrijirea pacienților cu cea mai mare grijă. De 
asemenea, am închiriat concentratoare de oxigen pentru pacienți. La sediul centrelor de îngrijire la 
domiciliu, pacienții au putut închiria diverse unelte auxiliare de ajutor medical (precum: scaune cu 
rotile, cârje, paturi de spital, cadre de mers, etc.).
Serviciile au putut fi accesate de către pacienți pe baza unei cereri, și o recomandare din partea unui 
medic specialist sau a medicului de familie. 
Centrele de îngrijire la domiciliu au funcționat cu licență socială, pe parcursul anului 2021 am avut un 
contract  cu Casa de Asigurări de Sănătate, astfel serviciile decontate nu au fost plătite de pacienți.
Departamentul de îngrijire la domiciliu și-a extins serviciile în cadrul proiectelor UE. Acest lucru a 
însemnat că serviciile medicale, asistență socială și fizioterapia au putut fi accesate gratuit timp de 6 
luni de către  pacienții cu vârsta peste 65 de ani. 

Andrea Toth, coordonator departament
 



Raport Anual 2021 11

sucursala Marghita 
Pentru îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor și 
a persoanelor nevoiașe din orașul Marghita, Caritas 
Catolica Marghita și-a desfășurat activitatea pe mai 
multe domenii de activitate după cum urmează:
Căminul Sf. Anton, situat în Marghita, str. Bihorului, 
nr. 9-11. unde buna desfășurare a serviciilor au 
fost îndeplinite de 12 angajați, după cum urmează: 
1 șef centru, 5 îngrijitoare, 1 asistent medicali, 2 
femei de serviciu, 1 asistent social, 1 lucrător social 
și 1 kinetoterapeut pentru un nr de 24 beneficiari.
Căminul Sf. Margareta, situat în  Marghita, str. 
Crișan nr. 5 cu 13 angajați, după cum urmează: 
1 șef centru, 1 asistent social, 1 lucrător social, 6 
îngrijitoare, 1 femeie de serviciu, 1 kinetoterapeut 
și 2 asistenți medical pentru un număr de 25  
beneficiari. La acest cămin s-a făcut o investiție 
importantă, prin construirea unei terase și camera 
de zi.
Cantina socială situată în Marghita, pe str. 
Bihorului nr 9-11 a asigurat hrană caldă la un 
număr mediu de 35 de persoane la care se mai 
adaugă rezidenții celor două cămine de bătrâni.  
Persoanele nevoiașe și fără venit au primit la prânz 
gratuit o porție de mâncare zilnic iar beneficiarii 
cu venit mic au achitat suma de 1% din venit. La 
Cantina socială s-a făcut o investiție importantă 
prin cumpărarea unui aragaz profesional.

Pentru îmbunătățirea condițiilor și a serviciilor 
vrem sa realizam un teren de sport in exterior în 
curtea instituției.

Pe parcursul anului 2021 au avut 
loc diferite evenimente la care 

au participat vârstnicii din cămin, 
un caracter mai deosebit având 

următoarele activități:

• 8 Martie ziua Internațională a Femeii, în 
cadrul căreia doamnele au fost felicitate cu 
flori 

• sărbătoarea paștelui
• 13 Iunie ziua SF Anton și totodată ziua in 

care a fost inaugurata unitatea noastră
• 15 august de Sfânta Maria au fost felicitate 

persoanele cu nume de Maria. Această 
zi are o mare importanță în comunitatea 
noastră. 

• 1 octombrie Ziua Internațională a 
Persoanelor Vârstnice, eveniment sărbătorit 
într-o ambianță plăcută 

• de 1 noiembrie ne-am amintit de cei plecați 
dintre noi

• sărbătoarea Crăciunului
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Prin însăși existența sa, Caritasul promovează iubirea, acea dragoste care acordă atenție celorlalți, 
ca nimeni să nu rămână fără ajutor în caz de nevoie. Iubirea fără interese, fără condiții, care vede în 
fiecare om semenul, nefăcând deferențe sau discriminări între oameni.
Constatăm cu bucurie, că conducerea orașului contează deja pe prezența noastră în comunitate, 
la fel și edilii comunelor înconjurătoare. Ne acceptă parteneri și ne tratează ca atare, pe noi și pe 
colaboratorii noștri. Este o experiență plăcută, să știm că activitatea noastră nu este doar cunoscută, 
ci și apreciată.
În mod paradoxal, adevăratul nevoiaș nu se vaită, nu se dă în spectacol pentru a fi compătimit – și 
noi toți, trebuie să-i observăm, să-i recunoaștem, să intrăm în contact cu ei și să-i ajutăm, după 
capacitățile noastre.

filiala Tășnad

Domeniile noastre de activitate:
Centrul de zi pt. Vârstnici Boldog Bogdánffy Szilárd 
& Edith Gröger, în anul 2021 a avut 21 de beneficiari, 
care s-au bucurat  zilnic de îngrijirea primară acordată
de instituție: transport, mic dejun, masă, igienă 
personală, achiziții de alimente și medicamente, 
tratament medico-sanitar și de pedagogie medicală 
etc. Din cauza pandemiei, am fost nevoiți să 
implementăm unele măsuri în centru, dar acestea nu 
au creat probleme în calitatea serviciilor. 
Cantina socială: a asigurat zilnic, masă caldă la 58 de persoane în medie precum și beneficiarilor din 
căminul de bătrâni. În anul 2021 prin concurs, am obținut finanțare din partea Fondul Bethlen Gábor 
din Ungaria și am reușit să cumpărăm un frigider și un congelator pentru cantină.Atât beneficiarii 
căminului de zi, cât și ai cantinei sociale, au primit cu regularitate pachete cu alimente neperisabile, 
iar odată cu sosirea sărbătorilor de iarnă, sute de oameni bătrâni, nevoiași și copii, au beneficiat de 
pachete de Crăciun.
Ne-au ajutat mult donațiile primite de la Banca pentru Alimente Oradea, datorită acestora au scăzut 
costurile cantinei sociale, dar am reușit să și împărțim direct nevoiașilor multe produse alimentare.
Centrul de Îngrijire la Domiciliu Sfânta Rita:  în anul 
2021, în medie, lunar 18 persoane au beneficiat de 
servicii socio-medicale la domiciliu.
Centrul medical Dürnstein: Ca și în anii precedenți, au 
continuat îngrijirile medicale, atât din partea medicului 
de familie  cât și a medicilor specialiști. Specialiștii veniți 
din Carei și Satu-Mare, au însemnat un real ajutor pentru 
bolnavii din satele învecinate, deoarece nu trebuiau să 
se mai deplaseze în reședința de județ ci li se asigurau 
pe loc analizele și se stabileau tratamentele de urmat.
Magazin second-hand: Încasările provenite din 
valorificarea articolelor second-hand, au  contribuit 
parțial la achitarea facturilor pentru serviciile publice. 
Alimentarea cu produse al magazinului a fost regulară, 
însă s-au făcut simțite urmările pandemiei.
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filiala Tășnad

Planuri pentru viitor:
• În  prima jumătate al anului 2022, am vrea 

să punem în funcțiune centrul de afterchool 
pentru copiii defavorizați

• Finalizarea renovării sălii multifuncționale
• Reînnoirea sistemului de încălzire și trecerea 

pe încălzirea cu gaz la centrul de îngrijirea la 
domiciliu, laboratorul medical, camerele de 
oaspeți și sala de ședință.

• Construirea unei filegorii în curtea căminului 
de zi pentru vârstnici, unde bătrânii ar putea 
sta pe timp de vară.

Sala multifuncțională: În anul 2021, din cauza 
pandemiei, dar și a lucrărilor de renovare, nu a 
fost posibilă organizarea de evenimente. În mare 
parte s-a finalizat Centrul social multifuncțional, 
realizat în cadrul unui proiect comunitar, câștigat 
de Grupul Local de Acțiune Satu Mare Sud-Vest, 
însă ne-am confruntat cu foarte multe cheltuieli 
neprevăzute și costurile ridicate din cauza 
majorării prețurilor.
Clubul Vârstnicilor: numărul membrilor a fost 
între 25- 30 persoane, care au participat în mod 
activ la excursii, au stat la taifas, au făcut schimb 
de experiențe etc.
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Sponsor            nr. transporturi          metri cub

FREUNDKREIS ORDEA-VILLINGEN SCHWENNIGEN   16   1360
PFARRE MARIA ANZBACH       30   390
FREIWILLIGEN-ZENTRUM ST.ELISABETH  ALTÖTTING   2   34
STICHTING CARITAS UDEN       11   1100 
STICHTUNG CARITAS SWOLGEN      4   400
STICHTING CARITAS BAERLE-NASSAU     1   90
STICHTING OOST EUROPA BOSKOOP     4   360
BARMHERZIGEN SCHWESTERN AUS AUGSBURG   1   100
MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT      2   34
GEMEINDE WIESELBURG       1   100
ROM.KATH.PFARRAMT-PURGSTALL-WIESELBURG /    1   13
CARITAS ST. P0LTEN

Depozitul central Caritas a dispus de 3 angajați în anul 2019
Misiunea lor a fost manipularea, stocarea și trimitera la magazinele noastre a hainelor folosite și 
celelalte bunuri primite din străinătate. Pe parcursul anului 2019 am primit următoarele cantități de 
transporturi de la sponsorii noștri externi:

Transporturi și depozitarea bunurilor

Încărcarea mărfii prin 
Martin Distelberger RE-MAX 
Wieselburg și Melk

Sponsori noștri de la 
Stichting Caritas Uden 
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Magazinele caritabile Caritas
La fel ca si in anii precedenți, am încercat să ne îmbunătățim procedurile de lucru pe cât a fost posibil. 
Acest lucru necesita un mare efort, deoarece trebuia să ținem cont de mai mulți factori interni și 
externi, de exemplu cercetarea permanentă a  pieței în vederea îmbunătățirii calităților de lucru, 
fidelizarea clienților existenți, abordarea unor noi clienți.
Trebuie să fim atenți și prompți din toate punctele de vedere, deoarece ne confruntăm cu o mare 
concurență în privința vânzării articolelor second-hand. Dar acest lucru ne face sa ne implicam la 
maxim.
Vânzarea en-gros a fost și el pusă la punct, am avut clienți din toată țara.
Donațiile sunt împărțite și ele sub o forma organizata, ținând legătură cu primăriile care solicita 
ajutor pentru nevoiași.
Totuși anul 2021 a fost anul extra in ceea ce privește veniturile din vânzarea produselor.
Politica de afaceri, noile strategii, team-ul alcătuit din personal bine pregătit, fac ca Caritas Catolica 
din Oradea sa fie din ce in ce mai apreciat și renumit nu numai în sectorul de ajutor social pentru 
nevoiași ci și ca un magazin, unde, oamenii din diferite societăți vin cu plăcere să achiziționeze 
produse de calitate pe care noi le comercializăm. Feedback-ul este un lucru foarte  important pentru 
noi.

Pe parcursul anului am avut onoarea de a-i primi ca oaspeți pe mai mulți dintre sponsorii noștri. Ei 
ne-au ajutat cu mai multe idei și recomandări (pe care le si practicam deja)
Eu, personal, vă mulțumesc mult pentru susținere și apreciere.
Mulțumim sponsorilor noștri pentru ajutorul acordat și susținere! Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Cu respect deosebit,
Mészáros Noémi–Enikő
coordonator activitate economica
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Centru de ajutor pentru pacienții cu cancer mamar
Și în 2021 am continuat programul lansat 
anul trecut pentru a ajuta femeile cu 
cancer de sân. Activitatea a fost afectată de 
pandemia COVID, așa că am fost nevoiți să 
facem mai multe pauze, de asemenea au 
fost unele perioade când nu s-au interesat 
mulți de acest servici, dar și așa am reușit 
să ajutăm într-o serie de cazuri. 
Pe parcursul anului, am ajutat un total de 
57 de femei cu cancer de sân cu aproximativ 
128 de produse. Am oferit sutiene, proteze 
mamare externe și peruci pacientelor și am 
reușit să asigurăm masaj limfatic pentru 2 
paciente. Cei mai mulți dintre beneficiari 
au venit din Oradea sau alte localități 
din județul Bihor – ca și Salonta, Beiuș, 
sau Marghita. Interesant este că serviciul 
nostru s-a extins la nivel național și am fost 
contactați de două persoane din zonele 
mai îndepărtate din România, Ialomița și 
Galaci, unde am reușit să trimitem proteze 
de sâni prin poștă.
Dorim să le mulțumim sponsorilor noștri, 
StNedRom și SOEB Boskoop, care ne 
oferă în mod regulat o aprovizionare cu 
echipamente. 
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Raport economic
VENITURI IN ANUL 2021 MII LEI MII EUR

IN TARA   
CONTRIBUTII 3967.21 801.76
DONATII  DIN TARA 327.30 66.15
SPONSORI 160.34 32.40
SUBVENTII 486.66 98.35
DE LA CASA DE ASIGURARI 421.80 85.24
ALTE INCASARI 62.26 12.58
TOTAL DIN TARA 5425.57 1096.50
DIN STRAINATATE  
IN BUNURI 1245.58 251.73
DONATII IN NUMERAR 
DIN STRAIINATATE

115.28 23.30

FINANTARE PROIECTE 
MICI

125.00 25.26

VANZARI SECONDHAND 1501.98 303.55
TOTAL DIN STRAINATATE 2987.84 603.84
TOTAL VENIT fara proiecte 8413.41 1700.33
CEDAREA ACTIVELOR 30 6.06
ALTE VENITURI 
CONTABILE

1730.99 349.83

FINANTARE PROIECTE DIN 
FONDURI STRUCTURALE

1259.45 254.53

TOTAL GENERAL 11433.85 2310.76

Venitul anual total al organizației este de 
11.433.000 de lei, din care cea mai mare 
parte, ca și în anii precedenți, constituie 
contribuția  rezidenților celor 4 cămine de 
bătrâni, precum și a contribuțiilor la îngriji-
rea la domiciliu și cantina, în valoare totală de 
3.967.215 lei, ceea ce reprezintă 34,70%. La 
acesta s-a adăugat contribuția sponsorilor din 
țară (160.336 lei), bani de la casa de asigurări 
de sănătate (421.000 de lei), 1.223.000 de 
lei ajutor și bunuri din străinătate, cele două 
proiecte UE 1.259.000 de lei și ajutorul de stat 
486.664 de lei. 
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Raport economic
COSTURI IN ANUL 2021 MII LEI MII 

EUR
CAMIN SF MARTIN 1454.16 293.88

CAMIN SF ELISABETA 1332.36 269.27
CAMIN SF MARGARETA 957.65 193.54
CAMIN SF ANTON 931.06 188.17
CANTINA ORADEA 1229.67 248.51
CANTINA MARGHITA 490.31 99.09
PROGRAME MEDICALE 5.07 1.02
PROGRAM CANCER MAMAR 5.97 1.21
CID 472.15 95.42
INTERNAT 1.55 0.31
TRANSPORT SI DEPOZITARE 993.57 200.80
ADMINISTRATIE 342.37 69.19
TOTAL CHELT DE EXP-
LOATARE

8215.89 1660.41

AJUTOR UMANITAR SI CHEL-
TUIELI CU MARFURI

888.25 179.51

TOTAL CHELT fara proiecte 9104.14 1839.93
PROIECT Sf.Iosif 115.85 23.41
PROIECT REALIZAT DIN FD 
STRUCTURALE

1373.90 277.66

PROIECTE MICI 98.00 19.81
ALTE CHELTUIELI  0.00
TOTAL PROIECTE 1587.75 320.88
TOTAL GENERAL 10691.89 2160.81

43,70% din costul total (10691.890 de lei)  
este costul căminelor de bătrâni (4.675.000 
de lei), 48,32% din costuri fiind alcătuite din 
salarii (5.169.000 de lei). După apariția coro-
navirusului în 2020, 50 de angajați au fost 
obligați să lucreze sub regim de carantină în 
căminele de bătrâni timp de 2-2 săptămâni, 
iar în 2021 aceștia au fost susținuți de stat 
cu un total de 123.393 de lei. Un mare aju-
tor este contribuția prin mărfuri venită de la 
Banca Națională pentru Alimente, care anul 
trecut a fost în valoare totală de 145.417 lei 
și acesta a însemnat economii semnificative 
pentru bucătărie. Hrana nefolosită pentru a 
pregăti mese a fost distribuită rezidenților 
căminelor, beneficiarilor sociali și nev-
oiașilor.
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Santău

Tășnad

Salonta

Oradea

Oșorhei

Săcueni Sălacea

Marghita

• Îngrijire la 
Domiciliu

• Cantină socială
• Căminul Sf. 

Elisabeta
• Căminul Sf. 

Martin
• Internat
• Policlinică
• Ajutorare socială
• Sediu

• Îngrijire la Domiciliu
• Ajutorare socială

• Îngrijire la Domi-
ciliu

• Cantină socială
• Căminul Sf. Anton
• Căminul Sf.   Mar-

gareta
• Ajutorare socială

• Îngrijire la Domi-
ciliu

• Depozit medical
• Ajutorare socială

• Îngrijire la 
Domiciliu

• Cantină 
socială

• Centru de 
zi pentru 
vârstnici

• Policlinică
• Ajutorare 

socială

• Îngrijire la Domiciliu
• Ajutorare socială

• Îngrijire la Domiciliu
• Ajutorare socială

• Îngrijire la Domiciliu
• Ajutorare socială

Puncte de lucru - servicii
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Mulțumiri
Vă mulţumim pentru sponzorizarea Asociaţiei Caritas Catolica Oradea!

Instituţii şi NGO-uri

• AJOFM (Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei 
de Munca) 

• Caritas Eparhial Greco-Catolic Oradea
• Casa de Asigurări de Sănătate
• Centrul Unic de Voluntariat ASCO 
• Consiliul Judetean Bihor, 
• Consiliul Judetean Satu Mare
• Direcția de Asistență Socială Oradea (DASO), 
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Pro-

tecţia Copilului Bihor
• Episcopia Romano-Catolică Oradea

• MMSSF-AJPIS Bihor (Ministerul Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale)

• Primăria Santău, DGASPC Satu Mare
• Primăria: Oradea, Aştileu, Vârciorog, Salonta, 

Tăşnad, Aleşd, Marghita, Valea lui Mihai, Oşor-
hei, Săcueni, Cherechiu, Ineu, Tinca, Husasău de 
Tinca, Avram Iancu, Tulca, Ineu de Criş, Betfia, 
Cefa, Ciumeghiu, Sălacea, Drăgeşti

• Serviciul de Ajutor Maltez in Romania Filiala 
Oradea

Parohiile Romano-Catolice din Dieceza Oradea, în special

• Oşorhei, Biharia, Cheşereu, Diosig, Băiţa, Valea 
lui Mihai, Tinca, 

• parohia ortodoxă Drăgeşti, 
• parohia penticostală Ineu; 
• parohia reformată Fughiu, 

• Parohia Rom-cat Sf. Iosif, 
• Parohia Rom-cat. Seleus, 
• Parohia. Rom-cat. Sf. Ecaterina (Oradea)

Instituții de învățământ
• Colegiul National Mihai Eminescu, 
• Colegiul Tehnic Constantin Brâncuşi din Oradea, 
• Facultatea de Kinetoterapie Universitatea Ora-

dea, 
• Facultatea de Sociologie, 
• Grădiniţa “Orsolya”, 
• Lic. Teoretic Leonida Dimitrie, 
• Liceul Teologic Reformat „Lorántffy Zsuzsanna”, 
• Liceul Teologic Rom-Cat. „Szent László”, 

• Liceul Teoretic „Friedrich Schiller” Oradea, 
• Liceul Teoretic Aurel Lazăr Oradea, 
• Liceul Traian Vuia, 
• Şcoala cu clasele I-VIII Ioan Slavici, 
• Universitatea Creştină Partium Oradea, 
• Universitatea Oradea Facultatea de psihologie, 
• Universitatea Oradea Facultatea Stiinte              

Socio-Umane

Parteneri mass-media

• Bihari Napló, 
• Crişana, 
• Jurnal Bihorean, 

• erdon.ro, 
• Agerpres, 
• Duna TV, 
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Mulțumiri

Organizații

• Asociaţia „Segítő kéz” Oradea, 
• Asociaţia Partium, 
• Asociaţia Pro Humanitas, 
• Asociaţia Pro Humanitas; 
• Centru medical Bethesda
• Congregaţia Fiicele Carităţii ale Sfântului Vin-

cenţiu de Paul; 
• Filarmonica de Stat Oradea, 
• Formatia muzicala No Cable, 
• Formatia muzicala Sanzon,  
• Fundatia Ruhama, 
• Fundaţia Copiii Dragostei (Aleşd)
• Fundaţia Motivation Romania

• Grădiniţa nr. 30
• Grădiniţa nr. 53
• Liceul Don Orione
• Lotus Sala de Evenimente
• Organizaţia de tineret „VAR-LAK” Oradea
• Penitenciarul Oradea
• Policlinica nr. 1
• Serviciul de Ambulanţă Oradea, 
• Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea, 
• Surorile Franciscane “Sub ocrotirea Sfintei fami-

lii”-Oradea
• Teatrul de Stat “Szigligeti Ede“ Oradea

Mulțumiri

Firme

• Bom- Trans SRL Marghita, 
• Borostyan Catering, 
• Bunexim Srl, 
• Cabinet de diabetologie Dr. 

Onaca
• Cartierul Prima Oradea
• Centrul de sanatate si imagisti-

ca medicala “Maria” Oradea
• CM Uitz Gyöngyi Enikő
• Cofetăria O-lala
• Electric Mark, Marghita
• Farmacia Arnica
• Farmacia Diana SRL Sălaj
• Farmacia Edelweiss Tăşnad, 
• Farmacia Hygea SRL
• Farmacia Serbiem Oradea
• General F.I.F Construcţii SRL
• Landis Impex SRL
• Lotus Center
• Magazinul Carrefour Oradea, 
• Motors Mivado SRL
• Prodconf R. Line SRL, 
• Promat Comimpex Srl Tăşnad
• RER Ecologic Service Oradea SA

• Restaurant Ambasador
• Romsilva SRL
• Romtransilvanian Logistic SRL
• SC Adriatic Sea Fish
• SC Alereb SRL
• SC Amba Fol SRL
• SC Aresig SRL
• SC Claudi Exim SRL
• SC Communications Media SRL
• SC Landis Impex SRL
• SC Lotus Gema SRL 
• Salesianer Miettex Srl
• SC Agrind SA Tășnad 
• SC Alcedo SRL Carei 
• SC Astormueller SRL
• SC Calipso SA - Cofetaria Pigalle
• SC Cristian Florian SRL Tășnad
• SC Dipar Trade SRL
• SC Eco Adis SRL
• SC Europrint SRL
• SC Fast Conection Trading SRL
• SC Forelit SRL, 
• SC Gavella Com SRL Oradea
• SC Ieftinel SRL

• SC La Capatul drumului SRL
• SC Material Group SRL
• SC Mona-Zol Impex SRL
• SC Motors Mivado SRL 
• SC Nemes Agro Grup SRL
• SC Polypack SRL
• SC Primpardex SRL
• SC Rozoti ProdCom SRL 
• SC Rubin King 2000 SRL
• SC Sandy Impex SRL
• SC Secondtextiliasan 2010 SRL
• SC Syncrotech SRL
• SC Technoprint SRL
• SC Tehnoprint SRL, 
• SC Transpeter Srl Oradea
• SC. Pharmafarm SA
• Selgros Oradea
• Solera Serv SRL
• Stericycle Romania SRL
• Trading SRL, 
• Valenti Impex SRL, 
• Zahărul SA Oradea
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• Alina Ioana Florea, 
• Derzsi Ákos (Oradea), 
• Fehér István 
• Hegedűs Miklós (Olanda),  
• Kiss Gábor, 
• Kovács Sándor (Săcueni), 
• Löx Péter (Oradea), 

• Mavrodoglu Ildikó (Oradea), 
• Mezei János (Oradea), 
• Sonja Van Kessel si familia ei, 
• Tavaszi Tibor, 
• şi alte persoane fizice anonime, care au donat 

cei 2 % din impozit

şi sponzorilor noştri din străinătate, din

Mulțumiri

persoane fizice

• Austria, 
• Belgia, 
• Elveţia, 
• Germania, 

• Marea Britanie,
• Olanda,
• Statele Unite,
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Mulțumiri beneficiari Asociația Caritas Catolica



Asociaţia Caritas Catolica 
Str. Piața Ion Creangă nr. 2,
410009 Oradea, jud. Bihor 
Tel: +40(0)359/427-777 
E-mail 1: caritas@rdslink.ro  
E-mail 2: caritas.oradea@gmail.com 
RO58BTRL00501205736672XX  ROL 
RO07BTRL00504205736672XX  EUR 
SWIFT: BTRL RO22XXX  

Caritas Catolica – sucursala Marghita 
415300 Marghita, Str. Crişan nr. 5, jud. Bihor 
Tel.: +40(0)259/362-657 
E-mail: kiss.karoly@caritascatolica-oradea.ro 
Persoana de contact: Kiss Károly  

Caritas Catolica – filiala Tăşnad 
Str. M. Sadoveanu nr. 3,  
445300 Tăşnad, jud. Satu Mare 
Tel.: +40(0)261/827-572 
RDSTel.: +40(0)361/424-167 
RO92RNCB0224012363390002  RON 
RO65RNCB0224012363390003  EUR 
Banca Comercială Română Tăşnad 
SWIFT: RNC BROBU 
E-mail: caritas.tasnad@yahoo.com 

Cantină socială Oradea
410466 Oradea, 
Str. Spartacus nr. 31/A 
Tel.: +40(0)359/170-313 
Persoana de contact: Szabó Márta  

Policlinică şi stomatologie  
Str. Piața Ion Creangă nr. 2, 
410009 Oradea, jud. Bihor   
Contact person: Dr. Uitz Gyöngyi  

Căminul de bătrâni St. Martin 
410491 Oradea, Bumbacului nr. 1 
Tel.: +40(0)259/423-613 
Persoana de contact: Bör Gyöngyi

Centrul Rezidenţial de Îngrijire Socială 
Sf. Elisabeta 
410466 Oradea, Str. Spartacus nr. 31/A 
Tel.: +40(0)359/170-313 
Persoana de contact: Nagy Andrea  

Internat  
410161 Oradea, Şirul Canonicilor nr. 21 
Tel.: +40(0)259/417-395 
Contact person: Varadi Klara

Centru de Îngrijire la Domiciliu Oradea 
410466 Oradea, Spartacus nr. 31/A
 Tel.: +40(0)259/470-013 
Orar: 12.00-14.00 
Persoana de contact:  Tóth Andrea  
   Tel.: +40(0)740/083-273  

Centru de Îngrijire la Domiciliu Marghita
 415300 Str. Bihorului, nr. 9 
Tel.: +40(0)740/015-100 
Persoana de contact: Fézer Andrea  

Centru de Îngrijire la Domiciliu Oşorhei 
417360 Oşorhei str. Mare nr. 382 
Tel.: +40(0)752/245-465 
Persoana de contact: Varga Zita  

Centru de Îngrijire la Domiciliu Salonta
Str. I. Cantacuzino nr. 2-4  
(în incinta Policlinicii Spitalului Mun. Salonta) 
Tel.: +40(0)740/203-116 
Persoana de contact: Tulvan Angela  

Centru de Îngrijire la Domiciliu Săcueni 
417435 Str. Zolyomi David nr. 10 
Tel.: +40(0)752/245-469
Persoana de contact: Menyhárt Éva  

Centru de Îngrijire la Domiciliu Sălacea
Sălacea, nr. 319. 
Tel.: + 40(0)770/618-784 
Persoana de contact: Albert Adrienn


