Proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA
COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN
DIFICULTATE TÂRGU CĂRBUNEŞTI, județul Gorj,, cod SMIS 16907
În data de 10.12.2012, a fost semnat contractul de finanţare nr. 3571 pentru
proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA COMPLEXULUI
DE
SERVICII COMUNITARE PENTRU
COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU
CĂRBUNEŞTI”,JUDEŢUL GORJ, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia şi D.G.A.S.P.C. Gorj, Cod SMIS 16907.
Contractul a fost semnat de către, D-nul Eduard Hellving , având funcţia de
Ministru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional
Regional 2007-2013, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia
reprezentată legal de D-na Marilena Bogheanu, Director al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia respectiv domnul Cotrună Dumitru ,
director executiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj,
în calitate de beneficiar.
Proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA COMPLEXULUI DE
SERVICII COMUNITARE PENTRU
COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU
CĂRBUNEŞTI”, JUDEŢUL GORJ, a fost depus în cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, având
un buget total de 3.018.842,84 lei din care finanţarea nerambursabilă din partea
Uniunii Europene este în sumă de 1.881.044,90 lei, contribuţia Guvernului României
de 814.028,42 lei şi contribuţia beneficiarului de 323.769,52 lei.
Proiectul are drept obiectiv general îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
serviciilor sociale şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul
COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE
TÂRGU CĂRBUNEŞTI, judeţul Gorj.
Realizarea acestui obiectiv conduce la îmbunătăţirea nevoilor şi condiţiilor
de viaţă a copiilor cât şi a mamelor dar şi a altor beneficiari ai sistemului de
asistenţă socială, în vederea respectării standardelor minime de calitate,
realizându-se un cadru securizat şi suportiv pentru serviciile din cadrul centrului.
Durata de implementare a proiectului este de 20 luni de la data semnării
contractului de finanţare cu autoritatea de management.
Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii serviciilor sociale şi ridicarea acestora la standarde europene în
cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate TgCărbuneşti, judeţul Gorj.
Realizarea acestui obiectiv conduce la îmbunătăţirea nevoilor şi condiţiilor
de viaţă a copiilor şi a altor beneficiari în vederea respectării standardelor minime
de calitate , realizându-se astfel un cadru securizant şi suportiv pentru următoarele
tipuri de servicii din cadrul centrului:
-Serviciul de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispuse să îşi
abandoneze copilul;
-Centrul maternal;

-Centrul de îngrijire de zi ;
-Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat sau
părăsit în maternitate; -Centrul de plasament de tip familial pentru copilul în vârstă
de peste 2 ani;
-Compartimentul administrativ-contabilitate.
Activitati desfăşurate în cadrul proiectului :
Întrucât spaţiile de găzduire pentru beneficiari sunt insuficiente şi nu corespund
întocmai standardelor pentru serviciile rezidenţiale, prin activităţile de construcţii
conform documentaţiei tehnico economice , parte componentă a contractului de
finanţare, se urmăreşte: reabilitări ( termosistem , înlocuire tâmplărie, schimbare
instalaţie electrică, termică, e.t.c.) ,modernizări (înlocuire învelitoare acoperiş la
clădirea principală şi anexe, amenajarea spaţiului de joacă pentru copii şi realizarea
unui spaţiu verde de arbori şi arbuşti, înlocuire gresie, faianţă degradată, aplicare
pardoseli calde, zugrăveli, e.t.c.), recompartimentări (amenajare spaţii igienicosanitare conform standardelor şi în funcţie de numărul beneficiarilor e.t.c.) ,
precum şi dotări cu echipamente specifice necesare şi obligatorii pentru
funcţionarea serviciilor din cadrul complexului.(dotări I.T.şi birotică - calculatoare,
imprimante color, scanner, xerox, etc) , dotări mobilier (paturi, dulapuri, noptiere,
măsuţe, scaune, etc), dotări aparatură de uz casnic (combină frigorifică, robot
bucătărie industrial, aspirator şi alte dotări electrocasnice, etc), dotări de uz zilnic
(cazarmament- articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, veselă, jocuri specifice
activităţilor de recreere, etc). Actualele dotări ale complexului sunt învechite,
demodate, degradate, uzate, altele din ele chiar deteriorate, mobilier insuficient ,
inadecvat dezvoltării fizice ale beneficiarilor.
În structura funcţională a complexului se regăsesc şi spaţii comune care
deservesc toţi beneficiari: sală de spectacole/activităţi; birou director; cameră de
primire-filtru; bucătărie dietetică ( hrana se va prepara la indicaţia medicului) şi
bucătărie cu regim normal de hrană; spălătorie/uscătorie; spaţiu vizitatori; birouri
administrative; anexe: - clădire centrală termică; magazii; spaţiu de recreare şi joacă
în aer liber.
Stadiul actual al implementării proiectului:
În data de 11.11.2013 s-a dat Ordinul de Începere al lucrărilor în baza Contractului
de execuție lucrări nr. 21890/55 din 25.10.2013 încheiat între DGASPC Gorj în
calitate de investitor și S.C ROMTAM CONSTRUCT S.R.L. , în calitate de
constructor.
Constructorul S.C. ROMTAM CONSTRUCT a montat panoul de identificare al
lucrării, situat la loc vizibil la intrarea în incinta complexului. . S-a întocmit
Procesul verbal nr. 1 de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de
repere în data de 11.11.2013.
S-a demolat/desfiinţat magazia corp C7 în conformitate cu autorizaţia de
desfiinţare nr. 47/21.06.2012 cu prelungire valabilitate până la data de 21.06.2014
eliberată de Primăria oraşului Tg-Cărbuneşti;
Termen de finalizare al lucrărilor 16 luni, respectiv 10.03.2015.

Progres fizic 70%. Stadiul fizic al lucrarilor este în conformitate cu graficul de
execuţie. Nu se înregistrează întârzieri.
Lucrari de constructii conform PT:
A. Lucrări acoperiş şi tinichigerie
- înlocuirea învelitorii existente la clădirea principală cu învelitoare tablă
conform specificaţiilor PT şi accesorii, după demontarea asterealei, a învelitorilor din
tablă,desfacerea burlanelor ,etc.
- înlocuirea învelitorii la corpurile anexe, care sunt acoperite cu azbociment
(magazie,etc.)
- închiderea subsolului prin betonarea lui
- repararea copertinei de la acces lateral Clădirea principală
- alte lucrări conform PT
B. Lucrări de amenajări exterioare:
- demolarea zidului de sprijin fisurat,executare de dren şi zid nou de sprijin
- executare trotuar perimetral construcţiei
- înlocuirea existentului covorului de tartran, parţial rupt, din spaţiul de joacă cu
altul nou, cu respectarea strictă a caracteristicilor din caietul de sarcini
- amenajare peisagistică: se vor planta flori, arbuşti,etc.
- se va executa rampă de acces pentru persoanele cu handicap la Clădirea
principală
- alte lucrări conform PT
C. Lucrări aferente reorganizării funcţionale a complexului, care se adresează
următoarelor servicii:
1.Serviciul de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispuse să
îşi abandoneze copilul:
Este un serviciu care face parte din cadrul Complexului de Servicii Comunitare
pentru Copilul în Dificultate Tg-Cărbuneşti situat în corpul principal al clădirii, la
parter, dispunând de un birou de asistenţă socială şi un cabinet psihologic cu
personal angajat de specialitate.
Pentru încadrarea în standardele minime de calitate, prin proiect sunt prevăzute
activităţi de construcţie(cele 2 încăperi care urmează să fie modernizate şi grupul
sanitar aferent) .
2. Centrul maternal
Centrul maternal funcţionează în cadrul Complexului de Servicii Comunitare
pentru copilul în Dificultate Tg-Cărbuneşti şi este sprijinit în realizarea obiectivelor
de către Consiliul Judeţean Gorj, D.G.A.S.P.C.Gorj şi autorităţile publice locale.
Asigură pentru cuplul mamă-copil, găzduire, asistenţă şi suport în cadrul
centrului pe perioada determinată de timp şi ocroteşte fiecare cuplu mamă-copil
în baza unui plan de servicii care abordează într-un mod coerent şi unitar
componentele legate de: educaţie şi responsabilizarea mamei în relaţia sa cu
copilul asigurarea sănătăţii fizice şi psihice a mamei şi copilului, pregătirea
reintegrării familiale şi sociale.
Prin proiect se urmăreşte încadrarea în standardele minime de calitate a
centrului maternal conform Ordinului 101/2006 emis de A.N.P.D.C. ,care se află la

parterul clădirii principale a complexului. Capacitatea centrului maternal după
implementarea proiectului va fi : 6 spaţii individuale pentru cuplul mamă-copil,
repartizate în 5 dormitoare ( 4 dormitoare cu 2 paturi şi un dormitor cu 4 paturi ),
într-o cameră vor găzduite cel mult două cupluri mamă-copil ; spaţii care să
permită vizitarea beneficiarilor de către membrii familiei; grupuri igienico-sanitare
separate create prin lucrări de compartimentare pentru maxim 4 adulţi; spaţiu de
socializare; o toaletă pentru vizitatori şi una pentru personal.Pentru aceste spaţii
trebuie efectuate activităţi de compartimentare pentru 3 grupuri sanitare,reparaţii
interioare, igienizări,etc.
3. Centrul de îngrijire de zi Tg.Cărbuneşti
Prin proiect se urmăreşte încadrarea în standardele minime de calitate a
centrului de îngrijire de zi conform Ordinului 24/2004 emis de A.N.P.D.C..Centrul
de zi se află la parterul clădirii principale a complexului. Capacitatea centrului de
îngrijire de zi după implementarea proiectului va fi 5 locuri . Beneficiarii din cadrul
centrului vor dispune de amenajarea unui spaţiu în care îşi vor desfăşura
activităţile, sală de studiu, loc de luat masa , grupuri igienico-sanitare separate pe
sexe, spaţiu de socializare şi o toaletă pentru personal.
4. Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat
sau părăsit în maternitate
Prin proiect se urmăreşte încadrarea în standardele minime de calitate a
centrului conform Ordinului 89/2004 emis de A.N.P.D.C. , în funcţie de configuraţia
constructivă-funcţională şi existentă a centrului .
Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat sau
părăsit în maternitate se află la parterul clădirii principale a complexului, prin
amenajarea spaţiilor aferente. Capacitatea centrului
după implementarea
proiectului va fi : 10 locuri repartizate în 4 dormitoare ( 2 dormitoare / 2 locuri
pentru sugari, un dormitor/3 locuri pentru băieţi şi un dormitor 3 locuri/fete,
grupuri igienico-sanitare separate pe sexe , birou personal .
5.Centrul de plasament de tip familial pentru copilul în vârstă de peste 2 ani
Centrul de Plasament de tip Familial este un serviciu de tip rezidenţial care are
drept misiune generală, furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă
determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau
integrării familiale şi socio - profesionale.
Prin proiect se urmăreşte încadrarea în standardele minime de calitate a
centrului conform Ordinului 21/2004 emis de A.N.P.D.C. , în funcţie de configuraţia
constructivă-funcţională şi existentă a centrului .
Centrul de plasament de tip familial pentru copilul în vârstă de peste 2 ani se
află la etajul
clădirii principale a complexului. Capacitatea centrului după
implementarea proiectului şi lucrărilor de amenajare conform PT ,va fi : 22 locuri
repartizate în 11 dormitoare ( 3 dormitoare / 2 locuri pentru antepreşcolari, 3
dormitore /2 locuri pentru băieţi şi 5 dormitore /2 locuri fete, grupuri igienicosanitare separate pe sexe , birou personal ,cabinet medical, un izolator, sală de
mese, sală de joacă.

6.Compartimentul administrativ-contabilitate - magazie
Compartimentul administrativ-contabilitate se află în clădirea secundară a
complexului, delimitată de cea în care funcţionează serviciile sociale . Se vor
executa lucrări de arhitectură, instalaţie electrică, instalaţie termică la corpul
administrativ, iar la magazia alăturată se vor executa lucrări de arhitrctură şi
instalaţii electrice.
- Alte lucrări conform PT
D. Finisaje exterioare
- Se va executa termosistem cu polistiren şi vopsele superlavabile la Clădirea
principală, iar soclul se va finisa cu mozaic special, conform caietului de sarcini.
- La clădirea principală există tâmplărie pvc cu geam termopan, iar la corpurile
anexe se va înlocui tâmplăria existentă cu tâmplărie pvc cu geam termopan
- Se vor executa placaje cu gresie antiderapantă la balcon etaj şi scări acces
principal
- Se va înlocui parapetul balconului de la etaj , cu balustradă nouă din
policarbonat şi cadru din inox
- Se va reface copertina de la acces lateral şi se va reface învelitoarea acesteia,
iar pe podest şi trepte se vor executa placaje de gresie antiderapantă
- La construcţiile anexe se vor repara tencuielile exterioare şi se vor vopsi cu
vopsele lavabile
- Alte lucrări conform PT
E. Finisaje interioare
- Pardoseli
- gresie, parchet laminat, covor trafic intens tip tarket (acesta va fi omogen,
rezistent la microorganisme, clasa T, culori calde- alese de beneficiar).
- Pereţi
- placaje de faianţă pe o înălţime de 2,00m , la grupurile sanitare şi
oficii,bucătărie
- vopsele superlavabile pentru protecţie coridoare,spaţii circulabile
- pazie lemn la coridor, în locul lambriului de pvc pentru a proteja peretele
-Plafoane
- vopsele superlavabile
- Alte lucrări conform PT
F. Instalaţii sanitare
- Alimentarea cu apă rece a receptorilor din imobilul propus spre reabilitare şi
modernizare se va realiza din conducta de distribuţie apă rece existentă, prin
intermediul unui branşament existent, cu utilizarea conductelor din ţeavă de
polipropilenă.
- Se propune utilizarea conductelor de alimentare cu apă caldă din ţeavă
polipropilenă cu inserţie metalică.
- In ceea ce priveşte reţeaua de canalizare menajeră interioară, exterioarăconductele de diferite dimensiuni se vor poza în şapă în pereţi, orizontale sau
verticale.
- Pentru grupurile sanitare de la parter se vor practica în podea canale vizitabile
către exterior, deasemenea se vor prevedea tubulatură de ventilaţie către
exterior,etc.
- Alte lucrări conform PT

Persoană de contact Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Gorj
:
Manager proiect Popescu Camelia-Dorina ,Tel. 0253/223693, Mobil 0766473827,
Fax. 0253/223693
E-mail:cameliaicapopescu@yahoo.com

