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Comuna Runcu, Sat Dobrița, strada Regele Mihai, nr. 158, Județul Gorj 
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Petcoiu Constantin 

 

 



 

 

ISTORIC 

Centrul de Îngrijire și Asistență Dobrita, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este un centru 

de tip rezidențial aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj, cu nr. de contact tel./fax. 0253278809. 

Licență de funcționare - seria LF nr.0000254,  eliberată la data de 05.10.2015. Adresa: comuna 

Runcu, sat Dobrița,  strada Regele Mihai I, nr.158, Judetul Gorj.  

Centrul de Ingrijire și Asistență Dobrița este situat în comuna Runcu, în centrul satului 

Dobrița, la 17 km. de municipiul Tg–Jiu, în vecinătatea Căminului Cultural, şi lângă Școala 

Generală din satul Dobriţa, este o instituție publică fără personalitate juridică, aflată  în 

subordinea D.G.A.S.P.C. – Gorj, finanțarea fiind asigurată din sumele alocate de la bugetele 

autoritaților administratiei publice locale. 

 Centrul de Îngrijire si Asistență Dobrița a fost înființat în anul 1962 februarie fiind 

preluat prin protocol de la direcția muncii sub denumirea de Camin de Batrani.  

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă este situat in comuna RUNCU, în centrul satului DOBRIŢA, la 

17 km. de municipiul TARGU–JIU, în vecinătatea Căminului Cultural, a Bisericii Ortodoxe din 

sat şi langa Școala Generală din satul Dobriţa, este o instituție publică fără personalitate juridică, 

aflată  în subordinea D.G.A.S.P.C. – Gorj, finanțarea fiind asigurată din contribuții proprii ale 

beneficiarilor sau ale intreținatorilor acestora, cât și din sumele alocate de la bugetele 

administrației publice locale. La data de 01.01.2005, având în vedere prevederile H.G. nr. 1424 

din 02.09.2004, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 45 din 08.12.2004, Centrul de 

Îngrijire şi Asistenţă trece în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj, pierzându-şi personalitatea juridică, denumirea fiind schimbată în Complexul de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrita, cu o capacitate de 50 de locuri format din pavilionul A si B . 

         În anul 2010 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa a fost supus unui proces de 

modernizare încheiat în 2013, în urma acestei modernizarii confortul şi condiţiile de locuit 

corespund standardelor de calitate. Sursa finanţării acestui proiect este Consiliul Judeţean Gorj şi 

Fonduri U.E. 

Sunt eligibile în vederea internării persoanele care sunt încadrate într-o categorie de 

handicap și nu s-a putut asigura protecţia sau îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii 

din comunitate. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa are o capacitate de 50 de locuri . 

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ DOBRIȚA 

 

Centrul de Îngrijire și Asistență Dobrita este un serviciu de tip rezidential cu sediul în 

com. Runcu, sat Runcu, Jud. Gorj, se află în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Gorj, fiind autorizat să funcționeze conform licenţei de funcţionare seria 

LF nr.0000254,  eliberată la data de 05.10.2015 pe o perioadă de 5 ani. 

            Imobilul ”Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița’’ a fost preluat în domeniul public al 

Județului Gorj și dat în folosință gratuită conform contractului nr. 2998/03.05.2005 încheiat între 

Consiliul Județean Gorj și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Gorj. 

 



 



 



 

 

Misiunea centrului: 

- oferirea unui climat stabil în ceea ce priveşte confortul bio-psiho-social al beneficiarului; 

- asistenţa medico-psihologică, îngrijirea şi recuperarea fizică a beneficiarului; 

- îmbunătăţirea şi actualizarea continuă a condiţiilor de trai şi a serviciilor oferite 

beneficiarilor din cadrul complexului conform standardelor de calitate; 

 

 

CAPACITATEA SI DOTARILE CENTRULUI 

 

           Capacitatea centrului aprobată conform H.C.J nr.33/2010, este de 50 locuri. 

           Centrul de Îngrijire şi Asistență Dobrița a fost reabilitat prin proiectul’’ Extindere si 

dotare Centru de Îngrijire și Asistența- Dobrița, jud. Gorj’’ în cadrul programului operațional 

regional 2007-2013.  În acest proiect s-a realizat construcția unui  pavilion P+1 cu 50 locuri de 

cazare care oferă condiții corespunzatoare de cazare și masă, conform standardelor minime de 

calitate pentru centre rezidentiale destinate persoanelor adulte cu handicap, conform ordinului 

559/22.10.2008, al Președintelui Autoritații Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind 

aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centre rezidențiale în vigoare în perioada 

implementarii proiectului ( 2010-2013), oferind condiții optime de cazare și îngrijire conform 

Standardelor Minime de Calitate. 

 Amplasamentul si  amenajarea  interioară a Centrul de Îngrijire şi Asistență Dobrița sunt 

în concordanță cu nevoile de asistență ale beneficiarilor: sala de socializare, sala de 

kinetoterapie, cabinet medical, cabinet de consiliere psihologica, cabinet de asistenta sociala, sala 

de mese, bucatarie, lift, parc de distracție și recreere. 

Există posibilitatea deplasării în scopul accesării serviciilor din comunitate (poștă, 

biserică, magazine, parc, etc) 

 

 

 



 



 
 

 

 

 
 



 
 

OBIECTIVE: 

- recuperare medicală a diferitelor disfuncţii locomotorii; 

- confort psihologic; 

- îngrijire şi asistenţă oferită non stop; 

- confort fizic; 

- socializare; 

- recuperare şi integrare socială; 

descoperirea  şi dezvoltarea aptitudinilor personale a abilităţilor de autoângrijire în scopul 

independenţei fizico-psihice în societate. 

 

BENEFICIARII: 

Beneficiarii dispun de servicii sociale în funcție de nevoile individuale  cu abordarea 

individualizată a persoanelor cu diferite grade și tipuri de handicap fapt ce presupune stimularea 

tuturor capacităţilor şi disponibilităţilor cognitive, psihomotorii, afectiv-relaţionale şi social 

adaptive cu scopul recunoaşterii valorii fiecărei fiinţe umane şi valorizarea ei indiferent de 

handicap.   

 

 

SERVICII OFERITE ȘI ACTIVITAȚI DESFAȘURATE: 

- asistență medicală; 

- cosiliere psihologică; 

- recuperare fizică a deficiențelor locomotorii; 

- socializare; 

- terapie ocupațională; 

- îngrijire zilnică, întreținere și supraveghere permanentă; 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Centrul de Recuperare și Reabilitare Dobrița (CRR)  
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ISTORIC 

Centrul de Recuperare si Reabilitare, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este 

un centru de tip rezidențial aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj, cu nr. de contact 

tel./fax. 0253278809, Licență de funcționare - seria. LF  nr.0000255 eliberată la 

data de 05.10.2015. Adresa: com. Runcu ,sat Dobrița str. Regele Mihai I, NR. 158, 

jud. Gorj. 

Centrul de Recuperare si Reabilitare este situat în comuna RUNCU, în 

centrul satului DOBRIŢA, la 17 km. de municipiul TARGU–JIU, în vecinătatea 

Căminului Cultural, şi langă Școala Generală din satul Dobriţa, este o instituție 

publică fără personalitate juridică, aflată  în subordinea D.G.A.S.P.C. – Gorj, 

finanțarea fiind asigurată din sumele alocate de la bugetele autoritaților 

administrației publice locale. 

Sunt eligibile în vederea internării persoanele care sunt încadrate într-o 

categorie de handicap și nu s-a putut asigura protecţia sau îngrijirea la domiciliu 

sau în cadrul altor servicii din comunitate. Centrul de Recuperare și Reabilitare 

Dobriţa are o capacitate de 11 de locuri . 

 

 

 

              CENTRUL DE  RECUPERARE ȘI REABILITARE DOBRIȚA 

 

 

 

Centrul de Recuperare si Reabilitare Dobrița este un serviciu de tip 

rezidențial cu sediul în com. Runcu, sat Runcu, Jud. Gorj, se află în subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, fiind autorizat 

să funcționeze conform licenţei de funcţionare LF  nr.0000255 eliberată la data de  

05.10.2015, pe o perioadă de 5 ani. 

          Imobilul ”Centrul de Recuperare si Reabilitare Dobrița’’ a fost preluat în 

domeniul public al Județului Gorj și dat în folosință gratuită conform contractului 

nr. 2998/03.05.2005. 

 

Misiunea centrului: 

- oferirea unui climat stabil în ceea ce priveşte confortul bio-psiho-social al 

beneficiarului; 

- asistenţă medico-psihologică, îngrijirea şi recuperarea fizică a beneficiarului; 



- îmbunătăţirea şi actualizarea continuă a condiţiilor de trai şi a serviciilor 

oferite beneficiarilor din cadrul complexului conform standardelor de 

calitate; 

 

CAPACITATEA ȘI DOTARILE CENTRULUI 

Capacitatea centrului aprobată conform H.C.J. nr. 31/27.02.2014, este de 11 

locuri. 

 Centrul de Recuperare si Reabilitare Dobriță a fost reabilitat prin:  

- proiectul “Extindere și dotare  Centru de Recuperare si Reabilitare - 

Dobrița, jud. Gorj’’ în cadrul programului operațional regional 2007-2013. 

Prin acest proiect s-a realizat înființarea în anul 2014 a unui nou  serviciu 

social “ Centrul de Recuperare și Reabilitare,,  cu capacitatea de 11 locuri de 

cazare în clădirea – Pavilionul B – extinsă în unitate înainte de implementarea 

proiectului menționat, care ulterior a fost modernizată și dotată cu echipamente 

specifice activitaților desfașurate și s-au creat condiții de găzduire conform 

standardelor în vigoare. 

Amplasamentul și amenajarea interioară a Centrului de Recuperare și 

Reabilitare Dobrița sunt în concordanță cu nevoile de asistență ale beneficiarilor: 

sală de socializare, cabinet de consiliere psihologică, cabinet de asistență socială, 

parc de distracție și recreere.  

 Bucataria , sala de mese, cabinetul medical, cabinetul de recuperare, 

cabinetul de consiliere psihologică se află în clădirea Centrului de Îngrijire și 

Asistență Dobrița care  deservesc și beneficiarii Centrului de Recuperare 

Reabilitare Dobrița.  

Proprietarul clădirii este Consiliul Județean Gorj și a acordat drept de 

folosință gratuită prin  Contract nr. 2998/03.05.2005 Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecție a Copilului Gorj. 

Există posibilitatea deplasării în scopul accesării serviciilor din comunitate 

(poștă, biserică, magazine, parc, etc)  

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBIECTIVE: 

- recuperare medicală a diferitelor disfuncţii locomotorii; 

- confort psihologic; 

- îngrijire şi asistenţă oferită non stop; 



- confort fizic; 

- socializare; 

- recuperare şi integrare socială; 

descoperirea  şi dezvoltarea aptitudinilor personale a abilităţilor de 

autoîngrijire în scopul independenţei fizico-psihice în societate. 

 

BENEFICIARII: 

Beneficiarii dispun de servicii sociale în funcție de nevoile individuale  

cu abordarea individualizată a persoanelor cu diferite grade și tipuri de 

handicap fapt ce presupune stimularea tuturor capacităţilor şi 

disponibilităţilor cognitive, psihomotorii, afectiv-relaţionale şi social 

adaptive cu scopul recunoaşterii valorii fiecărei fiinţe umane şi valorizarea ei 

indiferent de handicap. 

 

  
 

 

 

 





 
 

 

 

SERVICII OFERITE ȘI ACTIVITĂȚI DESFASURATE: 

- asistență medicală; 

- cosiliere psihologică; 

- recuperare fizică a deficiențelor locomotorii; 



- socializare; 

- terapie ocupațională; 

- îngrijire zilnică, întreținere și supraveghere permanentă; 

 

 

 

 

 

 


