
Complexul de recuperare pentru copii cu dizabilități Târgu Jiu 
Târgu-Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 2C 

Telefon : 0353414357 

E-mail :crcdtgjiu@dgaspcgorj.ro 

Șef centru: psih. Pasăre Nicolae 
 

Complexul de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg-Jiu, cu sediul în Tg-Jiu, strada 

Alexandru Ioan Cuza, nr. 2C, este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

152/07.09.2017 ca structură funcțională fără personalitate juridică, aflată în subordinea  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Gorj.  

 
Istoric: 

Activitatea a început înaintea datei de 07.09.2017 sub denumirea de Centrul de 

recuperare pentru copilul cu handicap Tg-Jiu,clădirea fiind construită printr-un protocol 

încheiat între Consiliul Judetean Gorj si Fundatia Sera România cu sprijinul Fundației Sera 

Franța și înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 92/07.10.2015 ca structură 

funcțională fără personalitate juridică inclus în sistemul de servicii sociale de interes județean 

gestionat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

Complexul de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg-Jiuare în componență două 

servicii sociale:  

- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg.Jiu(CZRCD)cu o capacitate 

de 50 de locuri 

-  Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități Tg.Jiu. 

Structura  

Complexul de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg.Jiu funcționează cu 

următorul stat de funcții: 

Personal conducere- Șef centru  

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg-Jiu 

1. kinetoterapeut ( cod C.O.R. 226405) 2 posturi; 

2. educator principal, studii superioare (cod C.O.R. 235204) 2 posturi; 

3. logoped (cod C.O.R. 226603) 1 post 

4. psiholog specialist (cod C.O.R. 263411) 1 post 

5. asistent social practicant (cod C.O.R. 263501) 1 post 

6. asistent medical principal (cod C.O.R. 325901) 1 post; 

7. infirmieră (cod C.O.R. 532103) 2 posturi 

8. administrator (cod C.O.R. 515104) 1 post; 

9. inspector de specialitate grad 2 (cod C.O.R.263102) 1 post 

Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități Tg-Jiu 

1. kinetoterapeut ( cod C.O.R. 226405) 1 post 

2. psiholog practicant (cod C.O.R. 263411) 1 post 

3. logoped (cod C.O.R. 226603) 1 post 

4. educator studii superioare (cod C.O.R. 235204) 1post 

 

 



Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg.Jiu 
 

    Activitatea Centrului de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg. Jiu se desfășoară  în 

spații special amenajate și dotate corespunzător pentru desfășurarea activităților de recuperare, 

recreative și de socializare accesibile tuturor copiilor și adecvate vârstei, potențialului, 

preocupărilor și preferințelor lor. 

Misiunea sa este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea 

pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, 

consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională 

pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare, pentru părinți sau 

reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.  

 

Activitățile de bază care se pot efectua în cadrul centrului  sunt următoarele: 

Asistență şi recuperare medicală 

  - asistență medicală, 

  - kinetoterapie, 



  - fizioterapie, 

  - masaj de recuperare, 

  - hidroterapie, 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

- logopedie, 

 
 

- ergoterapie/ terapie ocupaţională/ socializare; 

 



- terapie comportamentală 

 
 

-   Supraveghere 

2. Educare şi dezvoltare timpurie  

3. Alte terapii de recuperare : 

 - consiliere psihosocială şi suport emoţional; 

- consiliere psihologică: individuală/de grup/ pentru familie; 

- terapie asistată cu animale, 

 
 

 - întâlniri de grup brainstorming părinţi/ reprezentanţi legali/tutori. 

4. Suport pentru dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă independentă 

5. Socializare şi petrecere a timpului liber 

6. Reintegrare familială şi comunitară 

7. Consiliere juridică, după caz 

8.Orientare vocaţională 

9.Conştientizare şi sensibilizare a populaţiei. 

10. Supraveghere și îngrijire 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

Complexul dispune și de spații special amenajate pentru petrecerea timpului liber și 

socializare necesare atât beneficiarilor cât și 

însoțitorilor acestora. Astfel, parcul special amenajat 

în curtea Centrului este locul preferat al beneficiarilor, 

acolo unde își petrec timpul între terapii dar și după 

terminarea programului de recuperare.  

Deasemenea, pentru părinți/reprezentanți 

legali există un foișor, acolo unde își petrec timpul cât 

copiii sunt la terapii.  

 
Beneficiari 

1. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de recuperare pentru 

copii cu dizabilități Tg-Jiu Tg-Jiu sunt: 

a. Copiii cu dizabilităţi, din familie, cu domiciliul în judeţul Gorj care necesită tratamente 

recuperatorii şi programe educaţionale adecvate care să le permită o cât mai bună recuperare 

şi integrare socială în vederea reducerii riscului izolării acestora în familie, 

b. Copiii cu dizabilităţi, beneficiari ai unei măsuri de protecţie specială care necesită 

tratamente recuperatorii şi programe educaţionale adecvate care să le permită o cât mai bună 

recuperare şi integrare socială. 

c. Tinerii, beneficiari ai unei măsuri de protecţie specială, care necesită tratamente 

recuperatorii 

 

ECHIPA MOBILĂ PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI TG-JIU 
 

Complexul de recuperare pentru copii cu dizabilități dispune și de servicii de 

recuperare oferite la domiciliu. Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități Tg Jiu funcționează 

din data de 07.09.2017. 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități 

Tg-Jiu Jiu sunt: 

a. Copiii cu dizabilităţi, din familie sau cu măsură de protecție specială, cu domiciliul în 

judeţul Gorj ce necesită tratamente recuperatorii şi programe educaţionale adecvate și care nu 

pot să frecventeze din diverse motive, (nedeplasabili, resurse financiare familiale limitate, 

comunități izolate, comunități foarte îndepărtate), serviciile Centrului de recuperare pentru 

copii cu dizabilități Tg-Jiu. 

b. Copiii cu dizabilităţi, din familie sau cu masură de protecție specială, cu domiciliul în 

judeţul Gorj ce necesită tratamente recuperatorii şi programe educaţionale adecvate și care din  

 



diverse motive frecventează rar, (greu deplasabili, resurse financiare familiale limitate, 

comunități izolate, comunități foarte îndepărtate), serviciile Centrului de recuperare pentru 

copii cu dizabilități Tg-Jiu. 

Aceste servicii sunt furnizate ca să le permită o cât mai bună recuperare şi integrare socială în 

vederea reducerii riscului izolării acestora în familie. 

 

 

  

 
 

Actele necesare pentru admiterea în Complexul de recuperare pentru copii cu 

dizabilități Tg.Jiu sunt următoarele: 

- Certificat de naştere minor/minoră – copie; 

- Carte de identitate minor/minoră (dacă este cazul) – copie; 

- B.I./C.I. părinţi/ reprezentanţi legali – copie, 

- Certificat de căsătorie (dacă este cazul) părinţi/ reprezentanţi legali – copie; 

-  Hotărâre divorţ şi/sau încredinţare minor (dacă este cazul) – copie; 

- Certificat de încadrare/hotărâre în grad de handicap şi certificat de orientare școlară-copie 

(dacă este cazul); 

- Planul de recuperare – copie; 

- Documente medicale care atestă diagnosticul – copie; 

- Anchetă psihosocială realizată de către primăria de la domiciliu – copie; 

- Adeverinţă medicală de la medicul de familie că minorul/minora nu se află în evidenţă cu 

boli infecto-contagioase şi poate frecventa colectivităţile; 

- Fişa psihologică – copie; 

-  Hotărâre/sentinţă măsură specială (dacă este cazul) – copie. 

Admiterea se realizează în baza unei cereri scrise, model tipizat, efectuată de către 

părinte/reprezentat legal/tutore. 

 

 

 

 
 


