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COMPLEXUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI 
TG-JIU 

• Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg-Jiu 
• Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități Tg-Jiu 

 
Adresa : str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 2C 
Telefon : 0353414357 
E-mail : crcdtgjiugorj@yahoo.com 
 
 

 

 

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. Acesta a funcționat 
înaintea datei de 07.09.2017 sub denumirea de Centrul de recuperare pentru copilul cu 

handicap Tg-Jiu, fiind construit printr-un protocol încheiat între Consiliul Judetean Gorj şi 
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-Jiu are în componență două servicii 
sociale:  

- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg.Jiu cu o capacitate de 50 de 
locuri 

-  Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități Tg.Jiu. 
Scopul serviciilor sociale din cadrul Complexului de recuperare pentru copii cu 

dizabilități Tg.Jiu  este de a  dezvolta capacitățile individuale ale copiilor cu dizabilități, 
precum și ale familiilor acestora, pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții şi 
promovarea principiilor de coeziune si incluziune socială. Prin activitatea, sau ansamblul de 
activităţi ale acestui serviciu social se realizează un răspuns oportun nevoilor sociale ale 
comunității, precum şi celor speciale, individuale, familiale, în vederea depăşirii situaţiilor de 
dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii 
sociale şi creşterii calităţii vieţii. Prin menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor 
copilului şi ale părinţilor săi de a depăși situaţiile de dificultate, se previne separarea copilului 
de familia sa. 

Activitățile de bază care se pot efectua în cadrul complexului în vederea atingerii 
scopului sunt următoarele: 
1. Supraveghere 
2. Îngrijire 
3. Educare şi dezvoltare timpurie 
4. Asistență şi recuperare medicală 
  - kinetoterapie, 
  - hidroterapie, 
  - fizioterapie, 
  - masaj de recuperare, 
  - logopedie, 
  - ergoterapie/ terapie ocupaţională/ socializare, 
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  - terapie comportamentală 
5.Alte terapii de recuperare 
 - consiliere psihosocială şi suport emoţional 
 - consiliere psihologică: individuală/de grup/ pentru familie; 
 - întâlniri de grup brainstorming părinţi/ reprezentanţi legali/tutori. 
6. Suport pentru dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă independentă 
7. Socializare şi petrecere a timpului liber 
8. Reintegrare familială şi comunitară 
9. Consiliere juridică, după caz 
10.Orientare vocaţională 
11.Conştientizare şi sensibilizare a populaţiei. 
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal: 

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 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. medic specialist (cod C.O.R. 221201) 1 post 
7. asistent Medical Generalist Principal (cod C.O.R. 325901) 1 post; 
8. infirmieră cod C.O.R. (532103) 2 posturi 
9. administrator (cod C.O.R. 515104) 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 
 
Principiile care stau la baza acordării serviciilor sociale 
 Complexul de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg-Jiu se organizează şi funcţionează cu 
respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, 
precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de 
calitate aplicabile. 

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 
Complexului de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg-Jiu sunt următoarele: 
a. respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b. protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 
de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală 
şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c. asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d. deschiderea către comunitate; 
e. asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 
unui personal mixt; 
g. ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 
după caz, de vârstă şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; 
h. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
i. asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
j. preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
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k. încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
l. asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
m. asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
n. responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 
o. primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 
care se pot confrunta la un moment dat; 
p. colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.   
  
Beneficiarii serviciilor sociale 

1. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului 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. 

2. 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. 
 
 
 
 
 
 
 


