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        In cadrul actiunilor si demersurilor pentru democratizarea societatii 
romanesti si integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, o prioritate a 
autoritatilor statului nostru, a constituit-o si o constituie in continuare 
respectarea drepturilor omului si in mod deosebit a drepturilor copilului.                                                                                                     
Respectarea, promovarea si asigurarea exercitarii drepturilor copilului, astfel 
cum sunt acestea definite in documentele internationale ratificate de Romania, 
asigura o dezvoltare deplina si armonioasa a personalitatii fiecarui copil, 
alaturand in spiritul traditiilor si valorilor culturale ale poporului roman o 
componenta noua, moderna si dinamica de integrare in spiritualitatea 
universala.  
         In acest context, obiectivul fundamental stabilit de toate strategiile 
guvernamentale in domeniul protectiei copilului a fost si este asigurarea unui 
mediu de viata de tip familial pentru fiecare copil, inclusiv pentru copiii aflati in 
dificultate. 
         Pe toata perioada masurii de protectie, pana cand se realizeaza 
reintegrarea copilului in familia naturala, in familia largita sau (in situatia in care 
reintegrarea nu este posibila sau nu este in interesul superior al copilului) pana 
la integrarea sa intr-o familie adoptiva, copiii aflati in dificultate, trebuie sa 
beneficieze, de un mediu de viata de tip familial. 
        Pornind de la aceste consideratii care constitutie politica de stat, in anul 
2000, Guvernul Romaniei a hotarat ca unitatile sau sectiile de spital cu profil 
de recuperare distrofici, din subordinea Directiilor de Sanatate Publica, sa se 
reorganizeze in cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor 
judetene in a caror raza administrativ-teritoriala functioneaza, in centre de tip 
familial, in centre de ingrijire de zi, in centre maternale sau alte servicii 
alternative la protectia rezidentiala (Guvernul Romaniei, Hotararea nr. 
261/17.04.2000). 
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         Intreaga legislatie din domeniul protectiei drepturilor copilului prevede 
obligatii clare pentru autoritatile administratiei publice locale de a actiona in 
ceea ce priveste infiintarea de servicii de prevenire a abandonului copiilor, a 
centrelor maternale, centrelor de ingrijire de zi si a altor servicii alternative care 
sa conduca la bunastarea copilului. 
         Avand in vedere deciziile guvernamentale in domeniu, Consiliul Judetean 
Gorj prin Hotararea nr.28/27.09.2000, a aprobat preluarea de la Directia de 
Sanatate Publica Gorj, a fostei „Sectii de Recuperare Pediatrica Tg.-Jiu„ si 
reorganizarea acesteia in „Centru de plasament si recuperare Tg.-Jiu” ca 
structura functionala in cadrul aparatului propriu al Directiei Generale pentru 
Protectia Drepturilor Copilului Gorj, fara personalitate juridica. 
         Un an mai tarziu, in 2001,  Consiliul Judetean Gorj la propunerea 
Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului a hotarat 
reorganizarea „Centrului de plasament si recuperare Tg.Jiu„ in „Centru de 
servicii alternative la protectia rezidentiala Tg.-Jiu„ cu urmatoarea structura: 
a ) Centrul Maternal (CM); 
b)  Centrul de ingrijire de zi (CZ):  
c ) Serviciul de monitorizare, asistenta si sprijin al femeii gravide predispuse sa 
isi abandoneze copilul (SMASFG); 
        Obiectivul activitatii CSAPR Tg.-Jiu, a fost si este acordarea de sprijin si 
asistenta pentru prevenirea situatiilor ce conduc la abandonul si 
institutionalizarea copiilor si pun in pericol securitatea si dezvoltarea lor 
(Consiliul Judetean Gorj, Hotararea nr.22/17.08.2001).  
         In anul 2004 prin infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Gorj si introducerea noilor standarde minime privind 
activitatile specifice protectiei copilului, ”Centrul de servicii alternative la 
protectia rezindentiala Tg.-Jiu „a fost reorganizat in „Complexul de servicii 
alternative la protectia rezidentiala Tg.-Jiu„ (Consiliul Judetean Gorj, Hotararea 
nr.45/08.12.2004). 
         Capacitatea serviciilor puse la dispozitia copiilor aflati in dificultate de 
catre Complexul de servicii alternative la protectia rezidentiala Tg.-Jiu este: 
a ) Centrul Maternal: 8 cupluri mama- copil; 
b ) Centrul de ingrijire de zi: 24 locuri. 
         Complexul de servicii alternative la protectia rezidentiala Tg.-Jiu, ofera 
gazduire, ingrijire, sprijin si consiliere unui numar mediu anual de 19 mame si 
20 copii nou-nascuti in Centru Maternal si unui numar mediu anual de 24 copii 
in Centru de ingrijire de zi. 
         Cladirea preluata de la Directia de Sanatate Publica Gorj, din municipiul 
Tg.-Jiu, situata pe strada 23 August, nr.24, in vederea infiintarii serviciilor 
alternative la protectia rezidentiala, in perioada 2000 – 2001, a fost reabilitata, 
recompartimentata si dotata cu mobilier de catre Fundatia SERA Romania.  
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          De la preluare si pana in prezent in incinta si la cladirea institutiei, s-au 
facut o serie de imbunatatiri: 

- imprejmuirea terenului aferent si modernizarea aleii de acces in unitate, 
- amenajarea unui teren pentru activitati sportive, cu gazon sintetic, 

destinat copiilor din CZ, dar si pentru activitatile recreative specifice copiilor din 
CM,  

- infiintarea unei sali cu 7 calculatoare racordate la reteaua Internet, 
pentru copiii din Centru de ingrijire de zi dar si pentru mamele din CM, 

- construirea unui adapost solar pentru copiii din Centru Maternal, care isi 
petrec timpul afara, in zilele puternic insorite,  

- inlocuirea tocariei si a giurgiuvelelor de lemn ale cladirii, cu elemente 
PVC si geamuri termopan, 

- infiintarea unei baze de jocuri pentru copiii mici (leagane, topogan si 
carusel), 

- inlocuirea mobilierului degradat si suplimentarea acestuia la nevoile 
impuse de SMO,  

- completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu 
sisteme care utilizeaza energie solara, prin programul “Eco-energie pentru 
judetul Gorj“. 
 
 
 
 
 
   
 
         


