
             Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul    

                    în Dificultate Târgu-Cărbunești, jud. Gorj 

 

            

 
                           

 

 

 

  

     ADRESA: Oraşul  Tg-Cărbuneşti, str. Trandafirilor nr.33, jud. Gorj  

 

 DATE DE CONTACT:  

     - Şef Centru: Butaru Maria 

     - Coordonator personal de specialitate:-     

     - tel/fax: 0253/378288, 0253/378333 sau  0253/378202 

     -  e-mail:  csccdtgcarbunesti@dgaspcgorj.ro 
      

 ISTORIC:  

 In anul 1969 a fost înfinţat Leagănul de copii Tg-Cărbuneşti fiind în subordinea Direcţiei 

Sanitare Gorj. 

  Conform protocolului încheiat la 01.06.1968 între Direcţia Sanitară Gorj și Consiliul 

Judeţean Gorj s-a făcut reorganizarea Leagănului de copii în Centrul de plasament        

Tg-Cărbuneşti devenind structură funcţională în cadrul Direcţiei Județene pentru Protecția 

Drepturilor Copilului Gorj.  

  La data de 01.01.2005 prin comasarea Direcţiei Județene de Asistenţă Socială Gorj 

 şi a Direcţiei Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Gorj,  s-a înfinţat Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj și tot la aceeaşi dată Centrul de 

Plasament Tg-Cărbuneşti s-a reorganizat în Complexul de Servicii Comunitare pentru 

Copilul în Dificultate Tg-Cărbuneşti, în subordinea DGASPC-Gorj. 

În cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu Cărbunești, 

funcționează un număr de 5 centre: 

 Centrul de primire și evaluare în regim de urgență pentru copilul abandonat sau părăsit în 

maternitate; 

 Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor; 

 Centrul maternal; 

 Serviciul de monitorizare,asistență și sprijin al femeii gravid predispose să își abandoneze 

copilul; 

 Centrul de zi; 

 

 

 

 



1. Centrul de primire şi evaluare în regim de urgență pentru copilul părăsit 

sau abandonat in maternitate( CPRU): 

 

 

MISIUNEA CENTRULUI:  Asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată de timp, atunci 

când acesta se afla în pericol iminent în propria familie, familie largită sau familie substitutivă.  

Protejarea şi oferirea unui adăpost temporar copilului aflat în dificultate, îngrijire şi consiliere de 

specialitate. 
BENEFICIARII CENTRULUI:  
-copiii părasiţi de mame in maternitaţi, unităţi medicale; 

-copiii abuzaţi, neglijaţi si exploataţi în propriile familii; 

-copiii aflaţi în pericol iminent în propria familie sau familia largită; 

 
CAPACITATEA CENTRULUI  ESTE DE:  10 locuri   

SERVICII OFERITE BENEFICIARILOR: 

- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de 

sănătate a fiecărui copil, măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, precum şi pentru 

asigurarea igienei personale, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate; 

-copiilor li se oferă sprijin concret şi sunt încurajaţi să menţină legăturile cu părinţii, familia lărgită şi alte 

persoane importante pentru ei, dacă acest lucru nu contravine interesului lor superior; 

- centrul contribuie la asigurarea condiţiilor necesare şi pregătirii corespunzătoare a ieşirii copilului din centru 

sau din sistemul de protecţie a copilului; 

-asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de 

mediul familial; 

- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ ţinând cont de 

vârstă, nevoi şi preferinţele acestora, în spaţii cu o atmosferă de tip familial şi constituie ocazii pentru 

socializarea copiilor; 

- asigură necesar de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, copiii fiind încurajaţi să-şi 

exprime gusturile privind îmbrăcămintea, încălţămintea şi imaginea personală; 

-centrul sprijină şi promovează prin materiale şi mijloace corespunzătoare educaţia copiilor; 

- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care contribuie la 

dezvoltarea lor fizica, cognitivă, socială şi emoţională; 

-asigură derularea activităţii de consiliere  pe termen scurt, mediu şi lung, creând un mediu corespunzător 

pentru intervievarea copilului de către personalul de specialitate al centrului; 

- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, 

abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 

-asigura măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul fără permisiune; 

- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului familial, spaţii igienico 

sanitare amenajate şi dotate cu echipament corespunzător. 

 



PERIOADA DE GAZDUIRE A BENEFICIARILOR IN CENTRU:  

    Asigurarea protecției copiilor se face pe o perioada determinată, în functie de particularitățile fiecărui caz, 

perioada de institutionalizare urmarindu-se să fie cât mai scurtă până la reintegrarea acestora în familia 

naturală / largită și / sau integrarea socio-profesională. 

 

2. Centrul de plasament  destinat protectiei rezidenţiale a copiilor( CPDPR): 

 

 

 

 

MISIUNEA CENTRULUI: Centrul de plasament  este un serviciu de tip rezidenţial care are drept 

misiune generală, furnizarea sau asigurarea accesului copiilor/ tinerilor, pe o perioadă determinată, la 

găzduire, ingrijire, educatie şi pregătire in vederea reintegrării  sau integrării familiale si socio- 

profesionale. 

 

BENEFICIARII CENTRULUI:  

 

-copiii/tinerii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a 

măsurii plasamentului; 

-copiii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani pentru care a fost dispus, în condiţiile legii 

plasamentul/plasamentul în regim de urgenţă, de către DGASPC-Gorj sau după caz de către instanta 

judecătorească; 

-tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază de protecţie specială în condiţiile legii;  

-copiii neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal, care solicită o formă de protecţie în 

condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor. 
  

CAPACITATEA CENTRULUI ESTE DE: 22 locuri  

 

Spatii de cazare :  

Centrul de plasament destinat protectiei rezidentiale a  copilului  se află la etajul   clădirii 

principale a complexului. Capacitatea centrului  este  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  igienico-sanitare separate pe sexe ,birou personal, cabinet medical, un izolator, sală de 

mese, sală de joacă. 
 

SERVICII OFERITE BENEFICIARILOR:  

  - asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi materiale igienico-sanitare necesare; 

- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi 

supraveghere permanentă a beneficiarilor;  



-asigură securitatea beneficiarilor;  

-asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;  

-asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;  

- asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a 

deprinderilor necesare integrării sociale;  

- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;  

- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;  

- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate 

nevoilor şi caracteristicilor lor;  

- asigură intervenţie de specialitate;  

- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie; 

- urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi 

evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau 

modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;  

- asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber. 
 

 
 

 

PERIOADA DE GAZDUIRE A BENEFICIARILOR IN CENTRU:  

 Asigurarea protecției copiilor se face pe o perioada determinata, în funcție de particularitățile 

fiecărui caz, perioada de instituționalizare urmărindu-se să fie cât mai scurtă până la reintegrarea 

acestora în familia naturală / largită și / sau integrarea socio-profesională. 

3. Centrul Maternal ( CM) :                                                                                                               

                   

 

MISIUNEA CENTRULUI : Asigură accesul cuplului mamă-copil pe o perioadă determinată la găzduire, 

ingrijire, educaţie si pregătire in vederea reintegrării familiale si socio-profesionale. 

 

 

 

 

 



BENEFICIARII CENTRULUI :  

-cuplul mamă-copil; 

-gravide în ultimul trimestru de sarcină;  

-mame cu copii care temporar nu au locuinţă sau se confruntă cu grave probleme financiare; 

-mame si copii victime ale violenţei in familie.    
 

CAPACITATEA CENTRULUI MATERNAL ESTE DE:  6 cupluri mama-copil 

 

SERVICIILE OFERITE DE CENTRUL MATERNAL CUPLULUI MAMA- COPIL/COPII:     

                                                                                                                       

- primire si gazduire temporara; 

-  asigurarea hranei; 

- articole de igiena si sanitare; 

- mentinerea starii de sanatate; 

- servicii de educatie si consiliere; 

- consiliere psihologica; 

- servicii de integrare sociala; 

- servicii de integrare socio- profesionala; 

- consiliere juridica; 

- reintegrare familială și comunitară; 

- servicii post – rezidențiale; 

-                                            

4. Serviciul de  monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispusă 

să-şi abandoneze copilul ( CZMFG):    

MISIUNEA CENTRULUI : Identifică, evaluează şi urmareşte femeile gravide predispuse să işi 

abandoneze copilul sau aflate în situaţia de a pune în pericol dezvoltarea normală a fătului. Asigură 

consilierea, informarea și sprijinirea tinerelor aflate in dificultate în vederea depășirii situațiilor  de 

risc și prevenirea abandonului copilului. 

   
BENEFICIARII CENTRULUI:  

 

- persoane  și familii aflate în situații de dificultate ( persoane cu dizabilităti, persoane cu diferite 

adicții, persoane cu afecțiuni psihice, persoane ale comunitații izolate);  

- femei gravide aflate în situații de risc;  

- minore; 

- risc obstetrical crescut; 

- tinere provenite din centrele de plasament sau medii socio-economice sărace și mediul educativ 

scăzut.  
     

SERVICII OFERITE BENEFICIARILOR: 

 

- asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

- asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în  realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

- asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

- asigurarea unei intervenţii profesioniste prin echipe pluridisciplinare;                

- asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

- primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei, cu privire la dezvoltarea  propriilor capacităţi 

de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se confruntă 

la un moment dat;  

-  colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială; 



5. Centrul  de zi ( CZ) :   

 

 

MISIUNEA CENTRULUI: Este de a prevenii abandonul și instituţionalizarea copiilor prin asigurarea 

pe timpul zilei a unor activitaţi de îngrijire, educaţie recreere –socializare, dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă independentă, orientare școlară. 

BENEFICIARII CENTRULUI:    

   

- copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie; 

- copiii care provin din familii cu probleme socio - economice; 

- copiii care provin din familii cu probleme de sănătate;    

- copiii care provin din familii in care unul dintre parinţi este privat de libertate; 

- copiii care urmează cursurile unei forme de invaţământ de zi; 

- copiii care provin din familii monoparentale; 

CAPACITATEA CENTRULUI ESTE DE :  5 locuri 

 

SERVICII OFERITE BENEFICIARILOR: 

 

·      - tratament de urgență, la nevoie, 

  - mentinerea legaturii cu  familia si medicul de familie în caz de îmbolnăvire, 

  -    - asistenţă medicală şi consiliere pe teme de igienă personală, 

·      - asigurarea igienei personale a copiilor, 

  - asigurarea mesei de prânz și 3 suplimente, 

  - sprijin în efectuarea temelor școlare, legatura cu scoala pentru respectarea curriculei scolare, 

  - posibilitati de petrecere a timpului liber si socializare, 

  - consiliere  psihologică a beneficiarilor și a familiilor acestora,  

  - protecție împotriva abuzurilor, 

  - asigurarea confidentialității, 

  - colaborarea cu serviciile de asistență socială.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPLEXUL OFERĂ SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII:  

 

 
 

 

 
 

·   

·         

 

 


