
COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE PENTRU 

COPILUL ÎN DIFICULTATE TG-JIU 
Str. Dumbrava, nr.34, Tg-Jiu, Gorj 

Telefon/Fax: 0253226069 / 0253226068 

 

Șef Centru - Nebunu Nicoleta-Diana 

 

 

 

Complexul  de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg-Jiu este 

un centru aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj . 

Beneficiarii complexului sunt : 

 copiii separați , temporar sau definitiv de părinții săi , ca urmare a 

stabilirii măsurii plasamentului / plasamentului în regim de urgență în 

acest serviciu 

 tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani  și beneficiază , în condițiile legii , 

de protecție specială. 

 

Complexul  de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg-Jiu are 

următoarea structură:  

 

1 . Centrul de zi – Pestalozzi 

Str. Dumbrava, nr.34, Tg-Jiu, jud. Gorj 

Capacitate: 35 locuri 

Servicii oferite : 

- un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare 

şi particularităţilor copiilor; 

-  în Centrul de zi, copiii sunt sprijiniţi în realizarea temelor şi formarea 

deprinderilor de studiu individual; 

- recuperare şcolară: în urma evaluării nivelului de cunoştinţe şcolare (teste), 

se demarează o intervenţie educativă recuperatorie sau de susţinere pentru a-

l aduce la un nivel corespunzător cerut de nivelul clasei şcolare şi de 

curriculum-ul şcolar; 



- activităţi de timp liber, ludice, sportive şi de creaţie, atât în incinta Centrului 

de zi cât şi în exterior ( teren de sport, parcuri, excursii, tabere, vizite la 

muzee si centre de cultură ); 

- educaţie/formare de abilităţi – se lucrează în plan educativ - formativ pe 

următoarele categorii: educaţia pentru societate (moral-civică, pentru 

drepturile copilului, pentru toleranţă,pentru viaţa de familie); educaţie 

estetică (muzicală, plastică); formare de deprinderi de viată independentă 

(deprinderi pentru viata cotidiană, pentru gestionarea banilor, pentru locuire 

şi folosirea resurselor comunităţii, deprinderi pentru activitatea individuală şi 

de muncă, pentru păstrarea sănătăţii); 

- consiliere individuală şi de grup a copiilor, orientare şcolară şi profesională; 

- asigură programe de abilitare şi reabilitare; 

- dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive 

ale părinţilor şi a violenţei in familie; 

     oferă părinţilor consiliere şi sprijin; 

- contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina 

separarea copilului de părinţii săi; 

- realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul 

personalizat de interventie . 

 

                



                

                 
 

2. Apartamentul  pentru copilul separat temporar sau definitiv de parinţii săi 

“Sf.Nicoale” - Tg.Jiu: 

Str.Nicolae Grigorescu  nr.2,  bl.2, sc.1, et.3, ap.12, Tg-Jiu, jud. Gorj 

Telefon: 0253/221678 



Capacitate : 5 locuri 

 

3. Apartamentul  pentru copilul separat temporar sau definitiv de parinţii săi 

“Sf.Dumitru”-Tg.Jiu: 

Str.Lt.Col.D-tru Petrescu, nr.5, bl.5, sc.2, et.1, ap.4, Tg-Jiu, jud. Gorj 

Telefon: 0253/221757 

Capacitate: 4 locuri 

 

 

4. Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor 

“Aleea Teilor”-Tg.Jiu: 

Str.Aleea Teilor, nr.13, bl.13, sc.4, et.3, ap.10, Tg-Jiu, jud. Gorj 

Telefon: 0253/238030 

Capacitate: 5 locuri 

5. Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor 

“Săvineşti”-Tg.Jiu : 

Str. Agriculturii, nr.1, bl.1, sc.2, ap.1, Tg-Jiu, jud. Gorj 

Telefon: 0253/238034 

Capacitate: 3 locuri 

 

6. Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor 

“Tineretul”-Rovinari : 

Str. Tineretului, nr.10, bl.M1, sc.4, et.1, ap.35, Ors. Rovinari, jud. Gorj 

Telefon: 0253/372870 

Capacitate: 5 locuri 

 

7. Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor 

“Rovinari”-Rovinari: 

Str. Aleea Vulcan, nr.2, bl.C1, sc.1, et.1, ap.4, Ors. Rovinari ,jud. Gorj 

Telefon: 0253/372080 

Capacitate: 5 locuri 

 

8. Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor 

“Primăverii”-Motru: 

Str. Primaverii, nr.1, bl.M3, sc.2, ap.1, Ors. Motru, jud. Gorj 



Telefon: 0253/410482 

Capacitate: 4 locuri 

 

9. Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor 

“Mărgăritarul”-Motru: 

Str. Aleea Margaritarelor, nr.2, bl.6, sc.2, et.3, ap.36, Ors. Motru ,jud. Gorj 

Telefon: 0253/410478 

Capacitate: 4 locuri 

 

10. Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de 

părinţii săi “Petrești”-Tg.Jiu 

 Str. Aleea  Petrești, nr. 15, Ors. Tg-Jiu, jud. Gorj 

Telefon: 0353/417448 

Capacitate: 12  locuri 

   

    Prin activitatea derulată de către personalul angajat, precum şi cu sprijinul 

personalului de specialitate, apartamentele /casa oferă copiilor/tinerilor 

următoarele servicii: 

- găzduire pe perioadă determinată; 

- asistenţă medicală şi îngrijire; 

- suport emoţional şi după caz, consiliere educaţională, psihologică, socială, 

etc.; 

- educaţie, socializare, dezvoltare afectivă şi petrecere a tipului liber; 

- consiliere şi sprijinire a reintegrării/integrării socio–profesionale şi 

familiale. 

 



 



 



 
 

11. Centrul de primire în regim de urgenţă Tg-Jiu 

Str. Dumbrava, nr.34, Tg-Jiu 

Telefon: 0253/226270 

Capacitate: 8 locuri  

-  Preia copiii din cadrul serviciilor D.G.A.S.P.C. Gorj pe baza plasamentului 

în regim de urgenţă dispus prin dispoziţie a directorului general al 

D.G.A.S.P.C. Gorj; 

- Asigură sprijinul necesar elaborarii planului individualizat de protecţie, 

respectiv a planului de servicii pentru copiii aflaţi în evidenţa centrului de 

primire; 

- Oferă sprijin concret şi încurajează copiii în a menţine legăturile cu părinţii, 

familia lărgită şi alte persoane importante pentru ei, dacă acest lucru nu 

contravine interesului lor superior; 

- Contribuie la asigurarea condiţiilor necesare şi pregătirii corespunzatoare a 

ieşirii copilului din centru şi/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 corespunzatoare din punct de vedere calitativ 

şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestor, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- Asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a 

nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecarui copil, măsurile 

corespunzatoare pentru satisfacerea acestor nevoi, precum şi pentru 

asigurarea igienei personale, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate; 

- Sprijină şi promovează, prin materiale şi mijloace corespunzatoare, educaţia 

copiilor; 

- Asigură copiilor oportunităţile de petrecere a timpului liber, de recreere şi 

socializare, care contribuie la dezvoltarea lor fizică, cognitivă, socială şi 

emoţională; 

- Întocmeşte programul personalizat de consiliere şi/sau psihoterapie pentru 

copil şi, dupa caz, pentru persoanele implicate în cazul respectiv, care este 

parte integranta a planului individualizat de protecţie  respectiv a planului de 

servicii (pe baza informaţiilor rezultate din evaluarea iniţială şi detaliată a 

cazului de abuz, neglijare şi exploatare a copilului); 

- Asigură derularea activităţii de consiliere şi/sau psihoterapie pe termen scurt, 

mediu şi lung, în conformitate cu legislatia in vigoare si normele 

deontologice corespunzatoare; 

- Asigură un mediu corespunzator pentru intervievarea copilului de către 

personalul de specialitate în cadrul rețelei de intervenție; 

- Organizeaza un sistem de primire, înregistrare și soluționare a sesizărilor și 

reclamațiilor cu privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează 

accesul. Sesizările și reclamațiile sunt soluționate cu promptitudine și 

seriozitate, iar persoana în cauză este informată de progresul realizat pentru 

soluționarea în mod periodic și primește răspunsul, în scris, în maxim 30 de 

zile calendaristice; 

- Promovează și aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricarei forme 

de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman 

sau degradant; 



- Asigură măsuri adecvate de prevenire și intervenție pentru copiii care 

părăsesc centrul fără permisiune; 

- Asigură copiilor condiții de locuit de bună calitate, decente și asemănătoare 

mediului familial; 

- Asigură copiilor spații igienico-sanitare suficiente, amenajate și dotate cu 

echipamentul corespunzător numărului și nevoilor acestora, precum și ale 

personalului; 

- Îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele 

competențelor legale . 

-  
 



 
 

 

           
 

12. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul, victime 

ale violenţei domestice Tg-Jiu 



Capacitate: 3 cupluri – 3 mame cu 7 copii  

 

- asigură securitatea şi siguranţa victimelor violenţei în familie; 

- asigură îngrijirea medicală a victimelor violenţei în familie; 

- asigură asistenţă psihologică a victimelor violenţei în familie; 

- colaborează cu organele de poliţie, în situaţiile în care le sunt semnalate 

cazuri de comitere a actelor de violenţă în familie, conform protocoalelor de 

colaborare semnate cu acestea; 

- asigură consultanţă juridică gratuită; 

- asigură protecţie, la cererea victimei, împotriva agresorilor, cu 

consimţământul scris al acesteia; 

- asigură servicii de consiliere victimelor violenţei în familie pentru depăşirea 

situaţiilor de criză.  

 

 

 

 


