UNITATEA PROTEJATĂ „SF. CONSTANTIN” ȘI CENTRUL
DE FORMARE PROFESIONALĂ TG – CĂRBUNEȘTI
Oraș Tg- Cărbunești, str. Eroilor, nr. 81, Jud. Gorj
Tel./fax: 0253378716
E-mail: unitatea.protejata@yahoo.com
Șef centru : Ec. Maria Butaru
În data de 01.04.2003, ca urmare a finalizării proiectului „Centrul-pilot de readaptare,
formare și integrare socio-profesională a persoanelor cu handicap Tg Cărbunești”, proiect
cofinanțat de Fundația „Prince Henri-Princesse Maria Teresa”, instituție de utilitate publică
pentru integrarea persoanelor cu handicap, cu sediul în Luxemburg, a luat ființă unitatea
Centrul Pilot de Readaptare, Formare și Integrare Socio-Profesională a Persoanelor cu
Handicap Tg- Cărbunești.
În data de 10.02.2004, se finalizează procedura de donație către Consiliul județean Gorj,
a proiectului mai sus menționat, concretizat în construcții, amenajări, echipamente, diverse
bunuri mobile specifice și accesorii, amplasate în Tg Cărbunești , str. Eroilor pe o suprafață de
5 ha, suprafață dată în folosință gratuită pe o durată de 99 ani, de către Primăria Tg Cărbunești
în anul 1998 Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap Gorj.
În perioada 01.04.2003 – 01.07.2007, a funcționat ca structură în cadrul Centrului Pilot
de Readaptare, Formare și Integrare Socio-Profesională a Persoanelor cu Handicap
Tg - Cărbunești, aflat în subordinea directă a Consiliului Județean Gorj.
La nivelul acestei structuri au funcționat secții de muncă și de formare continuă,
desfășurate în unități de muncă autonome (tâmplărie, croitorie, bucătărie, brutărie/patiserie,
carmangerie, cofetărie, minifermă /crescătorie, grădinărit/horticultură, magazin/punct de
desfacere.) cu rol de a menține și/sau dezvolta capacitățile și performanțele persoanei cu
dizabilități, mobilizarea capacităților proprii și orientarea spre o ocupație adaptată
posibilităților sale.
În perioada 01.07.2007 – 01.09.2014, în baza Hotărârii Consiliului Județean
nr.45/ 24.05.2007, devine structură funcțională a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj, sub denumirea „Centrul de formare profesională cu secții protejate”,
din cadrul Complexului de Servicii Comunitare, cu Secții Protejate, pentru Recuperare –
Reabilitare a Persoanelor cu Handicap și Formare Profesională Tg – Cărbunești.
Din data de 01.11.2007 până în iunie 2014, a funcționat ca unitate protejată autorizată
(autorizație de funcționare ca unitate protejată nr 188/01.11.2007), „Unitatea Protejată Sf.
Constantin”, din cadrul Centrului de Formare Profesională cu Secții Protejate.
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Din data de 01.09.2014, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj, nr 102/29.08.2014,
funcționează ca centru distinct din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj, sub denumirea UNITATEA PROTEJATĂ „SF. CONSTANTIN”
ȘI CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ TG - CĂRBUNEȘTI
În funcție de specificul centrului, acesta dispune de spații pentru activități desfășurate în
ateliere ocupaționale (tâmplărie, carmangerie, croitorie, patiserie, bucătărie, horticultură,
minifermă/zootehnie), care corespund normelor de securitate și siguranță a muncii desfășurate
de persoane cu dizabilități – beneficiari și salariați cu contract individual de muncă.
Centrul asigură locuri de muncă pentru 6 persoane cu dizabilități, recrutate din rândul
beneficiarilor instituționalizați , cărora li s-a asigurat educația specială, orientarea / calificarea
profesională și integrarea lor în comunitate.
Centrul încurajează și promovează un stil de viață activ pentru persoanele cu dizabilități
instituționalizate în cadrul DGASPC Gorj.
Sunt încurajați beneficiarii-persoane cu dizabilități, în funcție de aptitudini și dorințe, să se
implice în activitățile desfășurate pe aria centrului, cu grupare în 6 secții ocupaționale și centrul
de formare profesională (secția bucătărie), produsele obținute și serviciile prestate fiind folosite
doar în interesul beneficiarilor de servicii sociale din structura DGASPC Gorj.
1. Secția brutărie,
Se desfășoară activitatea sub supravegherea muncitorilor calificați (brutar-patiser), și
produc diferite produse de panificație și cofetărie (chifle, cornuri, cozonac, chec, paste
făinoase, diverse torturi și prăjituri, etc.).
Persoanele cu dizabilități participă la toate etapele de producție:
- cântărirea ingredientelor, frământarea aluatului, cântărirea aluatului, divizarea aluatului,
modelarea manuală a acestuia , ambalare, etc.
- activități de curățare a echipamentelor folosite și a spațiului destinat activității.
2. Secția tâmplărie,
Se desfășoară activitatea sub supravegherea maistrului tâmplar și al muncitorului
calificat.
Persoanele cu dizabilități participă la realizarea produselor din lemn (mobilier, ferestre,
uși, bănci, etc) și la efectuarea diverselor lucrări de reparații mobilier, fiind implicați in
fazele de producție nepericuloase (pregătirea materialului lemnos, asistare la măsurători,
finisarea suprafețelor prin băițuire, vopsire, degajarea locului de muncă de materiale
prelucrate și deșeuri).
3. Secția croitorie,
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Se desfășoară activitatea sub supravegherea muncitorilor calificați, și produc diferite
articole (lenjerii de pat, echipament de lucru, fețe de masă, etc.)., fiind implicate persoane
cu dizabilități in următoarele activități:
- coase materialul deja croit, surfilează, adaugă nasturi, calcă produsul realizat,
împachetează produsul, așează echipamentele și instrumentele de lucru la terminarea
activității.
4. Secția carmangerie,
Implică persoanele cu dizabilități în procesul tehnologic de tranșare carcase și preparare
produse de carmangerie prin pregătirea preliminară a materiei prime, efectuarea
curățeniei la echipamente, încăperi, containere, instrumente, vase, etc.
Toate produsele obținute sunt valorificate în circuit intern al DGASPC Gorj, cu
respectarea normelor sanitar – veterinare privind prelucrarea, ambalarea și transportul
acestora.
5. Secția horticultura,
Activitatea se desfășoară pe asolamente care includ pomi fructiferi, solarii, culturi de
legume în sistem neprotejat (grădină de legume).
Sunt antrenate persoanele cu dizabilități în pregătirea solului, producerea răsadurilor,
recoltarea fructelor și legumelor, etc.
6. Secția zootehnie,
Dispune de condiții optime pentru creșterea și îngrijirea animalelor și păsărilor, produsele
obținute (lapte, ouă, telemea de vacă, iaurt, carcasă porc și carcasă vită, etc), sunt
valorificate în circuit intern al DGASPC Gorj, cu respectarea normelor sanitar –
veterinare privind prelucrarea, ambalarea și transportul acestora.
7. Centrul de formare profesională – Secția bucătărie
Este autorizat pentru realizarea de programe de calificare pentru calificarea de bucătar.
În această secție se pregătește și se distribuie hrana pentru beneficiarii instituționalizați în
cadrul Centrului de Recuperare Tg Cărbunești.

3

