
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO (C.S.S. Pinocchio) 

(locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Luptătorilor nr.40, aflat în subordonarea 
directă a directorului general adjunct protecţia copilului) are în 

componenţă următoarele structuri: 

 *Aparat propriu 

 *Componenta rezidenţială de plasament 

 
        Centrul de primire în regim de urgenţă: 

 asigură accesul copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, 
îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării lor 

familiale şi sociale sau luării unei măsuri de protecţie 

corespunzătoare. Are un rol principal în asigurarea unei intervenţii 
eficiente în beneficiul copiilor, pentru a promova următoarele categorii 

de drepturi : 
 dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de violenţă, pedeapsă sau 

brutalitate fizică şi/sau mentală, de abandon sau neglijenţă, de 
maltratare sau exploatare, inclusiv de violenţă sexuală ; 

 dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, în caz de 
necesitate, prin plasament într-o instituţie adecvată, atunci când este 

privat de mediul său familial ; 
 dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz şi de a 

beneficia de asistenţa corespunzătoare pe parcursul procedurilor. 
 Centrul de primire acţionează : 

 - pentru a preveni intrarea în sistem a copilului aflat în situaţie de risc, 
atunci când în urma evaluării cauzelor plasării în centrul de primire este 

realizabilă revenirea copilului în mediul familial, eventual însoţită de măsuri 

de consiliere şi suport pentru părinţi; 
 - pentru a proteja copilul şi a-i oferi temporar îngrijirile şi consilierea 

de specialitate de care are nevoie; 
 - pentru a pregăti intrarea în sistem a copilului aflat în dificultate, 

stabilind în urma rezultatelor evaluării din centrul de primire măsura cea 
mai adecvată fiecărui caz. 

 Principalele atribuţii: 
 asigură beneficiarului în regim de urgenţă: 

 primire şi găzduire; 
 identificare; 

 întocmire raport caz; 
 evaluare; 

 intervenţie şi tratament; 
 pregătirea măsurii de protecţie adecvate. 

 

 Componenta rezidenţială de plasament: 
  are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidenţial, pe o 

durată determinată, a copilului aflat în dificultate. În cadrul centrului de 
plasament se respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor copilului la: 

 găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire/consiliere de specialitate în 
vederea reintegrării sau integrării familiale; 



 viaţa şi dezvoltare în toate privinţele existenţei copilului, inclusiv cele 

fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale;  
 nivel de trai corespunzător; 

 servicii eficiente de ocrotire a sănătăţii; 

 îngrijire specială şi securitate socială; 
 ocrotire şi educaţie personalizată; 

 protecţie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare; 
 identitate şi istorie proprie; 

 libertate spirituală, religioasă, a conştiinţei şi a cuvântului; 
 exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaţională; 

 intimitatea propriei persoane şi confidenţialitate; 
 standarde de viaţă corespunzătoare; 

 odihnă, joc şi vacanţă; 
 informare din diverse surse; 

 reevaluarea periodică a măsurilor de protecţie. 
 

Principalele atributii:  
 asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile 

igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor; 

 asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă 
medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a 

beneficiarilor;  
 asigură paza şi 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.  

 
 


