
 
Numele 
complet 

al 
instituţie

i 

Denumire centru 
         Denumire 

diviziune centru 
           Adresă Servicii 

  
Complex de 

servicii 

comunitare 

pentru 

persoana cu 

handicap 

Bârlad 

 
Centrul specializat pentru 

copii cu dizabilitati 

  
Bârlad, str.Republicii, nr.320, jud.Vaslui, 

tel.0729292061 (sef complex), 

e-mail:cscphbarlad@yahoo.com 

 

Serviciu de tip rezidenţial 

pentru copilul cu dizabilităţi 

Centrul de abilitare/reabilitare 

de zi pentru copilul cu 

dizabilitati 

  
Bârlad, str.Republicii, nr.320, 

jud.Vaslui, tel.0235410 597, 

0729292061 (sef complex) 

e-mail:cscphbarlad@yahoo.com 

 

Servicii de recuperare şi 

reabilitare a copilului cu 

dizabilităţi 
  

 

Serviciul alternative de 

protectie de tip familial 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul  lternative de 

protecţie de tip familial 

Casa de tip familial – 

“Casa cu grădina” 

Bârlad, str. Epureanu, nr. 7, jud.Vaslui, 

tel.0726672877 , e-

mail:csc1bd@gmail.com 

Serviciu de tip rezidenţial 

pentru copii aflaţi în dificultate 

Serviciul alternative 

de  protecţie  

de tip familial  

 

Bârlad, str. Gheorghe Asachi, nr.2, bl. G1-

5, sc. D, ap.71, et.3, jud.Vaslui, 

tel.0726672877 , 

e-mail:csc1bd@gmail.com 

Serviciu de tip rezidenţial 

pentru copii aflaţi în dificultate 

 

 

 

Complex de 

servicii 

comunitare  

Nr. 1 

Bârlad 

 

Centru de primire în regim de 

urgenţă pentru copilul abuzat, 

neglijat si exploatat 

  
Bârlad, B-dul Epureanu, nr.19, 

jud.Vaslui, 

tel.0235417635;0720550999; 

0726672877 e-mail: 

copil_maltratat@yahoo.com 

 
 
Protecţie în regim de urgenţă 

pentru copilul abuzat, neglijat 

şi exploatat 

Centru de zi pentru copilul cu 

sindrom Down "Miracol" 

  
Bârlad, B-dul Epureanu, nr.19, 

jud.Vaslui, tel.0726672877 

 
Servicii de recuperare şi 

reabilitare a copilului cu 

dizabilităţi 

Centrul respiro "Acasa 

- O binecuvantare a timpului" 

Barlad 

  
Bârlad, B-dul Epureanu, nr.19, 

jud.Vaslui, tel.0726672877 

 

 

 

Servicii de prevenire a 

separării, abandonului, 

instituţionalizării şi menţinerii  

 

familiei 

 
Cabinet de consiliere a mamelor 

predispuse să îşi abandoneze 

  
Bârlad, B-dul Epureanu, nr.19, 

jud.Vaslui, tel.0726672877 ; 

 
Servicii de consiliere a 

mamelor predispuse să îşi 
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Complex de 

servicii 

comunitare Nr. 

2 

Bârlad 

 
 
Centru de asistenţă şi 

sprijin pentru tinerii 

care părăsesc centrele 

de plasament 

 
 
Bârlad, str.Vasile Pârvan, nr.2, 

jud.Vaslui, tel. 0235416882 (complex)  

0235410648 şi 

0727810178; 0720550988 (sef complex); 

e-mail: servicii_comunitare2barlad@yaho 

o.com 

 
 
Serviciu de tip rezidenţial 

pentru tinerii care părăsesc 

centrele de plasament 

 
 

Centrul maternal 

 Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 2, 

tel.0720550988 (sef complex); 

e- mail:centrulmaternalbarlad@yahoo 

.com 

 
Servicii de prevenire a 

separării, abandonului, 

instituţionalizării şi menţinerii 

familiei 
 
 
Centrul de îngrijire de zi 

  
Bârlad, str.Vasile Pârvan,nr.2, 

jud.Vaslui, tel.0235416882(complex); 

0372730172; 0720550988 (sef complex); 

 
Servicii de prevenire a 

separării, abandonului, 

instituţionalizării şi menţinerii 

familiei 
 
Centrul de urgenţă pentru 

victimele violenţei în familie 

Bârlad 

   
Servicii de prevenire a 

separării, abandonului, 

instituţionalizării şi menţinerii 

familiei 

 

 

        Persoanele  care doresc sa beneficieze de servicii sociale vor contacta   Direcţia generala de asistenţă socială şi protecţia 

copilului Vaslui . 

 

 

Director Medical, 

Dr. Gabriela Danis 
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