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LISTA FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE ACREDITAȚI/LICENȚIAȚI CARE
                  DESERVESC POPULAȚIA MUNICIPIULUI CLUJ – NAPOCA

(actualizată în august 2018)

Denumire ONG Denumire serviciu social Tip serviciu social Adresă Telefon E-mail

1 Centrul de informare și consiliere 8899 CZPN-V
0264.431.004

2 Asociatia oameni buni Centrul de zi Spirit liber 8899 CZD-I Str. Bucuresti, nr. 15
0264.233.299

3 8899 CZD-I Str. Cetatii, nr. 10
0264.435.739 pgondviseles@yahoo.com

4 Asociația Alfa Grup Serviciul de ajutor Alfa Grup 8899 CZPN-V str. Traian nr. 47, ap. 3
0744.864.364

5 Asociația Autism Transilvania 8891 CZC-III
264.333.175

6 Centrul rezidențial Maria Gabriel 8790 CRC-I
0264.433.416

7 Centrul de zi pentru copii cu dizabilități 8891 CZC-III str. Ady Endre, nr. 19
0264.431.788

8 8899 CZPN-III str. Ady Endre, nr. 19
0264.431.788

9 8810 ID-I str. Piața Cipariu nr. 2

0264.592.610

10 8899 CZAD-I str. Piața Cipariu nr. 2

0264.591.404

11 Centru de zi de informare și consiliere 8891 CZC-IV str. Piața Cipariu nr. 2
0264.591.404

12 8891 CZC-II
0264.591.404

13 Asociaţia Casa Aksza Casa de tip familial Casa Aksza 8790 CRC-I
0264.536.354

14 Asociaţia Casa Greta Cămin pentru îngrijire vârstnici 8730 CRV-I
0740.511.586

15 Asociația Căsuța Bucuriei Casa de tip familial Căsuța Bucuriei 8790 CRC-I str. Dragoș Vodă, nr. 8
contact@casutabucuriei.eu

16 Casa de tip familial Maica Domnului 8790 CRC-I str. Măcinului nr. 28
264.274.614

17 8730 CRV-I

18 8810 ID-I
0745.299.116

19 Asociația Dorina Palace 8730 CRV-I str. Horea, nr. 48
0744.66.33.55 office@dorina-palace.ro

20 8899 CZD-I
0757.048.581

21
Asociaţia Familia Regăsită

8891 CZC-II

22 Serviciul de asistență comunitară AFR 8899 CZD-I

23 8899 CZF-I Centre de zi pentru familie cu copii str. Ovidiu nr. 27 0264.454.644

24 8891 CZC-II str. Ovidiu nr. 27 0264.454.644

25 Cantina socială Sf. Arhidiacon Ștefan 8899 CPDH-I 0264.457.552

26 8899 CZPN-V str. Ion Meșter, nr. 10 0264.421.038

27 8899 CZPN-V str. Ion Meșter, nr. 10 0264.421.038

28 8899 CZAD-I str. Salcâmului nr. 20 0755.683.330

29 8899 CZPN-V 0264.457.552

30 Asociația Gal & Gal 8730 CRV-I str. Transilvaniei nr. 6

31 Asociația Lumea ca Lumea 8899 CZD-I

0731.560.840 asociatie@lumeacalumea.ro

32 8730 CRV-I str. Pădurii nr. 11 0264438768

Nr. 
crt.

Cod serviciu 
social

Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie

str. Piaţa Avram Iancu 
nr. 18 secretariat@mitropolia-clujului.ro

Centre de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilități vanzari@asociatiaoamenibuni.ro

Asociatia Providenta 
Gondviseles - Fursorge Cluj

Centrul de zi pentru persoane cu 
dizabilitati

Centre de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitati

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie

office@alfa-grup.com

Centru de zi pentru copii cu dizabilități 
Autism Transilvania

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de separare de părinți

str. Prof. Dr. Ghe. 
Marinescu, nr. 84-86

office@autismtransilvania.ro

Asociaţia Caritabilă Maria 
Gabriel

Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de 
protecție special

str. Romulus Vuia nr. 
138 crzmariagabriel@yahoo.com

Asociaţia Caritas Eparhial 
Greco - Catolic Cluj

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de separare de părinți

bachcluj@yahoo.com

Centrul de informare și consiliere 
pentru persoane cu dizabilități

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie

bachcluj@yahoo.com

Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, 

persoane aflate în situaţie de dependenţă
cid.cluj@yahoo.com

Centrul de zi de evaluare, prevenire și 
consiliere antidrog

Centre de zi pentru persoane toxicodependente 
pentru persoane cu diferite adicții: droguri, 

alcool, alte substanțe toxice, etc
antidrogcaritascluj@gmail.com

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de separare de părinți

 caritasistentasociala@yahoo.com

Centru de zi pentru copii aflaţi în 
situaţie de risc de separare de părinţi

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de separare de părinți

Calea Motilor, nr. 24-
26

socioedcaritas@yahoo.com

Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de 
protecție special

Str. Emil Racoviţă, 
nr.59 aksza2000@yahoo.com

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane vârstnice

str. Ion Ionescu de la 
Brad, 12 E

Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de 
protecție special 0722 459 600

Asociaţia Congregaţia Surorilor 
Maicii Domnului

Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de 
protecție special casamaicadomnului@yahoo.com

Asociaţia de Caritate Proiect 
Theodora

Cămin pentru persoane vârstnice Casa 
Theodora

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane vârstnice

str. Timișului și 
Blajului, nr. 10-12

0264.417.656 
0723.669.135 casatheodora@yahoo.com

Asociaţia de Îngrijire şi Ajutor 
la Domiciliu Elena

Centru care acordă servicii de îngrijire 
și asistență la domiciliu

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, 

persoane aflate în situaţie de dependenţă

str. Observatorului nr. 
11, bl. OS12, sc. 1, ap. 

1 contact@aiade.com

Centrul rezidențial de îngrijire și 
recuperare a persoanelor vârstnice 

Dorina Palace

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane vârstnice

Asociaţia Down - Centrul 
Educaţional Raluca Cluj Napoca

Centrul de zi pentru persoane cu 
handicap

Centre de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitati

str. Căpitan Grigore 
Ignat, nr. 23

 asociatia.downcer@yahoo.com

Centrul de zi AFR pentru copii din 
familii aflate în dificultate

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de separare de părinți

str. Ilie Măcelaru nr. 
39 0264.593.860  

0775.561.312 familiaafr@yahoo.com

Centre de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitati

str. Ilie Măcelaru nr. 
39

0264.593.860   
0775.561.312 familiaafr@yahoo.com

Asociaţia Filantropică Medical 
Creştină Christiana - Filiala Cluj

Centrul de servicii sociale 
Acoperământul Maicii Domnului - 

Centrul de consiliere și sprijin pentru 
părinți și copii

contact@cssamd.org

Centrul de servicii sociale 
Acoperământul Maicii Domnului - 

Centrul de zi pentru copii

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de separare de părinți

contact@cssamd.org

Centre de preparare şi distribuire a hranei 
pentru persoane în risc de sărăcie

Aleea Moldoveanu, nr. 
3 C

secretariat@christianacluj.ro

Centrul de asistență medico - socială Sf. 
Pantelimon

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie

Centrul de servicii de asistență 
comunitară în adicții Răscruci

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie

Centrul de prevenire, evaluare și 
consiliere antidrog Casa Albă

Centre de zi pentru persoane toxicodependente 
pentru persoane cu diferite adicții: droguri, 

alcool, alte substanțe toxice, etc

Serviciul de asistență comunitară 
Educație și familie

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie

Aleea Moldoveanu, nr. 
3

secretariat@christianacluj.ro

Cămin pentru persoane vârstnice Casa 
Ambrozia

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane vârstnice  0740.473.398

Servicii sociale acordate în comunitate 
destinate persoanelor adulte

Centre de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitati

str. David Francisc, nr. 
12

Asociaţia Maghiară a 
Handicapaţilor Motori Cluj Cămin social Sfântul Kamill 8790 CR-II

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane vârstnice
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33 8891 CZC-II Str.Paris, nr.36 0741705921

34 8899 CZD-I 0264.592.075

35 Centrul de zi Sf. Maria Cluj 8899 CZ-D str. Mehedinți, nr.15 A 0264.414.022

36
Asociaţia Preventis

8899 CZPN-V 0364.805.114

37 8899 CZF-I Centre de zi pentru familie cu copii 0364.805.114 office@preventis.ro

38 8891 CZC-III str. Haiducului, nr. 9 0264.432.326

39 Masa pe roți 8899 CPDH-II 0264.595.801

40 Servicii de asistență comunitară 8899 CZPN-V str. Ion Viteazu, nr. 1 0264.595.801

41 Asociaţia Sfântul Nectarie Cluj 8710 CRMS-I

0364.733.610 hospicecluj@yahoo.com

42 8899 CZPN-V

0264-406.760

43 Fundaţia Biblos 8790 CRD-I str. Cosaşilor, nr. 20

44 Fundaţia Clinica Pro Vita 8899 CZF-I Centre de zi pentru familie cu copii

45

Fundaţia Creştină Diakonia

8730 CRV-I str. Zambilei, nr. 5 - 7
0264.441.971

46 8810 ID-I str. Zambilei, nr. 7

0264.441.971

47

Fundaţia de Caritate Herald

8899 CZF-I Centre de zi pentru familie cu copii str. Magaziei nr. 20 0264.406.167

48 8810 ID-I str. Magaziei nr. 20 0264.406.167

49 8891 CZC-II str. Magaziei nr. 20 0264.406.167 herald_ro@yahoo.com   

50 8899 CZF-I Centre de zi pentru familie cu copii 0264.433.940

51 Fundația Diaconică Agape 8730 CRV-III str. Moţilor, nr. 84
0749067877

52 Fundația Estuar 8899 CZD-I Str. Traian Vuia nr.72

53 Fundaţia Febe Cămin pentru persoane vârstnice Febe 8730 CRV-I str. Târnavelor nr. 1 0364.108.629

54 Fundaţia Pas cu Pas Servicii sociale acordate în comunitate 8899 CZPN-V
0264701662

55 Centrul de zi pentru persoane vârstnice 8810 CZV-I Centre de zi pentru persoane vârstnice str. Tazlău nr. 11 0264.457.961

56 8810 ID-I str. Tazlău nr. 11 0264.457.961

57 Centrul de zi Everychild Cluj Napoca 8891 CZC-II Ilie Măcelaru, nr. 4 0264.594.893

58 Centrul de zi Clujul are suflet 8891 CZC-II 0264.594.893

59 8790 CRC-I
0264.432.970

60 Casa de tip familial a-mic 8790 CRC-I str. Rarău nr. 24
0264.420.529

61 8899 CZPN-V str. Tipografiei nr. 23 0264.430.286

62 8899 CZPN-V 0745.589.183

63 Unitate îngrijiri la domiciliu 8810 ID-I

0364.405.757 office@germania24.ro

64

Uniunea Creştină din România

8790 CRPFA-I str. Petofi Sandor nr. 9 0770.745.081

65 8891 CZC-II 0770.745.081

66 8899 CZPN-V

67 8899 CZPN-V

Asociația Organizația Creștină 
Something New

Centrul de zi pentru copii "Something 
new"

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de separare de părinți

office@something-new.ro

Asociaţia pentru Protejarea şi 
Ajutorarea Handicapaţilor 
Motor Cluj - APAHM Cluj

Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
handicap Napoca Protheus

Centre de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitati

str. Aviator Bădescu, 
nr. 32

apahm_cluj@yahoo.com

Asociaţia pentru Protejarea şi 
Ajutorarea Handicapaţilor 

Neuro - Psihici

Centre de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitati

handineuro_cluj@yahoo.ro

Servicii de asistență comunitară 
antidrog

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie

str. Rene Descartes nr. 
6

office@preventis.ro

Centrul de consiliere și sprijin pentru 
părinți și copii

str. Rene Descartes nr. 
6

Asociaţia Serviciul de Ajutor 
Maltez în România

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități 
neuromotorii Grădinița specială malteză

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de separare de părinți

gradinita@maltez.ro

Centre de preparare şi distribuire a hranei 
pentru persoane în risc de sărăcie

str. Nuferilor, nr. 1, ap. 
9

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie

Centrul de îngrijiri paleative Sfântul 
Nectarie

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
medico-socială pentru persoane vârstnice, 

bolnavi cronici în fază terminal

str. Fabricii de zahăr 
nr. 49- 51

Asociaţia Transilvania pentru 
Promovarea Bolnavilor Psihici

Servicii sociale acordate în comunitate 
destinate persoanelor adulte (cu 
dizabilităţi psihice) (servicii de 

informare, consiliere)

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie

str. Viilor nr. 20 C, ap. 
2

Centrul de îngrijire şi asistenţă 
Bethesda

Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu 
dizabilități 0264-415 122

Centrul de consiliere și sprijin pentru 
părinți și copii

str. Teodor Mihaly nr. 
38 - 40

0264.431.891 
0748.127.021 office@clinicaprovita.ro

Cămin pentru persoane vârstnice Fratele 
bun

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane vârstnice  diakonia.cj.camin@gmail.com

Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice și persoane aflate în 

situație de dependență

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, 

persoane aflate în situaţie de dependenţă
diakonia.cj.id@gmail.com

Centrul de consiliere și sprijin pentru 
părinți și copii

herald_ro@yahoo.com

Unitate de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, 

persoane aflate în situaţie de dependenţă
herald_ro@yahoo.com

Centrul de zi pentru copii aflați în 
situație de risc de separare de părinți

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de separare de părinți

Fundația Dezvoltarea 
Popoarelor Filiala Cluj

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru 
Părinții și Copii "Alma"

B-dul Eroilor, nr. 48, 
ap. 7

Locuință protejată pentru vârstnici Casa 
Agape

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane vârstnice agape @ terapeuta.ro

Centrul social pentru adulți cu probleme 
mintale

Centre de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitati  0753.088.673 

officecluj@estuar.org

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane vârstnice

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie

str. Slănic nr. 1, bl.1, 
sc. A, ap. 2

fundatiapascupas@gmail.com

Fundaţia pentru Îngrijirea 
Vârstnicului

fivclujnapoca@gmail.com

Unitate de îngrijiri la domiciliu pentru 
persoane vârstnice

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, 

persoane aflate în situaţie de dependenţă
fivclujnapoca@gmail.com

Fundaţia Română pentru Copii, 
Comunitate şi Familie

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de separare de părinți

frccf@frccf.org.ro

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de separare de părinți

str. Gheorghe Doja, nr. 
3

frccf@frccf.org.ro

Organizaţia Creştină Ecce Homo

Centrul rezidențial cu modul de tip 
familial La noi

Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de 
protecție special

str. Tăietura Turcului 
nr. 58 office@ecce-homo.ro

Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de 
protecție special office@ecce-homo.ro

Societatea Femeilor Ortodoxe 
din Arhiepiscopia Vadului, 

Feleacului şi Clujului

Programul Sfântul Vasile cel Mare de 
servicii sociale acordate în comunitate 

persoanelor adulte

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie

sfo_director@yahoo.com

Societatea Națională de Cruce 
Roșie din România, Filiala Cluj

Serviciul de asistență comunitară al 
Crucii Roșii române, filiala Cluj

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie

str. George Coșbuc, nr. 
11

crr@crucearosie.ro

Societatea SeniorGermania24 
S.R.L.

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, 

persoane aflate în situaţie de dependenţă

Calea Moților, nr. 100 
A, et. 1, ap. 3

Centrul Rezidențial Sf. Ioan al lui 
Dumnezeu de reintegrare socio-

profesională a persoanelor fără adăpost

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoanele fără adăpost

"Centru de zi pentru copii aflaţi în 
situaţii de risc de separare de părinţi"

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de separare de părinți

Str.Năsăud, nr.10, 
bl.Y8, sc.1,ap.2

Organizaţia Creştină Ecce Homo

Asistența socială a familiilor aflate în 
criză

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie

Str. Henri Barbusse nr. 
43

 0264.437.179 office@ecce-homo.ro

Asistența socială a vârstnicilor Bunicii - 
semenii noștri

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie

Str. Henri Barbusse nr. 
43

 0264.437.179 office@ecce-homo.ro

Pentru informaţii actualizate puteţi consulta linkul următor:   http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2018/Servicii_Sociale-10-08-2018.pdf
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