
 

 

Scurt rezumat  

Ziua 3 

Ziua de 7 iunie 2018 a debutat cu întâlnirea de lucru a specialiștilor din Corpul Profesional al 

Specialiștilor în Servicii Sociale (CPSSS), la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.  Întâlnirea a 

fost moderată de doamna Conf. Dr. Adina Rebeleanu de la Facultatea de Sociologie și 

Asistență Socială (Universitatea Babeș-Bolyai), iar în deschidere au luat cuvântul domnul 

Tudor Ștefănie (reprezentant al Asociației Municipiilor din România), doamna Mihaela Suciu 

(Consilier local, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca), domnul Aurel Mocan (Director 

executiv DASM) și doamna Ștefana Zibileanu (președinte, CPSSS).  

În continuare, domnul Aurel Mocan a realizat prezentarea Direcției de Asistență Socială și 

Medicală, ținând cont de momentul aniversar de 10 ani de la înființarea instituției. Prezentarea 

a debutat cu o incursiune în procesul de formare a acesteia, în serviciile sociale și medicale 

oferite de instituție, cu insistență pe componentele mai puțin cunoscute sau răspândite la nivelul 

SPAS-urilor din țară. În acest sens, domnul director Aurel Mocan a menționat existența, în 

structura DASM, a Centrului de Servicii Socio-Medicale, centru specializat în recuperarea 

copiilor cu dizabilități neuro-motorii, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, și a Centrului de zi 

“Țara Minunilor”, orientat spre copiii cu vârste cuprinse între 3-6 ani, proveniți din zone 

marginalizate, pregătindu-i pentru integrare în învățământul de masă.  

Totodată, domnul Aurel Mocan a menționat Programul “Școală după școală”, aplicat, 

începând cu anul școlar 2013-2014 în școala „Traian Dârjan”, și apoi în mai multe școli din 

municipiu, program care are drept scop prevenirea abandonului școlar și ameliorarea 

performanțelor școlare ale copiilor proveniți din familii marginalizate social sau aflate în risc 

de excluziune socială. Programul este implementat și prin implicarea unor ONG-uri (Fundaţia 

Creştină Diakonia şi Fundaţia United Way România) în realizarea activităților socio-educative 

și prin asigurarea mesei de prânz prin serviciile Cantinei de Ajutor Social a Primăriei Cluj-

Napoca.  

 



 

 

A fost amintit și programul stomatologic ”Promovarea sănătății orale prin creșterea 

accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie” care se realizează în baza 

parteneriatului încheiat între Direcția de Asistență Socială și Medicală, Spitalul Clinic Județean 

de Urgență Cluj-Napoca și Facultatea de Medicină Dentară (Universitatea Iuliu Hațieganu). Ca 

și program nou aflat în implementare, s-a menționat programul care asigură subvenționarea 

plății chiriei pentru persoane singure/familii cu domiciliul/reședința în municipiul Cluj-

Napoca, care se confruntă cu un minim de condiții sociale de viață, prin facilitarea accesului la 

o locuință pe o perioadă determinată, cu respectarea criteriilor de acces stabilite. Domnul Aurel 

Mocan a amintit și despre parteneriatul cu Asociația “O Masă caldă” pentru asigurarea mesei 

beneficiarilor celor două centre pentru persoane fără adăpost de pe raza municipiului Cluj-

Napoca, respectiv “Centrul Social de Urgență” și „Centrul de Găzduire Temporară”.  S-a 

introdus în discuție și „Centrul de Resurse pentru Adolescenți”, creat în anul 2015, printr-un 

parteneriat încheiat între Primăria Cluj-Napoca, DASM și Asociația ALIAT, cu sprijinul 

financiar al UNICEF, care a fost preluat în subordinea DASM sub forma unui  „Centru de 

resurse pentru părinți și copii”.  

Întâlnirea a continuat cu o „Cafenea a Lumii” (World Cafe), intitulată Investiție și Inovare în 

dezvoltarea capitalului uman la nivel local. Rolul serviciilor sociale, metodă de lucru care a 

avut drept scop dezvoltarea unui mediu conversațional interactiv despre subiectele de interes 

colectiv ale participanților, împărtășirea unor idei și gânduri pentru înțelegerea și aprofundarea 

subiectelor de discuție. Participanții au fost împărțiți în grupuri de lucru, fiecare grup de lucru 

primind o temă de discuție din partea organizatorilor, sintezele informațiilor fiind apoi 

prezentate și discutate în sesiune plenară.  Temele de discuții au fost următoarele:  Ce ar trebui 

schimbat în Legea asistenței sociale nr. 292/2011?; Ce ar trebui schimbat în HG nr. 797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 

asistență socială și a structurii orientative de personal? Cum ar arata structura ideala a unui 

SPAS?; Ce înseamnă inovația socială în SPAS-uri?;  
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Cum am optimiza fluxul de comunicare dintre nivelul local înspre nivel central?; Ce ar trebui 

să facem pentru a crește alocările bugetare spre SPAS-uri? Viziune vs. misiune în SPAS-uri?. 

Către finalul întâlnirii s-au discutat și stabilit planul de întâlniri și agenda CPSSS pentru restul 

anului 2018, precum și noutățile legislative și la nivel de politici publice, discuție moderată de 

doamna  Ștefana Zibileanu (președinte CPSSS). 

La finalul discuțiilor, doamna Conf. Dr. Adina Rebeleanu de la Facultatea de Sociologie și 

Asistență Socială (Universitatea Babeș-Bolyai) a concluzionat, sugerând posibilitatea 

dezvoltării unor posibile colaborări între participanți: “Cuvântul-cheie este parteneriatul viabil! 

Este esențial și e cea mai importantă resursă, care nu necesită costuri!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


