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ANUNȚ 

 
Începând cu 9.11.2020, numărul de telefon la care se 

pot sesiza cazuri de persoane vârstnice (peste 65 de 

ani) care au nevoie de sprijin, sau pe care aceștia îl pot 

apela în caz de nevoie este: 

 

Tel. 0372 280 499 

Direcția de Asistență Socială și 

Medicală 
 

Luni -Vineri 08.00 - 20.00 

Sâmbătă - Duminică 09.00 - 15.00 

 

 

Formularele  pentru acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei  pot fi ridicate de la: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT 

 

Începând cu data de 12 octombrie 2020 a demarat programul de 

distribuire și preluare a cererilor pentru acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei.   

Ajutorul de încalzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința 

valabilă în Cluj-Napoca în perioada sezonului rece (noiembrie 2020 – 

martie 2021), pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, însoțită 

de actele necesare. 

 

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, 

energie termică, energie electrică sau combustibili solizi, persoanele 

singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, 

dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care 

se gospodăresc împreună la aceeaşi adresă, se situează sub: 

- 1082 lei pentru persoanele singure, beneficiare de 

încălzire cu agent termic; 

- 786 lei/pers. familiile sau persoanele care se 

gospodăresc împreună, beneficiare de încalzire cu agent 

termic; 

- 750 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele 

care se gospodăresc împreună și folosesc pentru încalzirea 

locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili 

solizi; 

 

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, 

al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii 

acesteia în luna anterioară depunerii cererii. 

  

Solicitanții de ajutor de încălzire pentru energie termică sunt rugați 

să depună cererile la administratorul imobilului care le va centraliza 

și le va depune, însoțite de un borderou centralizator. 

Stabilirea dreptului se face o singură dată, pentru întreaga perioadă 

a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care 

au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar 

-Centrul de informare pentru cetățeni,  

str. Moților nr. 1-3 
 

-Direcția de Asistență Socială și 

Medicală, str. Venus fn. (între nr. 20 – 22) 
 

-sediul TERMOFICARE NAPOCA SA, 

Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79 

 
La primăriile de cartier: 
Mănăștur – str. I. Meșter nr. 10; 

Iris – Liebcknecht nr. 7-8; 

Someșeni – str. T. Vuia nr. 41; 
Grigorescu – str. Al. Vlahuță nr. 47-48; 
Zorilor – str. Pasteur nr. 60; 
Gheorgheni – Aleea Băișoara nr. 4A. 
Mărăști – str. Porumbeilor nr. 41 

 



 

Depunerea cererilor se face după următorul program: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informațiile privind criteriile de eligibilitate, actele 

necesare, plafoanele maxime de venit și cuantumul 

ajutorului, termene și proceduri împreună cu lista 

bunurilor, a căror deținere conduce la neacordarea 

ajutorului pentru încălzirea locuinței, se găsesc pe 

paginile de internet: 

 

www.primariaclujnapoca.ro - Primăria Cluj-Napoca și 

www.dasmclujnapoca.ro - Direcția de Asistență 

Socială și Medicală, 
 
sau pot fi solicitate de la adresa de e-mail: 

 
protectiesociala_incalzire@dasclujnapoca.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii 

curente, începând cu luna următoare. 

 

În concret,  

➢ pentru cererile înregistrate până în data de 20 noiembrie 

2020, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru 

încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna 

noiembrie. 

 

➢ pentru cererile înregistrate din data de 21 noiembrie până în 

data de 20 decembrie 2020, după verificare și procesare, 

dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește 

începând cu luna decembrie. 
 

Orice modificare, privind numărul de membri sau venitul realizat, 

se comunică printr-o nouă cerere-declarație pe proprie răspundere 

pentru modificarea cererii de acordare, care va avea atașate actele 

care justifică solicitarea de modificare. 

 

 

Continuă acordarea Tichetelor  sociale în cadrul Programului 

social ”Alimente” 

 

În perioada 29 septembrie-30 noiembrie 2020, în cadrul 

Programului social ”Alimente”, se pot ridica și depune la primăriile 

de cartier și sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală 

(DASM) formularele de cerere/declarație pe propria răspundere 

pentru acordarea tichetelor sociale.  

 

Valoarea nominală a tichetelor sociale este de 100 lei/an.  

În conformitate cu prevederile HCL nr. 515/2018 pot fi beneficiari 

ai Programului social”Alimente”, sub forma tichetelor sociale, 

următoarele categorii de persoane:  

 

a) persoane cu handicap grav sau accentuat, 

neinstituționalizate; 

b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane 

deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai 

revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru 

persoana singură sunt de până la 1082 lei și de până la 786 

lei/membru de familie;  

Centrul de 

Informare 

pt. Cetățeni 

Primării de cartier 

P-ța 

Unirii nr. 

1, cam 15,  

ghișeul 2 

 

DASM 

luni– 

miercuri 

08.3o– 

16.3o 

luni – miercuri 

08.oo – 16.oo 

luni-vineri 

08.3o – 

16.3o 

luni – miercuri 

08.3o – 15.3o 

joi 08.3o – 

18.3o 

joi 08.oo – 17.3o joi 08.3o – 17.oo 

vineri 08.3o 

– 16.oo 

vineri 08.oo – 14.3o vineri 08.3o – 

14.oo 

 

http://www.primariaclujnapoca.ro/
http://www.dasmclujnapoca.ro/
mailto:protectiesociala_incalzire@dasclujnapoca.ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) șomeri înregistrați (cu indemnizație și fără indemnizație de 

șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură 

sunt de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de 

familie;  

d) beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea 

familiei;  

e) victimele traficului de persoane;  

f) victimele violenței domestice.  

 

Acte necesare:  

 

La cererea/declarația pe propria răspundere se atașează, după caz: 

 a) Pentru persoane cu handicap grav sau accentuat, 

neinstituționalizate: buletin/carte de identitate și certificatul de 

încadrare în grad de handicap grav sau accentuat (în situația 

persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, aflate 

în evidențele DASM, se depune doar cererea/declarația pe propria 

răspundere completată și semnată); 

 b) Pentru victimele violenței domestice și ale traficului de 

persoane: buletin/carte de identitate și dovada că e victima violenței 

domestice sau a traficului de persoane (de la furnizorul de servicii 

sociale);  

c) Pentru pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane 

deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, 

orfani și șomeri indemnizați și neindemnizați: 

 

             1. acte privind componența familiei (buletine/cărți de 

identitate, certificate de naștere, căsătorie, sențințe de divorț, 

hotătâre de plasament/adopție/încredințare etc); 

             2. acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei 

(adeverințe de salariu cu venitul net, cupoane de pensie/șomaj, 

indemnizații, alocații, alte categorii de venituri realizate în luna 

anterioară celei în care se depune cererea);  

             3. actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este 

cazul;  

             4. carnetul de evidenţă, vizat la zi - pentru şomeri sau 

adeverinţă eliberată de AJOFM Cluj pentru cei care nu sunt 

indemnizaţi şi sunt aflaţi în căutarea unui loc de muncă.  

 

 

 

După verificarea cererilor și declarațiilor pe 

propria răspundere în sistemul informatic 

PatrimVen de la Agenția Națională de 

Administrare Fiscală şi în bazele de date ale 

Primăriei municipiului Cluj-Napoca, se stabilește 

lista persoanelor beneficiare. 

 

Distribuirea tichetelor sociale se va face în baza 

unor programări care vor fi comunicate direct 

beneficiarilor și prin mass-media. 

Formularul de cerere/declarație pe propria 

răspundere poate fi decărcat de la adresa: 

  

     http://dasmclujnapoca.ro/formulare/. 

 

- acestea se pot ridica de la primăriile de cartier și 

sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală.  

 

http://dasmclujnapoca.ro/formulare/


 

Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare 

Comunitară 

Cluj-Napoca, str. Venus f.n 

e-mail: 

managementproiecte@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 Axa 

prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea 

sărăciei 

Titlul proiectului: PROTECT(ie) – Prevenirea 

Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp 

Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflaţi în risc de 

separare de familie în municipiul Cluj-Napoca 

Contract de finanțare nr. POCU/476/4/18/ 130413   

Beneficiar:Direcția de Asistenţă Socială şi 

Medicală(DASM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT 

Proiectul “PROTECT(ie) – Prevenirea Riscurilor prin servicii 

de specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor și Tinerilor, 

aflați în risc de separare de familie în municipiul Cluj-

Napoca” 

 

 

În perioada 15 octombrie–15 noiembrie 2020 se desfășoară 

activitatea specifică de Identificare și selecție a 150 de 

copii/tineri aflați în risc de separare de familie, în cadrul 

subactivității A 3.1, în baza Metodologiei privind selecția 

beneficiarilor. 

Echipa de implementare multidisciplinară va identifica potențialele 

școli partenere/colaboratoare din analiza datelor statistice ale 

DASM și a datelor statistice ale ISJ Cluj și va realiza o analiză 

detaliată la nivelul școlilor în vederea realizării selecției 

beneficiarilor. 

Admiterea copiilor în cadrul proiectului se realizează (1) la 

solicitarea directă a copilului și/sau a părintelui/reprezentantului 

legal, (2) la solicitarea școlii, în baza contractelor de colaborare 

semnate cu privire la implementarea proiectului, (3) la solicitarea 

altor specialiști/altor instituții publice/private din comunitate și prin 

referire din partea altor servicii din cadrul DASM. În cazul în care 

solicitarea nu este făcută de către copil și/sau 

părintele/reprezentantul său legal se va avea în vedere obținerea 

consimțământului acestora. 

Dosarul de selecție al copiilor va conține:  

- Cererea de înscriere în grupul ţintă; 

- Declarație privind evitarea dublei finanțări; 

- Formular de înregistrare individuală a participanților la 

operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020; 

-Cerere tip de acordare a subventiei (optional); 

-Declaratie venituri (optional); 

-Fișa de identificare a riscurilor; 

-Copie acte de indentitate copil/parinte/reprezentant legal. 

Locații de depunere a dosarelor și desfășurare a selecției: 

Dosarele de selecție pentru categoriile grupului țintă pot fi depuse 

la oricare dintre locațiile prevăzute mai jos până la data de 10 

noiembrie: 

Locația 1: Direcția de Asistența Socială și Medicală –  

Str. Venus. f.n , Cluj-Napoca 

Persoana de contact: Magda Lazar Iclodean, asistent manager 

Telefon:0736350535, 0372798688  

mailto:managementproiecte@dasmclujnapoca.ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email:managementproiecte@dasmclujnapoca.ro   

Locația 2: Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii, Str. I.C. 

Brătianu, nr.45 

Persoana de contact: Brîndușa Antonia Grigoraș, Responsabil 

proces. 

 

 

Continuarea programului de instruire online pentru 

profesioniști în cadrul proiectului „Coordinated Response to 

Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from 

planning  to practice ‘CAN-MDS II’ 

 

DASM Cluj-Napoca a desfăşurat în zilele de 6-7 octombrie 2020, 

programul de instruire online pentru profesioniști în cadrul 

proiectului „Coordinated Response to Child Abuse and Neglect 

via a Minimum Data Set: from planning  to practice ‘CAN-MDS 

II’ (“Răspuns Coordonat la Abuzul și Neglijarea Copilului prin 

Setul Minimal de Date: de la planificare la practică” - SMD-

CAN II), finanțat prin Programul Uniunii Europene „Drepturi, 

egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020, Subiect: REC-

RDAP-GBV-AG-2017, Tipul acțiunii: REC-AG. În cadrul 

sesiunilor de instruire desfăşurate online au participat profesioniştii 

(asistenţi sociali, psihologi, jurist, inspector şcolar) care activează 

în cadrul furnizorilor de servicii sociale de drept privat din mun. 

Cluj-Napoca, precum şi în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Cluj, Formatorii din cadrul sesiunii de instruire online au fost 

specialiștii din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală: 

Aura-Diana Totelecan, coordonator local proiect; Arianda-Manuela 

Popa, expert tematic local; Cristian-Florin Iclodean-Lazar, 

administrator local al bazei de date, alături de prof. Maria Roth de 

la Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi de dr. Rodica-

Corina Andrei, Sociolog- Administrator național FONPC. 

Proiectul „Coordinated Response to Child Abuse and Neglect 

via a Minimum Data Set: from planning  to practice ‘CAN-MDS 

II’ (“Răspuns Coordonat la Abuzul și Neglijarea Copilului prin 

Setul Minimal de Date: de la planificare la practică” - SMD-

CAN II „) reliefează rolul și importanța unui sistem național de 

raportare și urmărire a cazurilor de copii abuzați sau supuși riscului 

de abuz. 

În România, proiectul este derulat de către DASM Cluj-Napoca 

(responsabilă pentru desfășurarea sesiunii de instruire din 

municipiul Cluj-Napoca), de către Federația Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru Copil-FONPC (responsabilă pentru 

desfășurarea sesiunii de instruire din municipiul București), precum 

și de către Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca prin 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (responsabilă pentru 

desfășurarea sesiunilor de instruire din județele Satu-Mare și 

Covasna). 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de servicii socio-medicale 

 

Cluj-Napoca,  Str. Av. Badescu, Nr.32.  

Telefon: 0371-328.735; 0735-210.554 

 

email: cssm@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

ORARUL DE FUNCTIONARE : 

 Luni-Vineri – 8.00-16.00 

 

 

 

Copii și Adopții sprijină implementarea în România a proiectului 

“Răspuns Coordonat la Abuzul și Neglijarea Copilului prin Setul 

Minimal de Date: de la planificare la practică” - SMD-CAN II 

(„Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a 

Minimum Data Set: from planning  to practice ‘CAN-MDS II’), 

potrivit adresei nr. 14875/DPDC/07.07.2020. 

Unul dintre obiectivele sistemului CAN-MDS este întărirea 

coordonării și cooperării rapide dintre profesioniști la nivelul 

cazului, el putând fi folosit ca un instrument gata de aplicat pentru 

îmbunătățirea cooperării multidisciplinare și intersectoriale prin 

facilitarea schimbului de informații adecvate în rândul 

profesioniștilor, a raportării, monitorizării și a prevenirii 

victimizării repetate. 

 

 

Activități la Centrul de Servicii Socio-Medicale 

 

Considerând situația epidemiologică din Cluj-Napoca generată de 

pandemia cu virusul COVID-19, cât și nevoia continuă de terapie 

pentru beneficiarii noștri, copiii cu afecțiuni neuropsihomotorii, 

Centrul de Servicii Socio-Medicale a  venit în sprijinul acestora 

transferând activitatea de recuperare în mediul online prin 

intermediul platformelor de comunicare socială. 

Ședințele de terapie se desfășoară prin interacțiunea audio-video, în 

timp real, între terapeut, părinte și beneficiar, direct din confortul 

propriei case, într-un mediu în care beneficiarul de servicii este 

relaxat și compliant la tehnicile de tratament folosite de către 

terapeuți, creând un mecanism de schimb de informaţii şi 

structurare a intervenţiilor, acces facil, crescând capacitatea și 

implicarea părinților de a participa la procesul de recuperare a 

copiilor. Terapia online prin interacțiunea părinte-copil-terapeut 

prezintă, pe lângă avantajele evidente (economie de timp, absența 

nevoii de deplasare, un mediu mai confortabil și mai prietenos 

pentru copil) și avantajul că este un program de formare pe termen 

scurt a părinților prin învățarea concretă și aplicată a tehnicilor 

practice de intervenție în cazul afecțiunilor propriilor copii.  

 

Cum funcționează? 

Terapeutul antrenează părintele, în timp real, pentru a ajuta la 

îmbunătăţirea abilităţilor în timpul jocului cu copilul, ajută părinţii 

să stăpânească abilităţile de terapie necesare pe care aceștia le pot 

efectua în siguranță, oferind sprijin, întărire şi feedback corectiv. 

Tehnicile învățate pot fi aplicate ori de câte ori este nevoie, chiar și 

în absența terapeutului, sporind astfel eficiența programului de 

recuperare conceput de către terapeut. 

mailto:protectiesociala@dasmclujnapoca.ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia prin interacţiunea părinte-copil s-a dovedit că îmbunătăţeşte 

relaţiile dintre părinte şi copil, reduce comportamentele 

problematice şi creşte complianţa copilului. Studiile arată că, aceste 

câştiguri dobândite prin terapia prin interacţiune părinte-copil 

durează până la 6 ani după implementare.  

Perioada pandemiei ne aduce în atenție nevoia de adaptare 

medicală, pentru a putea menține legătura cu pacienții pediatrici, 

care se află într-o continuă dezvoltare somatică și neuro-psiho-

motorie. Sesiunile online sunt programate sau se pot face, la nevoie, 

la solicitarea aparținătorilor, prin care se acordă consult medical de 

specialitate și terapie pe fiecare specialitate, adaptate fiecărui caz în 

parte, direct cu beneficiarul și aparținătorul, putând obiectiva neuro-

psiho-motor situația medicală. Astfel, se pot formula recomandări 

de investigații și tratament, discutând cu părinții copiilor detaliile 

acestora. Totodată, aceștia ne pot transmite rezultatele 

investigațiilor solicitate, ușurând astfel comunicarea între 

medic/terapeuți și aparținător și încercarea de a stabili un diagnostic 

și de a monitoriza, în continuare, evoluția sub tratamentul 

recomandat. Terapeuții centrului își adaptează tehnicile de 

intervenție utilizând joaca ca și instrument principal de interacțiune 

cu beneficiarul, introducând, în acest fel, exercițiile necesare 

efectuării terapiei. Dintre metodele folosite amintim: mini teatru de 

păpuși, jocul cu animăluțe sau mănuși cu formă de animaluțe, 

diverse jucării,   pentru a  stimula copii să facă gimnastică de 

recuperare sub formă de joacă si  pentru a recompensa copiii în urma 

exercițiilor efectuate.  

Ședințele online sunt facilitate și de utilizarea de fișe, materiale, 

imagini, filme prin opțiunea de share screen pe platformele digitale, 

acestea ajungând la copiii cu care se lucrează, având astfel un suport 

vizual mai complex care are menirea să mărească implicarea și 

complianța beneficiarilor față de tehnicile folosite în scopul 

recuperării, și să stimuleze efectuarea corectă a exercițiilor atât în 

plan psihic cât și motor. 

Astfel, beneficiarii centrului dispun de consiliere psiho-socială, 

consiliere medicală, evaluarea tabloului neurologic, identificarea 

nevoilor și situației fiecarui beneficiar cu atat mai mult unde există 

familii care o dată cu apariția situației infecțioase actuale au avut 

dificultăți psiho-socio-economice, suport emoțional, suport pentru 

gestionarea conflictelor în familie, gestionarea timpului și a 

activității realizate cu copiii, suport în gestionarea informațiilor din 

media și poziționarea corectă față de riscurile de îmbolnăvire. 

Centrul realizează și consiliere pentru ancorarea în realitate, pentru 

prevenirea atacurilor de panică, a depresiei, consiliere pentru 

crearea și menținerea de rețele sociale de suport, ghidare pentru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de Zi ”Țara Minunilor” 

Str: Înfrățirii nr. 15/Branului nr. 14,  

Cluj-Napoca 

 

Telefon: 0264-416.215; 0733-070.315 

 

email: taraminunilor@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

ORARUL DE FUNCTIONARE : 

 Luni-Vineri – 8.00-16.00 

 

 

gestionarea modificărilor în starea de sănătate neurologică sau cele 

legate de infecția cu Covid-19, evaluarea statusului psihopedagogic 

si logopedic actual al copilului, continuarea intervenției 

psihopedagogice și logopedice cu copiii cu care se poate colabora 

direct cât și prin intermediul aparținătorilor, monitorizarea și 

supervizarea părinților în realizarea exercițiilor psihopedagogice 

logopedice de kinetoterapie și masaj specifice, adaptarea tehnicilor 

de stimulare cognitivă și manuală efectuate în cabinet la contextul 

izolării la domiciliu, monitorizarea și supervizarea video în timp 

real în realizarea exercițiilor specifice kinetoterapiei sau masaj, 

efectuate de părinte sub directa îndrumare a terapeutului. 

 

Reamenajări la  Centrul de zi ”Țara Minunilor” 

 

În luna octombrie 2020 compania privată Ecoxtrem Teambuilding 

a realizat lucrări de reamenajare a spațiului de joacă și a terasei 

Centrului de zi ”Țara Minunilor”. Imaginile vorbesc de la sine, 

aducând noutate și bucurie copiilor beneficiari ai centrului nostru! 

Activitățile de educație non-formală se vor desfășura, de acum 

înainte, în spații îmbunătățite și accesorizate conform nevoilor 

copiilor care frecventează centrul. Și de această dată, Fundația 

Dezvoltarea Popoarelor – Filiala Cluj a preluat rolul de organizator 

comunitar, aducând împreună oameni și resurse în beneficiul 

comunității locale. Pe această cale, dorim să mulțumim tuturor 

pentru implicare! 

        Înainte                                     După reamenajare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Protecție Socială 

Cluj-Napoca, Str. Venus f.n.  

 (cu acces prin aleea situată între nr. 20-22) 

tel. 0264 563 052 

email: protectiesociala@dasmclujnapoca.ro 

Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare 

Comunitară 

Cluj-Napoca, str. Venus f.n 

e-mail:    

managementproiecte@dasmclujnapoca.ro 

 

Serviciul Resurse Umane 

Cluj-Napoca, str. Venus f.n. 

e-mail: resum@dasmclujnapoca.ro 

 

Centrul de servicii socio-medicale 

Cluj-Napoca,  Str. Av. Bădescu, Nr.32.  

Telefon: 0371-328.735; 0735-210.554 

email: cssm@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul DASM Cluj-Napoca de formare profesională a 

adulților în specializarea Asistent Personal al Persoanei cu 

Handicap Grav 

 

Datorită eforturilor depuse de colegii din departamentele Protecție 

Socială, Resurse Umane Salarizare, Centrul de Servicii Socio-

Medicale, Management de Proiecte și Dezvoltare Comunitară din 

cadrul DASM și, nu în ultimul rând, a celor de la Centrul de Cultură 

Urbană, s-a finalizat prima grupă de cursanți ai programului de 

formare a adulților în specializarea Asistent Personal al Persoanei 

cu Handicap Grav. Cursurile de formare profesională sunt susținute 

de angajați ai DASM, asistenți sociali și psihologi cu experiență în 

domeniu, care sunt formatori acreditați. DASM are un număr de 600 

de asistenți personali angajați, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, 

care vor fi formați profesional în perioada 2020-2021.   

În decursul lunii noiembrie 2020 vor continua demersurile pentru 

formarea a încă trei grupe de cursanți din rândul asistenților 

personali. În rândurile de mai jos împărtășim experiența cursanților, 

trăită alături de echipa de implementare: 

 

Testimoniale și imagini:  

„Mi-a plăcut că ați atins niște subiecte din care am avut ce reține. 

Nu ați lungit-o cu fiecare subiect și ne-am putut face treaba din 

restul zilei. Am înțeles că trebuie să schimb ceva legat de viața și 

stilul meu de viață...” 

„Modul de prezentare al doamnei. Empatia cu care a vorbit. A fost 

mai mult decât un curs teoretic. Cuvintele doamnei prezentator m-

au atins uneori și m-am regăsit în acele situații cu care mă confrunt 

zi de zi...” 

 

 
 

“Masajul a fost foarte bine venit. Am învățat mișcări noi pentru 

masaj care pot fi foarte utile. Kinetoterapia a fost și ea foarte 

benefică....De la d-na doctor la fel am aflat lucruri foarte utile și 

modul de prezentare a fost de nota 10....” 

 

“Cursul practic a fost eficient structurat și a atins toate sferele de 

interes ale bolnavului cu dizabilități: masaj, kinetoterapie, 

proceduri de resuscitare, cunoștințe psihologice și altele. 

mailto:protectiesociala
mailto:protectiesociala@dasmclujnapoca.ro
mailto:managementproiecte@dasmclujnapoca.ro
mailto:resum@dasmclujnapoca.ro
mailto:protectiesociala@dasmclujnapoca.ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

 

Str. Ștefan Octavian Iosif nr.1-3, Cluj-Napoca 

Telefon: 0264.431783 

 

 

 

 

 

 

Mulțumesc pentru experiența aceasta”. 

 

 
 

“Cursul practic a fost eficient structurat și a atins toate sferele de 

interes ale bolnavului cu dizabilități: masaj, kinetoterapie, 

proceduri de resuscitare, cunoștințe psihologice și altele. 

Mulțumesc pentru experiența aceasta”. 

 

 

 

Ziua vârstnicului la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

 

În februarie 1991, Organizaţia Naţiunilor Unite consacra ziua de 1 

octombrie ca Zi Internaţională a persoanelor în vârstă. 

Este necesară o atenție sporită care se îndreaptă către nevoile 

particulare ale fiecăruia dintre seniorii noștri.  

La fel de importantă este contribuția esențială pe care aceștia o pot 

avea în continuare la funcționarea societății, dacă, evident, au o 

susținere adecvată. Împreună am făcut pași utili în această direcție, 

abordând cu interes formarea continuă și implicarea în probleme 

ridicate de societate. Ne-am obișnuit ca în fiecare an, în preajma 

datei de 1 octombrie, să avem o serie de activități educaționale și 

artistice, care ne bucură mult. 

Cu acest prilej am organizat două evenimente online, pe platforma 

ZOOM, după cum urmează: 

 

❖ În 30 septembrie 2020 Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

din cadrul DASM, în colaborare cu tinerele IT-iste, 

voluntare, de la Simplon România au organizat Quiz Night: 

"JOCUL o interacțiune fericită la orice vârstă", ediție 

specială dedicată Zilei Internaționale a Vârstnicului 

❖ În 1 octombrie 2020 Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 din 

cadrul DASM a organizat o întâlnire cu cei care au contribuit 

activ la tot ceea ce a însemnat dezvoltarea acestui Centru. 

Seara de Quiz a fost inedită, datorită faptului că tinerele voluntare 

de la Simplon România au grijă să aducă, la fiecare întâlnire de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miercuri seara, elemente noi de activare pentru seniori. De această 

dată ne-au arătat cum putem să dezbatem anumite teme pe grupuri 

mai mici, în”camere” de chat pe zoom diferite, pentru ca apoi să 

revenim pentru concluzii în aceeași ”sală de Conferințe”. 

Ziua de 1 octombrie a fost una deosebită prin numărul mare de 

participanți la intâlnirea de pe zoom, precum și prin numărul 

impresionant de invitați care au dorit să fie aproape de seniorii 

Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.1 într-o zi de sărbătoare. Pe 

parcursul întâlnirii, între alocuțiunile și urările de sănătate adresate 

seniorilor de către invitați, am prezentat mai multe filmulețe din 

activitatea CZV1 care au fost completată de cântecele, poeziile și 

glumele spuse de seniori. 

Ne-am bucurat de prezența domnului director executiv al DASM, 

domnul Aurel Mocan, care a purtat un dialog deosebit de constuctiv 

și motivant, răspunzând la toate întrebările seniorilor. Șeful 

Serviciului Asistența Persoanelor Vârstnice din cadrul DASM, 

domnul Alexandru Nica, a adresat urări de sănătate și cuvinte de 

încurajare pentru această perioadă grea prin care seniorii trec 

datorită pandemiei. De la Universitatea”Dunărea de Jos” de la 

Galați, ne-a onorat cu prezența doamna Profesor universitar dr. 

Violeta Pușcașu, care a vorbit despre tinerețea spiritului la vârsta a 

treia și a reușit să bucure sufletul seniorilor prin prezentarea 

optimist realizată. Au urmat la cuvânt reprezentanții de la 

Universitatea Vârstei a treia Cluj-Napoca, domnul Ștefan Oltean, 

președintele Asociației EduNation și doamna Monica Costea din 

partea Fundației UBB. Pe lângă urările de sănătate, ei au prezentat 

structura noului an universitar, modul în care se vor face înscrierile, 

cum se accesează platforma www.U3a.ro și ce informații vor fi 

postate acolo. Cu reprezentantele Bibliotecii Județene ”Octavian 

Goga”, doamnele Anca Pop și Georgeta Topan, am avut un dialog 

minunat pe baza parteneriatului legat de realizarea unor seri de 

lectură online, pe platforma zoom.us. Seniorii s-au arătat 

entuziasmați de acest proiect. Alături de noi în acea zi a fost prezent 

Cristian Gog, președintele Asociației ”Magic People” care este 

”nepotul” preferat al tuturor seniorilor, care de-a lungul celor 10 ani 

de colaborare a participat cu bucurie la evenimentele organizate sub 

egida ”Nepoți de Crăciun”. O prezență deosebit de agreabilă pentru 

seniori a fost și cea a doamnei Magdalena Oana, care le-a amintit 

participanților mișcările pe care le-au învățat la cursul de ”Senior 

Dance”.  

Sigur, acea după-amiază, petrecută împreună cu oameni dragi, s-a 

constituit într-o amintire plăcută pentru toți cei care au dorit să 

omagieze prin prezență Ziua Internațională a vârstnicilor.  

 

  

 

 

 

 



 

 

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 2 

 

Str. Decebal nr.21, Cluj-Napoca 

Telefon: 0264.434667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitatea Vârstei a-3-a 

2020-2021 

 

Universitatea Seniorilor, un nou an, noi provocări, noi împliniri! 

Anul universitar 2020-2021, al treilea an din programul 

UNIVERSITATEA VÂRSTEI A 3-A, proiect dedicat seniorilor își 

propune derularea activităților pe coordonate mult mai ample. 

Dacă în primii doi ani cursanții au fost, în exclusivitate, beneficiarii 

centrelor de zi pentru vârstnici din municipiul Cluj-Napoca, acest 

an universitar își lărgește, prin intermediul platformei online, 

numărul de cursanți. Astfel pot să beneficieze de oferta 

informațională toți seniorii dornici de cunoaștere. 

O altă noutate a acestui an o reprezintă realizarea de cursuri comune 

cu seniorii din Galați, oraș unde a luat naștere conceptul de 

Universitate pentru seniori. De asemenea, paleta de teme abordate 

se diversifică tot mai mult, universitatea coagulând spre acest 

concept nume sonore și personalități de marcă ale centrului 

universitar Cluj-Napoca. 

Primul curs, inaugural, din data de 21 octombrie 2020, la care au 

participat peste 90 cursanți a fost susținut de domnul prof. univ. dr. 

Daniel David – rectorul Universității Babeș-Bolyai și a deschis seria 

de întâlniri pe tărâmul cunoșterii. 

Pentru lunile octombrie- decembrie sunt propuse spre dezbatere 

teme interesante și de actualitate: 

– Cum ne protejăm de COVID 19 – prof.dr. Răzvan Cherecheș 

– Despre teatru. Arta de a fi spectator – Virgil Mureșan - 

regizor 

– Cum plătim taele online – Roman Mara 

– Fake news. Ce și pe cine să mai crezi în ziua de azi – Delia 

Balaban 

– Consecințele garantării creanțelor altora – Dumitru Balea 

– Competențele emoționale și domeniile de bază ale 

inteligenței emoționale – conf. Mirela Popa 

– Gândirea critică – Maria Nistor 

– Când trec anii frumos – Ștefan Tomoioagă 

– Virusurile și vaccinarea – Radu Silaghi Dumitrescu 

– Meteorologia pentru toți. De la schimbări climatice la 

fenomene extreme – Croitoru Adina Eliza 

 Un an universtar spornic, tuturor! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenimente online cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani de 

activitate a 

Programului Sf. Dimitrie Basarabov din cadrul 

 Asociației Filantropice Medical Creștine Christiana Cluj 

 

La aniversarea a 20 de ani de activitate, în data de 27 octombrie 

2020, Programul Sf. Dimitrie Basarabov din cadrul Asociației 

Filantropice Medical Creștine Christiana Cluj, a sărbătorit într-un 

mod inedit. Spre deosebire de anii precedenți, când această zi 

reunea prieteni, pacienți și colaboratori în curtea centrului de zi de 

pe str. Salcâmului, în acest an a inițiat două dialoguri publice 

susținute online și care au fost onorate cu participarea a peste 200 

de persoane, dintre care și 3 reprezentanți ai DASM. 

 

Dar să-i lăsăm pe organizatori să ne spună povestea lor de 20 de 

ani, dar și despre evenimentele desfășurate cu prilejul 

aniversării… 

 

Primul seminar, „Adicțiile, urgență socială și medicală” a fost 

gândit ca un dialog între profesioniștii din „prima linie” a asistării 

persoanelor cu adicții despre necesitatea abordării directe și 

prioritare a adicțiilor în comunitate. Au participat specialiști din 

toate domeniile medico-sociale pentru a contura cât mai bine 

situația actuală, nevoile sistemului și soluțiile. Ne-am bucurat de 

prezența medicilor, psihologilor, asistenților sociali, consilierilor de 

probațiune, profesori etc. care se confruntă în mod constant în 

activitatea curentă cu simptomele și consecințele bolii dependenței. 

 

Moderatorii acestui seminar, Claudia Varga, coordonator program 

și Nicoleta Amariei, coordonator clinic, prin pregătirea în 

domeniul adicțiilor și experiența practică de 20 de ani, au oferit 

îndrumare privind implementarea unor instrumente și mecanisme 

practice de abordare a persoanelor cu adicții și a familiilor acestora. 

„Psihologia morală și spiritualitatea în tratamentul adicțiilor” a 

fost tema celui de-al doilea seminar care a explorat mecanismele 

prin care, odată cu intrarea în recuperarea din dependență, 

transformarea omului se răsfrânge asupra tuturor domeniilor vieții. 

Moderatorii acestui seminar au fost Floyd Frantz și pr. Radu Roșu. 

Floyd Frantz, fondatorul acestui program, are o formare academică 

în psihologie și o vastă experiență profesională în consilierea în 

adicții, atât în tratamentul rezidențial, cât și în ce tip ambulatoriu. 

Pr. Radu Roșu activează de 5 ani în cadrul Programului Sf. 

Dimitrie unde și-a completat cunoștințele teologice cu cele specifice 

privind spiritualitatea recuperării și a celor 12 Pași, atât de 

importanți și eficienți în restaurarea persoanelor afectate de 

dependență.  

La acest seminar au participat deopotrivă profesioniști, dar și un 

număr mare de persoane în recuperare, bucuroase de revederea lui 

Floyd care e implicat de cca. 1,5 ani într-un proiect de formare în 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consilierea în adicții în Alaska. Discuțiile și întrebările au vizat 

cauzalitatea bolii, aplicarea principiilor și instrumentelor de 

recuperare în viața de zi cu zi, modul  în care funcționează cei 12 

Pași, dar și tehnici de abordare a celor aflați încă în stadiul de negare 

a bolii și consecințelor consumului de substanțe.  

 

Poate vă întrebați cine/ce este totuși Programul Sf. Dimitrie 

Basarabov și de ce credem că acesta este atât de important în viața 

comunității clujene și nu numai. 

Programul desfăşoară, din anul 2000, în Cluj-Napoca, activităţi de 

informare şi consiliere pentru recuperarea din dependenţa de alcool 

sau de alte droguri. În anul 2015, cele 2 servicii sociale au fost 

acreditate: „Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog 

Casa Albă” (centru de zi) și „Centrul de servicii de asistență 

comunitară în adicții Răscruci” (centru de consiliere).  

Deși destui oameni au întâmpinat cu o oarecare reticență această 

abordare „ca în filmele americane”, metoda multidisciplinară de 

intervenție în adicții (Modelul Minnesota) folosită în mod inovativ 

în Programul Sf. Dimitrie s-a dovedit a fi eficientă și în cultura 

românească. Modelul bio-psiho-socio-spiritual de tratament al 

adicţiilor are la bază ideea că alcoolismul și alte tipuri de 

dependență de substanțe sau comportamente sunt o boală complexă, 

iar tratamentul necesită o intervenție pe toate planurile. Stoparea 

acestei boli este posibilă prin acceptarea nevoii de abstinență totală, 

înțelegerea mecanismelor de acțiune și urmarea unui program de 

recuperare.  

 

Serviciile de consiliere sprijină anual peste 250 de persoane, fie 

direct dependente de substanțe și comportamente, fie membri ai 

familiilor acestora. Înainte de toate, valorile și principiile pe care le 

urmăm în această muncă țin de respectarea umanității, înțelegerea 

individualității persoanei, de acordarea de servicii cu mult 

profesionalism și iubire de semeni.  

Din păcate, nu toți cei care au nevoie de ajutor ajung să beneficieze 

de astfel de servicii. La fel, nu toți dintre cei care ajung reușesc să 

își asume lupta cu dependența. Nu deținem nici un secret magic, nu 

avem nici o poțiune cu efect garantat. Totuși, dintre cei care rămân 

și urmează programul, aproximativ 70% au îmbunătățiri pe toate 

planurile vieții, inclusiv abstinența sau reducerea semnificativă a 

recăderilor.  

 

Chiar dacă munca noastră este confidențială și nu ne putem lăuda 

public cu sentimentul înălțător pe care îl avem atunci când un om 

își salvează viața, familia, cariera, onoarea, liniștea, respectul, 

relația cu reflecția din oglindă, mesajele pe care le primim de la 

„prietenii noștri din program” pot fi făcute cunoscute. În loc de 

concluzie formală, împărtășim cu voi câteva și vă așteptăm să ne 

vizitați pe www.sfdimitrie.ro sau să ne trimiteți gândurile voastre 

la contact@sfdimitrie.ro. 

 

http://www.sfdimitrie.ro/
mailto:contact@sfdimitrie.ro
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Filmul realizat în cadrul campaniei  Ascultă Orașul 

Nevăzut se regăsește la următorul link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6eSYh5rjfTA&fe

ature=share 

 

 

Testimoniale participanți la program:  

 

„După cunoașterea și începerea programului Sf. Dimitrie 

Basarabov pot să afirm că viața mea s-a schimbat, am început SĂ 

REGĂSESC ADEVĂRATELE VALORI, să le apreciez, să trăiesc 

efectiv și să mă bucur de fiecare zi, de viață. ABSTINENȚA MI-A 

CREAT O STARE DE BINE, de împlinire pe toate planurile, 

relațiile cu ceilalți s-au îmbunătățit semnificativ, iar faptul că m-

am apropiat mai mult de Dumnezeu mi-a fost răsplătit cu toate 

aceste beneficii.” (X, 40 ani, în recuperare din dependența de… ) 

 

„Astăzi, am ajuns după 2 ani de recuperare în Program, SĂ MĂ 

BUCUR DE FIECARE ZI. Am renăscut cu ajutorul comunității. 

Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a ghidat pașii spre 

Programul Sfântul Dimitrie Basarabov. ,,RECUPERAREA ESTE 

CONTAGIOASĂ. Continuați să reveniți. Programul funcționează“  

(X, 40 ani, în recuperare din dependența de …) 

 

 

 

De ziua Internațională a bastonului alb (15 octombrie), să ne 

amintim proiectul “Paşaport de succes pentru copii şi tineri cu 

deficienţe de vedere” 

 

Cu prilejul sărbătorii internaționale a bastonului alb rememorăm 

proiectul “Paşaport de succes pentru copii şi tineri cu deficienţe 

de vedere”, în cadrul căruia Direcţia de Asistenţa Socială şi 

Medicală din Cluj-Napoca (DASM) în calitate de partener, alături 

de Asociaţia PONTES (coordonator) și A.S.C.O.R. - filiala Cluj 

(partener), și-au propus reducerea inegalităților și a excluziunii 

sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilități (deficiențe de vedere) 

prin implicarea participativă a actorilor sociali publici și privați 

locali într-o rețea sustenabilă pe termen mediu și lung, la nivelul 

comunității.  

Grupul țintă al proiectului a fost format din:  

➢ 115 de copii și tineri cu deficiențe de vedere;   

➢ 15 părinți/ cadre didactice ai copiilor/tinerilor cu deficiență 

de vedere;  

➢ 150 persoane fără deficiență de vedere (copii/tineri, părinți, 

etc.); 

➢ 24 specialiști/factori de decizie ai sectorului public și 

privat.  

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 18 luni, respectiv 

07.05.2015 – 31.10.2016, la nivelul municipiului Cluj-Napoca și a 

județului Cluj. 

http://www.sfdimitrie.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=6eSYh5rjfTA&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=6eSYh5rjfTA&feature=share


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inițiat din nevoia de integrare a copiilor și tinerilor cu acest tip de 

dizabilitate, proiectul a fost implementat pe trei direcții de acțiune: 

➢ Prima direcție a presupus crearea unei rețele de specialiști 

care să asigure suport atât instituțiilor publice, cât și 

beneficiarilor (copiii și tinerii cu deficiențe de vedere) în a 

ști, respectiv a soluționa problemele cu care aceștia se 

confruntă. 

➢ A doua direcție a vizat realizarea unei campanii de informare 

și cunoaștere a problemelor și specificității persoanelor care 

se confruntă cu deficiența de vedere (campanie intitulată 

Ascultă Orașul Nevăzut), exprimată prin organizarea a 8 

sesiuni de informare, atât pentru instituții publice, angajatori 

cât și pentru elevi și studenți. De asemenea s-au desfășurat 

activități mixte văzători-nevăzători, aceștia fiind transpuși 

în ipostaze inedite, ajutați de nevăzători (precum mersul cu 

bastonul alb pe stradă, fără suport vizual și servirea cinei pe 

întuneric). Pentru o informare corectă, a fost organizat un 

seminar internațional, cu participarea unor experți belgieni, 

aceștia acceptând să își pună la dispoziție experiența, oferind 

soluții de accesibilizare a mediului (de ex. treceri de pietoni 

cu semafoare sonore, covoare tactile în preajma lor, asistență 

la ghișee, etc) dar și direcții clare cu privire la integrarea 

persoanelor cu dizabilități vizuale pe piața muncii, în viața 

socială și culturală.  

➢ A treia direcție a vizat  implicarea a 115 copii și tineri cu 

deficiențe de vedere în activități precum consiliere 

psihologică, consiliere vocațională, activități recreative și de 

socializare, activități de mentoring și intership, dezvoltarea 

abilităților de viață independentă în vederea reducerii 

inegalităților și a excluziunii sociale a acestora. De 

asemenea, a fost organizată și o Școală a Părințiilor, în 

cadrul căreia 15 părinți au învățat cum să accepte deficiența 

copiilor lor, precum și modalitățile de facilitare a procesului 

de integrare a acestora pe plan educaţional, social şi ulterior 

profesional.  

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.117.802,33 lei, din care 

1.004.691,33 lei valoarea finanțării nerambursabilă, 113.111,00 lei 

cofinanțare privată și a fost derulat cu sprijinul financiar al 

Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile 

SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare 

Socială.  


