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Depunerea cererilor se face după următorul program 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT  

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 

 

  

Prin majorarea veniturilor persoanelor vârstnice începând cu data de 1 

septembrie 2020, ca urmare a creşterii valorii punctului de pensie cu 177 lei 

(de la 1.265 lei la 1.442 lei) o parte dintre persoanele vârstnice nu au 

beneficiat de dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie 

termică, gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri, veniturile fiind situate peste plafonul maxim al veniturilor până 

la care se putea acorda acest ajutor, respectiv de 750 lei în cazul persoanelor 

care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică 

sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și 786 lei pentru persoanele care 

utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat. 

 

Prin urmare,  a fost adoptată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 208 

din 27.11.2020 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece care modifică plafoanele maxime al veniturilor 

până la care consumatorii vulnerabili pot beneficia de ajutor pentru 

încălzirea locuinței în perioada sezonului rece decembrie 2020 – martie 

2021. 

 

Astfel, 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 aceaşi adresă, se situează sub: 

 

- 1082 lei pentru persoanele singure, beneficiare de încalzire cu 

agent termic; 

- 800 lei/pers. familiile sau persoanele care se gospodăresc 

împreună, beneficiare de încălzire cu agent termic; 

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

care se gospodăresc împreună și folosesc pentru încălzirea 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Pentru cererile înregistrate până în data de 20 decembrie 2020, după 

verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se va 

stabili  începând cu luna decembrie 2020 pe toată perioada sezonului rece 

2020 – 2021. 

 

Solicitanții de ajutor de încalzire pentru energie termică sunt rugați să 

depună cererile la administratorul imobilului, care le va centraliza și le va 

depune, însoțite de un borderou centralizator. 

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. 

 

A fost finalizată depunerea cererilor pentru tichetele sociale 

acordate în cadrul Programului social ”Alimente”și începe 

distribuirea acestora  

 

În perioada 29 septembrie - 30 noiembrie 2020, în cadrul 

Programului social ”Alimente”, s-au depus la primăriile de cartier și 

la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (DASM) 

formularele de cerere/declarație pe propria răspundere pentru 

acordarea tichetelor sociale.  

 

Din totalul de 3887 de cereri înregistrate până în ultima zi lucrătoare 

a lunii noiembrie 2020, termenul limită de depunere a acestora, au 

fost aprobate, îndeplinind criteriile de eligibilitate, un număr de 3481 

cereri.  

Pentru cele 3481 de cereri aprobate, au fost expediate către 

beneficiari înștiințările cu programul și cluburile de pensionari din 

cartiere, de la care pot fi ridicate tichetele sociale.  

 

Reamintim următoarele aspecte:  

Programul social ”Alimente” se întemeiază pe principiul 

solidarității sociale, potrivit căruia comunitatea vine în sprijinul 

familiilor și al persoanelor singure vulnerabile, care au o situație 

materială precară, a familiilor și persoanelor singure marginalizate 

social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială. 

Programul social „Alimente” este o formă de sprijin comunitar, 

complementară celorlalte beneficii sociale acordate din bugetul de 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice 

Cluj-Napoca, str. Venus f.n 

 

e-mail: 
protectievarstnic@dasmclujnapoca.ro 

tel. 0732.002.185 

 

 

stat și constă în acordarea de tichete sociale celor mai vulnerabile 

categorii de persoane din municipiul Cluj-Napoca. 

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;  

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.  

 

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

 

 

Distribuirea tichetelor sociale pentru mese calde pe suport 

electronic 

 

 

În luna noiembrie 2020, DASM, prin Serviciul Asistența Persoanelor 

Vârstnice, s-a implicat în activitatea de distribuire a tichetelor sociale 

pe suport electronic, reglementată prin OUG 115/2020 privind unele 

măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 

defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete 

sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri 

externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a 

acestora. 

Tichetele sociale pentru mese calde pe suport electronic sunt bonuri 

de valoare destinate exclusiv achiziției de hrană gătită din ingrediente 

alimentare, preparate prin prelucrarea termică a acestora, fiind 

denumite generic, “mese calde”. Acestea sunt prezentate sub formă 

de carduri preplătite, beneficiind de tehnologie nouă, de securitate 

sporită și de rapiditate. Suma de bani care va fi alocată pentru aceste 

mailto:protectievarstnic@dasmclujnapoca.ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tichete sociale este de 180 lei /lună. 

Beneficiarii eligibili ai acestor tichete sunt pensionarii, aflati în 

evidența Casei Naționale de Pensii Publice, cu venituri modeste 

care au împlinit vârsta de 75 de ani precum și persoanele/familiile 

fără adăpost și cele evacuate. 

Tichetele sociale pentru mese calde au fost distribuite de către 

angajații Serviciului Asistența Persoanelor Vârstnice beneficiarilor 

eligibili împreună cu instrucțiunile de utilizare, codul PIN aferent și 

o listă cu unitățile partenere care acceptă plata cu aceste tichete. 

În 12.11.2020 DASM a recepționat de la Instituția Prefectului 

Județului Cluj un număr total de 660 tichete sociale pe suport 

electronic pentru masă caldă (carduri), dintre acestea 589 fiind 

destinate persoanelor vârstnice și 71 persoanelor fără adăpost.  

Astfel, până la data de 24.11.2020, cele 660 tichete sociale pe suport 

electronic pentru masă caldă primite de DASM Cluj-Napoca au fost 

repartizate, astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această activitate face parte din programul Tichete Sociale, pe 

suport electronic, pentru Mese Calde, oferite de Uniunea 

Europeană și de Guvernul României, unor categorii de persoane 

dintre cele mai defavorizate, co-finantat din Fondul de ajutor 

european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) prin 

Programul operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-

2020 (POAD). 

Obiectivul programului este sprijinirea persoanelor defavorizate 

/marginalizate, prin suplimentarea resurselor pentru mese calde. 

Rezultatul așteptat al programului este îmbunătățirea/ 

diversificarea alimentației persoanelor vârstnice și a celor fără 

adăpost, în scopul creșterii calității vieții și a evitării excluziunii 

sociale. 

Perioada de desfășurare a programului este septembrie 2020 – iunie 

2021. 

 

 

Specificație Total 

Distribuite 

Persoane 

neeligibile 

Total 

înștiințări 

Total 

adrese 

vizitate 

Carduri 

persoane 

vârstnice 

 

372 

 255 589 

Carduri 

persoane 

fără adăpost 

45 26   

TOTAL 

 

417 26 255 589 

 



 

Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare 

Comunitară 

 

Cluj-Napoca, str. Venus f.n 

e-mail: 

managementproiecte@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Conţinutul prezentului comunicat reprezintă responsabilitatea 

exclusivă a autorilor. Comisia Europeană nu este responsabilă 

pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.  

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT  

Focus grupuri organizate în cadrul activității “Time for 

Change: Evidence based research for new practice 

approaches” în proiectul "The Other Side of the Story: 

Perpetrators in Change" (OSSPC) 

 

Direcția de Asistență Socială și Medicală din Cluj-Napoca (DASM), 

partener în consorțiul care implementează proiectul "The Other Side 

of the Story: Perpetrators in Change" (OSSPC), a organizat, în 

perioada 4-6 Noiembrie 2020, trei focus grupuri online la care au 

participat 30 de specialiști din domeniul violenței domestice și a 

muncii cu autorii actelor de violență.  

 

Focus grupurile au vizat evaluarea nevoii existenței unor programe 

destinate muncii specialiștilor cu autorii actelor de violență pentru 

reducerea perpetuării violenței domestice în România, a înțelegerii 

circumstanțelor în care aceste programe funcționează, precum și 

împărtășirea unor modele de bună practică și a metodelor de lucru cu 

agresorii. 

 

În timpul discuțiilor s-au evidențiat următoarele aspecte:  

 

❖ nevoia dezvoltării și creșterii numărului de programe de 

prevenție (programe de educație timpurie în școli pe teme ce 

vizează fenomenul violenței, bulling-ul si pregătirea pentru viața de 

cuplu; creșterea implicării mass-media în schimbarea mentalitații 

privind fenomenul de violență domestică, scăderea toleranței la 

fenomen; centrarea pe informarea comunității privind soluțiile și 

serviciile existente); 

❖ necesitatea abordării problematicii violenței domestice 

din perspectivă duală, atât a victimei, cât și a agresorului 

(creșterea numărului de centre destinate victimelor violenței 

domestice și a apartamentelor protejate, înființarea centrelor 

destinate muncii cu agresorul în fiecare localitate, angajarea de 

personal și formarea de specialiști în domeniul muncii cu agresorul, 

dezvoltarea de programe de formare în domeniul violenței 

domestice și a muncii cu agresorul, dezvoltarea de proceduri clare 

privind munca cu agresorul și intervenția integrată a specialiștilor 

implicați, munca în echipe multidisciplinare);  

❖ nevoia creșterii responsabilității actorilor principali 

(profesori/educatori, medici, preoți, polițiști, personal din cadrul 

serviciilor de asistență socială) în recunoașterea/identificarea și 

semnalarea, cât mai precoce, a situațiilor de abuz/violență în 

familie, întărirea protocoalelor de colaborare între diferite 

instituții publice și private (poliție, judecătorie, psihiatrie, servicii 

sociale, creșe/grădinite/școli, cabinete dr. fam, centre de zi pentru 

Acest proiect este co-finanțat de 

Programul Rights, Equality and 

Citizenship (REC) al Uniunii 

Europene 

mailto:managementproiecte@dasmclujnapoca.ro


 

 

 

 

 

 

copii etc.) și operaționalizarea serviciilor existente (echipele 

mobile de intervenție în situații de urgență și/sau monitorizarea 

respectării ordinelor de protecție cu ajutorul brațărilor electronice); 

❖ existența unor lacune legislative (lipsa unor pedepse 

graduale aplicate agresorilor, caracterul facultativ și accesoriu al 

dispunerii, de către instanța de judecată, a obligativității de a urma 

un program de consiliere psihologică de către agresori, existența 

unor neconcordanțe în intervenția în situațiile de abuz asupra 

copilului și în prevederile legale privind situațiile de acte sexuale 

cu minori). 

 

La focus grupurile organizate de DASM au participat reprezentanți 

ai: Biroului pentru Analiza și Prevenirea Criminalității (IPJ Cluj); 

Poliției (cu atribuții pe violență domestică), Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Cluj; Serviciului de Probațiune Cluj; Asociației Vivad; 

Corpului Mediatorilor Români (Cluj-Napoca); Centrului de 

cercetare și prevenire a violenței familiale și societale (Universitatea 

Babeș-Bolyai); Centrului de consiliere pentru prevenirea și 

combaterea violenței domestice (proiectul Comunitatea VeDe, ADI-

ZMC); Serviciului management de caz pentru adulți, violență 

domestică, Asistență persoane vârstnice (DGASPC CLUJ); 

Adăpostului de urgență pentru victimele violenței domestice 

(DGASPC Cluj); Centrului Județean de Intervenție pentru Copilul 

Abuzat (DGASPC Cluj); Centrului pentru prevenirea și combaterea 

violenței în familie (DASM Cluj-Napoca); Serviciului Protecția 

Copilului și Familiei (DASM Cluj-Napoca); Centrului de asistență 

pentru agresori familiali (Cugir); Centrului de asistență pentru 

agresori familiali “O nouă șansă” (DGASMB București); 

Complexului de Servicii pentru Victimele Violenţei Domestice şi 

Agresori (DAS Timișoara), Centrului de asistență destinat 

agresorului (DGASPC București, sector 5), Penitenciarului Aiud, 

Asociației Transcena (Brașov); Centrului de consiliere pentru 

agresori (Baia Mare) precum și un psihoterapeut, colaborator 

voluntar al DASM Cluj-Napoca. 

 

Proiectul "The Other Side of the Story: Perpetrators in Change" 

(OOSPC) își propune prevenirea perpetuării violenței domestice și 

schimbarea modelelor comportamentale violente ale agresorilor 

victimelor violenței domestice prin creșterea abilităților 

profesioniștilor din domeniu în a-i învăța pe agresori să adopte un 

comportament non-violent în relațiile interpersonale și să înțeleagă 

impactul violenței domestice asupra victimelor violenței domestice, 

asupra lor, a familiei lor și asupra comunității locale. 

Proiectul este implementat în perioada 1.05.2020-30.04.2022 de un 

consorțiu format din: The Association for the Prevention and 

Handling of Violence in the Family (Cipru) ca și coordonator și de 

partnerii săi, Bournemouth University (Marea Britanie), Centro di 

Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus- (Italia), The Union of Women 



 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations of Heraklion Prefecture (Grecia), European Knowledge 

Spot (Grecia) și Direcția de Asistență Socială și Medicală din Cluj-

Napoca (România).  

Pentru informații suplimentare referitoare la activitățile proiectului, 

ne puteți contacta la adresa de e-mail: osspc.dasm@gmail.com.  

 

 

COMUNICAT 

privind implementarea subactivității  

Identificarea și selecția copiilor/tinerilor aflați în risc de 

separare de familie în cadrul Proiectului “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 cadrul 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, 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman, au fost selectați 163 copii/elevi - Grup țintă(GT) din 

34 de unități de învățământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca, din 

care 18 școli au fost selectate în vederea încheierii unor acorduri de 

colaborare. Totodată, este deschisă o listă de rezervă cu copii/elevi 

potențiali beneficiari ai proiectului.  

 

În perioada următoare, timp de 31 de luni, se vor implementa 

activitățile specifice de furnizare de servicii și beneficii sociale pentru 

grupul ţintă, respectiv oferirea de servicii de consiliere psihologică, 

medicală, juridică și asistență socială, activități extrașcolare, activități 

de socializare și petrecere a timpului liber, acordarea de subvenții 

(premii și ajutor financiar pentru beneficiari). 

 

Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție prin:  

Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii, 

Str. I.C. Brătianu, nr.45. 

Persoana de contact: Brîndușa Antonia Grigoraș, 

Responsabil proces. 

 

 

 

 

mailto:osspc.dasm@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului… 

 

În fiecare an, cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Copilului, 

copiii „preiau puterea” și își fac auzită vocea și în cadrul Centrului de 

Resurse pentru Părinți și Copii.  

În 20 noiembrie 2020, cu ocazia aniversării a 31 de ani de la semnarea 

Convenției cu privire la drepturile copilului, Centrul a beneficiat de 

prezența unui invitat special la ședința de planificare a activităților… 

Ari (15 ani), elevă în clasa a IX-a, a venit cu idei inovative și a oferit 

câteva soluții pentru implementarea primelor activități din cadrul 

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, co-finanțat 

din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman.  

Astfel, a fost realizată o activitate dinamică, provocarea 

#kidstakeover, care a presupus o implicare directă a copiilor în 

activitatea Centrului de zi cu zi. 

 

Conferința de lansare a proiectului ”Intervenții integrate 

replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării 

în Zona Metropolitană Cluj” 

 

În data de 12 noiembrie 2020 a avut loc conferința de lansare și 

prezentare a proiectului ”Intervenții integrate replicabile pentru 

locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană 

Cluj”, finanțat prin Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei 

și creșterea incluziunii romilor", Granturile SEE și Norvegiene 2014-

2021, operat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. 

Proiectul este implementat de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în calitate de promotor, 

împreună cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizată ca 

serviciu public în subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-

Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Primăria Bergen (Norvegia), în 

calitate de parteneri.  

Proiectul își propune un dublu obiectiv general. În primul rând, 

urmărește să reducă disparitățile rezidențiale, sociale și economice 

dintre comunitatea din Pata Rât, compusă din familii sever deprivate, 

cel mai frecvent de etnie romă, și populația majoritară din Cluj-

Napoca. În al doilea rând, își propune să combată riscul excluderii 

sociale în rândul altor familii sărace din Zona Metropolitană Cluj, 

țintind explicit dar nu exclusiv familiile rome, care în lipsa suportului 

ar putea fi constrânse de circumstanțele lor dificile (greutăți 

economice, amenințarea cu evacuarea etc.) să se mute la Pata Rât sau 

în alte zone marginalizate.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Protecție Socială 

Str. Venus f.n, Cluj-Napoca 

 (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 

 

Asumându-și aceste obiective, proiectul continuă procesul 

desegregării zonei urbane marginalizate Pata Rât prin oferirea de 

locuințe sociale și servicii de suport, prin facilitarea accesului la 

servicii publice de calitate în rândul grupurilor țintă și prin contribuția 

la îmbunătățirea politicilor publice la nivel local și național. 

 

La conferință au luat cuvântul Excelența Sa, ambasadoarea Siri 

Barry, reprezentanta Regatului Norvegiei la București, doamna 

viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, Oláh Emese, doamna 

Sheena Elaine Keller, din partea Biroului Mecanismului Financiar – 

Granturi EEA, de la Bruxelles, doamna Mihaela Peter, director 

executiv al Fondului Român de Dezvoltare Socială, domnul Trond 

Stigen, din partea municipalității din Bergen, Norvegia și domnul 

Iulian Stoian, director în cadrul Agenției Naționale pentru Romi. 

Punctul cel mai consistent de pe agendă a revenit directorului de 

proiecte al ZMC, Adrian Răulea, manager interimar al proiectului, 

care a prezentat contextul în care se desfășoară proiectul, 

informațiile-cheie despre acesta, obiectivele și pașii parcurși până 

acum. O sesiune de întrebări și răspunsuri a încheiat conferința.  

La conferință au participat 50 de persoane, invitați și membri ai 

echipei de proiect. Evenimentul s-a desfășurat prin videoconferință și 

a fost transmis în direct pe platforma YouTube.  

Sesiunea poate fi vizualizată la următorul link:  

https://www.youtube.com/watch?v=8ZQyvE2O8so  

Proiectul se desfășoară la nivelul municipiului Cluj-Napoca și al 

Zonei Metropolitane Cluj, având o perioadă de implementare de 36 

luni (18.12.2019-17.12.2022). Valoarea contractului este de 

20.439.118,69 lei din care grantul SEE/Norvegian reprezintă 

17.373.250,88 lei iar co-finanțarea publică 3.065.867,80 le 

 

 

Programul de formare a adulților în specializarea Asistent 

personal al persoanei cu handicap grav 

 

A început eliberarea certificatelor de absolvire aferente primei grupe 

de cursanți, în paralel cu încheierea a 56 de contracte de formare 

profesională (2 grupe). 

Următoarele cursuri se vor organiza în luna decembrie, în perioda 

07.12.2020-18.12.2020. 

 

DE CE ESTE NECESAR CURSUL? 

Asistenții personali pot afla informații care să îi ajute la îngrijirea 

persoanelor cu handicap grav și la gestionarea relației cu acestea, 

mailto:protectiesociala
mailto:protectiesociala@dasmclujnapoca.ro
mailto:managementproiecte@dasmclujnapoca.ro
https://www.youtube.com/watch?v=8ZQyvE2O8so


 

Serviciul Resurse Umane 

Cluj-Napoca, str. Venus f.n 

e-mail: resum@dasmclujnapoca.ro 

 

Centrul de servicii socio-medicale 

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

Telefon: 0371-328.735; 0735-210.554 

email: cssm@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de Resurse pentru Părinți și copii 

Copii 

Str. I.C.Brătianu, nr. 45, Cluj-Napoca 

telefon: 0732 550 980 

E-mail: centrulderesurse@dasmclujnapoca.ro 

 

 

cursul fiind susținut de formatori pregătiți special pentru acest gen de 

activitate. 

Cursul organizat de Direcția de Asistență Socială și Medicală se 

organizează în baza prevederilor art. 38 lit. a) din Legea nr. 448/2006, 

care prevede faptul că autorităţile publice locale au obligaţia să 

asigure gratuit, la cel mult 2 ani, instruirea asistenţilor personali. 

CE VOR ÎNVĂȚA CURSANȚII? 

 

• Acordarea îngrijirilor primare; 

• Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului; 

• Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal 

privind asistarea persoanei cu handicap grav în alimentaţie şi 

hrănire; 

• Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului; 

• Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului; 

• Comunicarea între asistentul personal şi persoana cu 

handicap; 

• Asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap 

grav în familie şi comunitate; 

• Asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente; 

• Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap 

grav; 

• Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap. 

STRUCTURA CURSULUI: 

Partea teoretică: 14 ore 

Partea practică: 28 ore 

Durata: 42 ore 

 

Cursuri pentru părinți la Centrul de Resurse pentru Părinți și 

Copii 

 

Cursurile pentru părinți continuă la Centrul de Resurse pentru Părinți 

și Copii și în luna noiembrie. Cu bucurie și entuziasm, învățăm, 

împreună cu părinții înscriși la curs, cum să facem față situațiilor 

dificile care apar în viața noastră și cum să creștem, în armonie, copii 

sănătoși și bucuroși.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamele prezente la sesiunile saptămânale depun eforturi pentru a 

deveni părinți mai buni, pentru a-și înțelege copiii mai bine și pentru 

a le acorda atenție și învață metode de disciplinare eficiente.  

Avem în minte faptul că pentru a avea un copil sănătos, singurul lucru 

care funcționează este să lucrăm cu noi înșine, să avem grijă de noi, 

să ne oferim mici recompense și să reflectăm la lucrurile care au 

rămas nerezolvate cu propria noastră persoană. 

 

 

EIT Food RIS – Atelier de Implicare a Consumatorilor 

 

Membrii Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 1 au participat, cu  

bucurie, la EIT Food RIS – Atelier de Implicare a Consumatorilor. 

Acesta este un proiect finanțat de Institutul European pentru Inovare 

și Tehnologie, parte a Comisiei Europene, coordonat de Universitatea 

din Varșovia și implementat în România, prin Universitatea Babeș-

Bolyai, Cluj-Napoca.  

În paralel s-au desfășurat ateliere similare în Bulgaria, Croația, 

Republica Cehă și Slovenia, iar anterior acestei etape, în 2019 și în 

primăvara anului 2020, asemenea ateliere au avut loc în Estonia, 

Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, 

Spania și Ungaria. 

Recrutarea participanților la sesiunile online, care trebuiau să aibă 

vârsta peste 65 de ani, s-a realizat în baza unui Acord de colaborare 

între Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca și 

Universitatea Babeș-Bolyai.  

Acest atelier a fost deosebit de antrenant și de inovator și a permis 

implicarea în exerciții practice creative. Seniorii au avut ocazia să 

vorbească despre mâncare, despre pregătirea mesei, despre obiceiuri 

alimentare și să-și împărtășească experiențele cu alți participanți.  

Mai mult, au participat activ într-un proces în care au fost dezvoltate 

noi concepte de produse alimentare, iar cele mai promițătoare idei 

vor prinde viață și vor fi puse în aplicare de către companiile 

alimentare.  

Seniorii s-au bucurat de apreciere când au împărtășit moderatorilor și 

celorlalți participanți experiențele, ideile și opiniile proprii.  

Atelierul a constat în zece sesiuni online, de 1-2 ore/ zi, desfășurate 

în perioada 5-19 noiembrie 2020 (plus o sesiune inițială de instruire). 

Sesiunile s-au desfășurat prin platforma Zoom și au fost coordonate 

de moderatori cu experiență, profesori de la Universitatea Babeș-

Bolyai, Cluj-Napoca (Facultatea de Business și Facultatea de Știința 

și Ingineria Mediului).  

Toate sesiunile atelierului au inclus activități în echipă și au fost 

explicate în detaliu, astfel încât seniorii nu au avut nevoie de 

cunoștințe prealabile de specialitate despre alimente, tehnologii sau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inovații. Tot ceea ce a fost necesar, a fost accesul la un PC și la o 

conexiune de Internet și, evident, să știe utiliza calculatorul și 

Internetul.  

În urma exercițiilor creative, participanții au propus nouă produse din 

carne, sănătoase, fără aditivi artificiali, cu un conținut redus de sare 

și cu arome autentice. Dintre acestea, cel puțin o parte vor fi produse 

și aduse pe piață de firma Agronomia Agro Food Innovation SRL, în 

magazinele propria, în prima jumătate a anului 2021. 

Agronomia Agro Food Innovation SRL este primul Spin-off al unei 

Universități din domeniul științelor vieții din România. Firma dorește 

să valorifice materiile prime obținute în fermele proprii și de la micii 

producători din regiune și să valorifice rezultatele cercetărilor din 

cadrul USAMV Cluj-Napoca pentru obținerea unor produse 

alimentare de calitate superioară, destinate consumatorilor din 

regiunea de Nord-Vest. 

 

"Mânca-vor săracii și se vor sătura..." 

 

Duminică 15 noiembrie 2020, zi în care se sărbătorește, la nivel 

internațional, Ziua Mondială a Săracilor, a fost prilej de bucurie și 

de sărbatoare și la nivel local, căci Asociația "Misionarii lui Padre 

Pio", și-a sărbătorit aniversarea, la împlinirea a 5 ani de activitate 

caritabilă în urbea noastră, activitate îndreptată mereu spre ajutorarea 

"celor mai săraci dintre săracii" noștri. 

În cadrul acțiunilor cu caracter constant, pe care le întreprinde 

asociația, se numără și "Mânca-vor săracii și se vor sătura". Prin 

această campanie, neîntreruptă de peste 5 ani de zile, Asociația 

"Misionarii lui Padre Pio" oferă de 3 ori pe săptămână, în zilele de 

luni, miercuri și vineri, o masă caldă (felul 1+2), celor cca. 100 de 

persoane care sunt găzduite în cadrul Centrului de Găzduire 

Temporară din str. Oașului și respectiv Centrul Social de Urgență, din 

str. Dragoș Vodă, ambele centre aflate în subordinea Direcției de 

Asistență Socială și Medicală.  

Multe dintre aceste persoane cărora Asociația "Misionarii lui Padre 

Pio" se adresează în acest fel nu au surse de venit, iar unele au 

probleme de sănătate, atât fizice cât și psihice. Pentru cele mai multe 

dintre aceste persoane, această masă este singura masă caldă din zi, 

de care se pot bucura. Dezvoltarea unei asemenea angajări a 

reprezentat, pentru membrii și voluntarii asociației, tineri fiind, "o 

adevărată şcoală a vieții, care ne-a educat în spiritul solidarităţii și 

a disponibilităţii, în vederea dăruirii nu doar a ceva, ci a dăruirii de 

sine însuşi, căci timpul petrecut printre cei săraci ne-a învățat că nu 

poți să dăruiești cu adevarat TOTUL, decât atunci când te golești pe 

tine însuți de tot ceea ce te-ar putea ține legat și doar atunci când 

simți că nu mai ai nimic de oferit, poți dărui TOTUL ! " 

Ceea ce ne-a mânat și ne-a impulsionat să mergem înainte în ceea ce 

pe bună dreptate noi am numit mereu " o misiune de la suflet pentru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suflet", iar alții " o nebunie" sau " o pierdere de timp, resurse și 

energie", a fost, este si va fi mereu IUBIREA...iubirea lui Dumnezeu 

pe care am vrut mereu să o facem simțită și în inimile cele mai 

împietrite din cauza necazurilor și a nevoilor de tot felul și nu prin 

vorbe care se uită, ci prin fapte concrete, prin însoțire și alăturare în 

clipe de încercare", a explicat în câteva cuvinte președintele 

Asociației, Lucian Pirvu. 

Pe această cale Direcția de Asistență Socială și Medicală mulțumește 

Asociației „Misionarii lui Padre Pio”, pentru sprijinul acordat, 

dorindu-le multă sănătate și putere de muncă! 

 

 

Masă rotundă organizată în carul proiectului ”Promovarea 

Nediscriminării în Domeniul Locuirii Sociale și la Locul de 

Munca pentru Romi” (HOPE) 

 

În data de 25.11.2020, patru reprezentanţi ai Direcţiei de Asistenţă 

Socială şi Medicală Cluj Napoca, respectiv Lăcătuş-Iakab Bela 

Olimpiu - şef serviciu, Iclodean-Lazar Cristian Florin - şef centru, 

Hetea Cristian - consilier superior, Suciu Daniela - inspector – 

asistent social şi Făgădar Alexandra – asistent social, au luat parte la 

masa rotundă “Accesul comunităților de romi la locuințe sociale și 

prevenirea evacuărilor forțate”, organizată de către Fundaţia Centrul 

de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR).  

Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului ”Promovarea 

Nediscriminării în Domeniul Locuirii Sociale și la Locul de 

Muncă pentru Romi” (HOPE), finanțat de către Uniunea 

Europeană prin programul Rights, Equality and Citizenship 2014-

2020, implementat de către CRCR și Fundaţia HEKS EPER 

România.  

Proiectul abordează locuirea socială din perspectiva 

antidiscriminării și are ca obiective: combaterea discriminării şi 

sprijinirea incluziunii romilor la locul de muncă, facilitarea 

eforturilor de informare a romilor despre drepturile lor şi accesarea 

de locuinţe sociale, promovarea legislaţiei antidiscriminare şi a 

politicilor de incluziune socială în domeniul locuirii sociale şi la 

locul de muncă.  

La eveniment au participat aproximativ 50 de reprezentanţi ai 

autorităţilor publice locale, ai unor instituţii publice de resort.  

În cadrul evenimentului au fost prezentate trei ghiduri care au fost 

elaborate în cadrul proiectului, de către Enikö Vincze, Prof. Univ. Dr. 

Univesitatea Babeș- Bolyai, Cluj-Napoca și expert cercetare în cadrul 

proiectului HOPE:  

• Ghid pentru autorități publice locale în vederea elaborării de 

criterii nediscriminatorii de alocare și pentru îndeplinirea 

sarcinilor acestora cu privire la locuințe sociale; 

Acest proiect este co-finanțat 

de Programul Rights, Equality 

and Citizenship (REC) al 

Uniunii Europene. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate adresat 

reprezentanților autorităților publice locale, societății civile și 

experților cu responsabilități în incluziunea romilor;  

• Ghid pentru elaborarea dosarului de aplicație pentru 

locuință socială pentru reprezentanți ai societății civile, 

experți cu responsabilități în incluziunea romilor, persoane 

interesate să aplice pentru accesarea unei locuințe sociale.     

Ghidurile au fost prezentate din perspectiva utilităţii acestora pentru 

autoritățile publice locale și pentru experți cu atribuții în incluziunea 

romilor.  

În cadrul discuţiilor privind nevoia unei atitudini proactive din partea 

societăţii civile și a autorităților publice locale pentru gestionarea 

problemelor de locuire a comunităţilor de romi, colegii de la DASM 

au prezentat iniţiativa pentru punerea în funcțiune a unui Grup de 

lucru la nivelul municipiului Cluj-Napoca pentru identificarea 

aşezărilor informale şi luarea în evidenţă a acestora, stabilirea 

situaţiei persoanelor şi a imobilelor, stabilirea măsurilor de 

intervenţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi asigurarea 

unor condiţii decente de viaţă pentru persoanele vulnerabile din 

municipiul Cluj-Napoca.  

Reprezentanți ai societății civile au fost invitaţi să facă parte din acest 

grup de lucru și majoritatea au răspuns pozitiv, urmând, în perioada 

următoare, să fie demarat și proiectul de hotărâre. 

 

 

Campania Următorul poți fi TU! sau cum dialogul 

transparent și informația țintită pot fi metode de prevenție 

a infecțiilor HIV/SIDA în liceele clujene. 

 

Copiii și tinerii sunt situați pe două tărâmuri: pe de o parte, aceștia 

reprezintă un grup vulnerabil, fiind expuși situațiilor și 

comportamentelor la risc, dar, în același timp, sunt și un grup cu un 

potențial de dezvoltare a comportamentelor responsabile și 

nediscriminatorii pe termen lung. Văzând astfel lucrurile, ne-am 

gândit că putem contribui la dezvoltarea unei societăți bazate pe 

toleranță și nu pe stigmatizare, pe responsabilizare și nu pe 

indiferenţa atât a publicului în fața căruia ne adresăm (tinerilor), cât 

și a adulților. 

Campania „Următorul poți fi TU!” pe care am propus-o în fața 

unităților publice și private este de fapt o strategie complementară 

care vine în ajutorul tinerilor, dar nu înlocuieşte serviciile specializate 

existente şi misiunile acestora.  

 



 

 

Campania Următorul poți fi TU! 

 

Dr. Simona Simionescu 

 

Coordonator și Inițiator Campanie 

Contact: simonabutila1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această campanie se desfășoară în perioada 17 noiembrie-20 

decembrie 2020, având obiective generale (diversificarea acţiunilor 

de prevenire, în vederea combaterii lipsei de informaţii) și specifice. 

Printre obiectivele specifice se află: 

 

✓ îmbunătăţirea cunoştinţelor tinerilor în domeniul HIV/SIDA 

în situaţiile în care există un risc de contaminare;  

✓ încurajarea reflecţiei tinerilor asupra sexualităţii; 

✓ diversificarea locurilor de întâlnire pentru activităţile de 

prevenire 

Așadar, primele scopuri pe care trebuie să le menționăm sunt de a 

informa, de a consilia și de a ajuta – mai precis, de a crea parteneriate 

de lungă durată, prin care să se răspundă nevoilor tinerilor și, 

totodată, să se ofere informații de la reprezentanți guvernamentali, 

instituționali, medici, psihologi, vectori de imagine care se implică 

direct în lupta cu această maladie.  

Un alt scop al campaniei este de a atrage atenția asupra importanței 

temei, precum și informarea și creșterea gradului de conștientizare a 

riscului, ale complicațiilor cauzate de virusul HIV părinților și 

tinerilor.  

Campania „Următorul poți fi TU” – e necesară, întrucât nu există 

leac pentru infecția HIV, iar singura șansă pentru a scădea numărul 

infectărilor este PREVENȚIA.  

Programul Campaniei: 

• săptămânal vor apărea materiale pe pagina Facebook dedicată 

campaniei (cu același nume) 

• o dată la două săptămâni – discuții pe ZOOM cu toți cei care 

sunt interesați de subiect, vin cu idei sau doresc să se implice. 

mailto:simonabutila1@gmail.com


• pe parcursul campaniei vom avea sesiuni video pe tema 

prevenției infecției HIV 

• testimoniale a persoanelor afectate de infecția HIV  

 

Mulțumim partenerilor, care au înțeles nevoia implicării în acest 

proiect, chiar și în condițiile actuale, în care COVID-19 este pe lista 

priorităților naționale și internaționale:  

 

❖ Direcției de Asistență Socială și Medicală din Cluj-

Napoca 

❖ Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” - CCS 

❖ Asociației Române Anti-SIDA - ARAS  

❖ Uniunii Naționale a Organizațiilor Persoanelor Afectate 

de HIV/SIDA din România UNOPA 

❖ Agenției Naționale Antidrog – ANA 

❖ Asociației pentru Prevenirea Malpraxisului Medical – 

APMM 

❖ PărințiClujeni.ro. 

 

 

COMUNICAT  

Cabinete stomatologice școlare funcționale în această perioadă 

 

 

Vă informăm că, pe lângă cele șase cabinete stomatologice școlare 

funcționale în prezent, care se adresează preșcolarilor și școlarilor, 

începând cu data de 24.11.2020, au intrat în circuit încă două 

cabinete: cel din incinta Liceului Teoretic “Bathory Istvan”, situat pe 

str. Universității nr. 10, respectiv cel din incinta Colegiului Național 

“George Barițiu”, situat pe str. Emil Isac nr. 10. 

Cabinetele stomatologice studențești funcționează conform orarului 

de mai jos, unul în parcul Babeș, în incinta căminului Sport XXI, unul 

în incinta Facultății de Științe Agricole și Medicină Veterinară, 

respectiv unul în căminul din campusul Mărăști. 

Dată fiind situația creată de răspândirea noului coronavirus COVID-

19, programarea se va face la numerele de telefon afișate pentru 

fiecare cabinet în tabelul de mai jos, în  intervalul orar fixat pentru 

fiecare cabinet.  

În caz de concedii medicale sau defecțiuni ale aparaturii, 

programările și urgențele vor fi preluate de către oricare alt cabinet 

stomatologic din rețea. 

 

 



Orarul cabinetelor medicale stomatologice școlare și studențești 

deschise pentru urgențe și tratamente stomatologice pe perioada 

suspendării cursurilor 

 

Cabinete stomatologice 

scolare/universitare/ Adresa 
Nume personal 

medical 
Orar 

Programări 

    Telefon 

Cabinet stomatologic școlar 

nr. XIV, Liceul Teoretic 

“Nicolae Bălcescu”, Str. 

Constanța nr. 6 

Dr. Cristina Maier 

 
As. Delia Miron 

Dr. 8-15 

 
 
As. 7-15 

 

 

0753 376 351 

Cabinet stomatologic școlar 

nr. XVI, Colegiul Național 

“George Coșbuc”, Str. Avram 

Iancu nr. 70 – 72 

Dr. Elvira 

Mureșan 

 
As. Pop Alina 

Dr. 8-15 

 
 
As. 7-15 

 

0767 792 238 

Cabinet stomatologic școlar 

nr.VI, Colegiul Național 

Pedagogic “Gheorghe 

Lazăr”, Str. Alexandru Vaida 

Voievod Nr. 55 

Dr. Lavinia Macri 

 
As. Alexandra 

Berchi 

 

Dr. 8-15 

 
 
As. 7-15 

 

 

0755 741 537 

Cabinet stomatologic șolar nr. 

XIII, Colegiul de Muzică 

“Sigismund Toduță”, Str. 

Paris nr. 60 

Dr. Cosmin 

Tudoroniu 

 
As. Harmath 

Claudia 

 

Dr. 8-15 

 
 
As. 8-16 

0784678560 

Cabinet stomatologic școlar 

nr.XV, Lice,ul Unitarian 

“Janos Zsigmond”, Bdul. 21 

Decembrie nr. 9 

Dr. Persida Gafta 

 
As. Adriana 

Crișan 

Dr. 8 -15 

 
As. 8 - 16 

 

0264 598 043 

Cabinet stomatologic școlar 

nr. XXI, Liceul cu Program 

Sportiv, Str. Arinilor nr. 9 

 

 

Dr. Raluca 

Springean 

 
As. Abrudan 

Maria 

 

 Dr. 8 – 15 

  
As. 7 - 15 

 

0264 561 236 

Int. 212 

 

Cabinet stomatologic 

universitar USAMV,  Calea 

Mănăștur nr. 3 – 5 

Dr. Gabriel Iosif 

 
As. Ioana 

Mureșan 

Dr. 8 - 15 

As. 7.30 – 

15.30 

 

0758 708 792 

Cabinet stomatologic școlar 

nr. XIV, Liceul Teoretic 

“Bathory Istvan”, 
Str.Universității nr. 10 

 

Dr. Ovidiu 

Chioran 

 
As. Natașa Niloș 

  Dr   8-15 

   
 As. 7-15 

           

0748205842 

Cabinet stomatologic școlar 

nr. XX, Colegiul Național 

“George Barițiu”, Str. Emil 

Isac nr. 10 

Dr. Vidrean Adela 

 

Dr. 8-15 

 

0264592950  

orele  

8,00 -13,00  

la secretariatul 

unității sau pe 

e-mail 

adelavidrean

@gmail.com 



 

Cabinet stomatologic 

universitar al UBB, Str. 

Pandurilor nr. 17 Cămin 

Sport 21 

Dr. Rareș Pop 

 
As. Delia Miron – 

alternativ cu dr. 

Tudoroniu C. 

Dr. 8 -15 

 
 
As. 8-16 

 

0264 592 934 

Cabinet stomatologic 

universitar UTCN, Complex 

studențesc Mărăști, Str. 

Fabricii de Zahăr nr. 58 

Dr. Cristina Kiss 

 
As. Adriana 

Mărcășanu Călina 

Dr. 8 – 15   

 
As. 7 -15   

0755 697 989 

 

 

Participare la seminarul „Same violence, new tools” organizat 

de Rețeaua Europeană Work with Perpetrators 

 

În 25 noiembrie 2020, doi reprezențanți ai Serviciului Management 

de Proiecte și Dezvoltare Comunitară, membri ai echipei de 

implementare a proiectului "The Other Side of the Story: Perpetrators 

in Change" (OSSPC), au participat la seminarul intitulat Same 

violence, new tools organizat de rețeaua europeană Work with 

Perpetrators, ca parte a Campaniei  "2020 ResponsibleTogether"  

În cadrul acestei rețele activează organizații publice și private care au 

ca scop reducerea  perpetuării violenței domestice prin crearea unor 

programe de reeducare a agresorilor familiali.  

Seminarul a fost unul interactiv, discuțiile concentrându-se pe 

violența cibernetică, fenomen din ce în ce mai prezent în mediul 

online. Acesta a devenit și mai evident în contextul condițiilor create 

de răspândirea virusului COVID-19 și de utilizarea preponderentă a 

mijloacelor de comunicare  online. 

Acest fenomen funcționează după aceleași mecanisme ca și violența 

din mediul offline, însă acestea sunt ascunse și pot deveni chiar mai 

periculoase.  

S-a discutat și despre modul în care utilizează agresorii tehnologia 

pentru a-și controla partenerii și copiii, despre comportamentul de 

control aflat în spatele violenței cibernetice- ca nouă formă a violenței 

și despre modalitățile de recunoaștere a celor mai frecvente forme de 

violență cibernetică.  

A fost evidențiat rolul important al programelor destinate reeducării 

agresorilor în combaterea violenței cibernetice și prezentat manualul 

Same Violence, New Tools. How to work with violent men on cyber 

violence publicat recent de această rețea.  

  

 

 


