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Formularele pentru acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei pot fi ridicate de la: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depunerea cererilor se face după următorul program 

 

 

 

 

 

 

Continuă 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. pentru familiile sau persoanele care se 

gospodăresc împreună, beneficiare de încălzire cu agent 

termic; 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Asistența Persoanelor cu Dizabilități 

Cluj-Napoca, str. Venus f.n 

Tel. 0735210552 

e-mail:  dizabilitati @dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

persoanele care se gospodăresc împreună și folosesc 

pentru încălzirea 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 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. 

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. 

 

Mesaj de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități 

 

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități este marcată, în 

fiecare an, la data de 3 decembrie, cu scopul de a evidenția rolul 

important pe care aceste persoane îl au în societate. 

Fiecare dintre noi are o istorie personală și o traiectorie individuală 

în societate. Cu toate acestea, totul gravitează în modul cum ne 

raportăm la alții și, evident, cum performăm sau eșuăm în demersul 

nostru de a ne adapta la cerințele sociale și, mai nou, pandemice. 

Oamenii cu orice fel de dizabilitate sunt nevoiți să performeze în tot 

ceea ce realizează. Poate că îi înțelegem, dar puțini dintre noi au și 

experimentat, măcar un minut din viața acestora sau am reușit să 

intrăm, fără voie, în universul lor cotidian.  

Persoanele cu dizabilități au nevoie de vizibilitate, de înțelegere 

precum și de integrare, prin educarea noastră, a tuturor, într-un 

consens al acceptării. În acest fel, acestea pot fi piloni sănătoși ai 

societății și sursă de inspirație pentru noi toți.  

Direcția de Asistență Socială și Medicală, prin activitățile și 

proiectele pe care le derulează, își propune să contribuie, în mod 

concret, la integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități, la susținerea drepturilor și a bunăstării acestora. 

Dorim să mulțumim tuturor persoanelor cu dizabilități de orice fel, 

pentru modul în care ne demonstrează că pot fi mereu învingători și 

să arătăm încă o dată că facem parte din aceeași societate, că 

împărtățim cu ei speranțele și grijile acestor vremuri. 

http://www.primariaclujnapoca.ro-/
http://www.dasmclujnapoca.ro/
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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 

 

Continuă programul de formare a adulților în specializarea 

Asistent personal al persoanei cu handicap grav 

 

La începutul lunii decembrie 2020, Direcția de Asistență Socială și 

Medicală a organizat cursuri de formare profesională în specializarea 

Asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru încă două 

grupe de cursanți.  

Examenul de absolvire al cursurilor a avut loc în data de 21.12.2020, 

fiind prezenți un număr de 49 de cursanți din 56. Cei  7 cursanți care 

au absentat motivat de la examenul de absolvire vor fi reprogramați 

pentru susținerea examenului în seriile următoare de cursanți. 

Programul de formare profesională se va derula și în lunile următoare 

conform graficului stabilit, până în momentul în care va fi finalizată 

formarea profesională a tuturor asistenților personali angajați ai 

Direcției de Asistență Socială și Medicală.  

Reamintim faptul că structura cursului de formare profesională 

cuprinde două părți:  

❖ o parte teoretică de 14 ore, susținută de doamna Carmen 

Ciornei, Șef serviciu, Serviciul Protecție Socială.  

❖ o parte practică de 28 ore, susținută de echipa 

multidisciplinară a Centrului de Servicii Socio-Medicale: 

doamna doctor Indrei Teodora (medic specialist neurolog 

pediatru, coordonator), doamna Căpușan Violeta (psiholog 

principal- psihoterapeut), doamna Giorgiana Maier 

(logoped), doamna Mihaela Oltean (asistent social principal), 

doamna Mihaela Mureșan (kinetoterapeut) și doamna Emilia 

Cadiș (maseur).  

Organizarea cursurilor este facilitată de doamna Loredana Albu, 

consilier. 

 

 

DE CE ESTE NECESAR CURSUL? 

 

Asistenții personali pot afla informații care să îi sprijine în îngrijirea 

persoanelor cu handicap grav și în gestionarea relației cu acestea, 

cursul fiind susținut de formatori pregătiți special pentru acest gen de 

activitate. 

Cursul se organizează de către Direcția de Asistență Socială și 

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

potrivit căruia autorităţile publice locale au obligaţia să asigure, 

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

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

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. 

 

 

Activități 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 luna decembrie 2020, în cadrul proiectului PROTECT(ie) s-au 

desfășurat peste 200 de întâlniri  individuale cu copii/tineri din grupul 

țintă (asistență socială, consiliere psihologică, medicală, juridică), 

precum și un număr de peste 20 ateliere online de grup cu tematici 

diverse (nutriție sănătoasă, autocunoaștere, igienă, sănătate, jocuri și 

socializare).   

Copiii prezenți la activitățile proiectului primesc o masă caldă în 

zilele în care participă la activități, care le este livrată la domiciliu. 

Consilierea psihosocială urmărește dezvoltarea abilităților pentru 

viață independentă, acompanierea individualizată, facilitarea 

accesului la servicii specializate, consiliere și orientare școlară. 

Intervenţiile urmăresc să îi ajute pe copii/tineri să traverseze perioada 

de vulnerabilitate, pentru a preveni și diminua riscul separării 

copilului de familie, regăsirea sentimentului de securitate din relaţia 

copil-familie. 

Serviciile de dezvoltare personală pentru copii și adolescenți, s-au 

desfășurat online, pe platforma ZOOM. În grupurile formate de 

psihologi, aplicăm o abordare multiculturală în oferirea de servicii, 

constituindu-se, astfel, un grup care oferă servicii în limba maternă a 

minorităților naționale- grup de autocunoaștere în limba maghiară. 

Ultimele 3 luni au fost foarte aglomerate pentru echipa de 

implementare a proiectului PROTECT(ie), dar avem multe rezultate 

mailto:resum@dasmclujnapoca.ro
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Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare 

Comunitară 

Cluj-Napoca, str. Venus f.n 

e-mail: 

managementproiecte@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

Proiectul “Suntem alături de TINE (ri)!”, cod 

MySMIS 2014: 135172, este finanțat prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 

Componenta 1  „Prima cameră” – Instrumente 

inovative pentru integrarea socio-profesională a 

tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială- 

Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 4: 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 

Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii 

sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare Prioritatea de investiții 9.iv - Creşterea 

accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă 

calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale 

de interes general Obiective specifice 4.12 

Reducerea numărului de copii și tineri plasați în 

instituții prin furnizarea de servicii la nivelul 

comunității şi 4.13 Creșterea numărului tinerilor care 

părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până 

la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață 

independentă. 

 

Locul de implementare al proiectului: Cluj-

Napoca și județul Satu Mare;  

 

Sediu proiect beneficiar/lider de parteneriat: Strada 

Venus, f.n. municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj 

 

Sediu proiect partener 1: Strada Corvinilor, nr. 18, 

municipiul Satu-Mare, județul Satu Mare; 

 

Sediu proiect partener 2: Strada Fabricii de Zahăr, nr. 

51, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. 

 

Date de contact DASM: tel. 0264 599316  

Manager de proiect:  Popa Arianda-Manuela 

 

frumoase și suntem bucuroși să încheiem anul 2020, un an diferit, cu 

emoții pozitive și optimism.  

 

 

 

 

 

DASM anunță începerea implementării proiectului  

“Suntem alături de TINE (ri)!” 

 

Direcția de Asistență Socială și Medicală, din cadrul Consiliului 

Local al municipiului Cluj-Napoca, anunță începerea implementării 

proiectului cod MySMIS 2014: 135172 “Suntem alături de TINE 

(ri)!”, care este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, Componenta 1  „Prima cameră” – Instrumente inovative 

pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul 

de protecție specială- Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 4: 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - 

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 

forme de discriminare Prioritatea de investiții 9.iv - Creşterea 

accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv 

asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general Obiective 

specifice 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în 

instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității şi 4.13 

Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat 

(cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață 

independentă. 

Beneficiar: Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) 

Partener 1: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului a Judeţului Satu Mare (DGASPC SM) 

Partener 2: Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor 

Cluj 

Perioada de implementare a proiectului: 04.01.2021-31.12.2023. 

Valoarea finanțării: Bugetul total al proiectului este de 4.225.294,03 

lei, din care 4.140.788,71 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă 

(98%), iar contribuția proprie a structurii parteneriale este de 

84.505,32 lei (2%). Bugetul aferent Direcţiei de Asistenţă Socială şi 

Medicală este de 2.393.361,72 lei, din care 2.345.494,83 lei 

reprezintă finanţarea nerambursabilă, iar 47.866,89 lei - contribuţie 

proprie. Valoarea totală a finanțării Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Satu Mare este de 

         

mailto:managementproiecte@dasmclujnapoca.ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.669.209,72 lei (din care 1.635.825,70 lei reprezintă finanțarea 

nerambursabilă, iar 33.384,02 lei contribuția proprie), iar cea a 

Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj- de 

162.722,59 lei (din care finanțarea nerambursabilă este de 159.468,18 

lei, iar 3.254,41 lei- contribuția proprie). Proiect co-finanțat din 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea unor pachete de 

servicii integrate la nivelul comunităţii pentru 52 copii şi/sau tineri 

din municipiul Cluj-Napoca şi din judeţul Satu Mare, care urmează 

să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie a copiilor şi/sau 

care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a copiilor, în 

vederea asigurării tranziţiei de la sistemul instituţionalizat la servicii 

la nivelul comunităţii.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

- Creşterea accesului pentru un număr de 52 copii şi/sau tineri din 

municipiul Cluj-Napoca şi din judeţul Satu-Mare într-o perioadă de 

36 luni, la serviciile oferite la nivelul comunităţii; 

- Dezvoltarea abilităţilor necesare pentru a putea avea o viaţă 

independentă pentru un număr de 52 copii şi/sau tineri din municipiul 

Cluj-Napoca şi din judeţul Satu-Mare într-o perioadă de 33 luni; 

- Îmbunătăţirea posibilităţilor de integrare pe piaţa muncii pentru un 

număr de 52 copii şi/sau tineri din municipiul Cluj-Napoca şi din 

judeţul Satu Mare într-o perioadă de 33 luni; 

- Dezvoltarea unor servicii de locuire tip "Prima cameră" pentru un 

număr de 32 tineri din municipiul Cluj-Napoca şi din judeţul Satu 

Mare într-o perioadă de 24 luni; 

- Îmbunătăţirea calificării profesionale pentru un număr de 52 copii 

şi/sau tineri din municipiul Cluj-Napoca şi din judeţul Satu Mare într-

o perioadă de 32 luni; 

- Dezvoltarea unui program incluziv de mentorat pentru un număr de 

52 copii şi/sau tineri din municipiul Cluj-Napoca şi din judeţul Satu-

Mare într-o perioadă de 36 luni.  

 

Grupul țintă este format din 52 copii şi tineri care au părăsit sau 

care urmează să părăsească sistemul de protecţie specială a 

copilului, distribuit în 2 categorii şi anume: 

- 20 persoane care au părăsit sistemul de protecţie începând cu anul 

2016 (cu vârsta maximă de 25 de ani la momentul intrării în 

operaţiune) cu domiciliul/reşedinţa situată în mun. Cluj-Napoca; 

- 32 persoane instituționalizate/care beneficiază de o măsură de 

protecţie specială: copii și tineri (cu vârsta minimă de 16 ani împliniţi 

la momentul intrării în operaţiune) şi care urmează ca în următorii ani 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

să părăsească sistemul de protecţie specială cu domiciliul/reşedinţa 

situată în judeţul Satu Mare. 

 

Activitățile proiectului: 

A.1. Managementul proiectului;  

A.2. Identificarea, recrutarea grupului țintă și evaluarea nevoilor 

copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sau au părăsit sistemul 

de protecție a copilului, cu asigurarea planificării intervenției 

individualizate pentru fiecare beneficiar; 

A.3. Dezvoltarea și furnizarea unui program de servicii integrate 

destinate copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul 

instituționalizat de protecție specială a copiilor și/sau a tinerilor care 

au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor începând 

cu anul 2016; 

A.4. Dezvoltarea și furnizarea unui program integrat de sprijin prin 

măsuri menite să faciliteze integrarea pe piața muncii a copiilor și 

tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de 

protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul 

instituționalizat de protecție a copiilor în ultimii 4 ani; 

A.5. Sprijin acordat pentru susținerea tinerilor care au părăsit 

sistemul instituționalizat de protecție a copilului prin acordarea de 

sprijin financiar pentru asigurarea unei locuințe și a plății utilităților; 

A.6. Elaborarea unui Ghid de bune practici și diseminarea acestuia la 

nivelul unor actori sociali importanți. 

 

Rezultatele așteptate ale proiectului: 

1. Selecția și numirea membrilor echipei de proiect, conform 

structurii de personal prezentate în secțiunea Resurse umane 

implicate. Gestiunea financiară corespunzătoare a proiectului. 

Diseminarea materialelor de informare si promovare a proiectului (30 

de afișe, 150 mape, 150 pixuri personalizate, 150 caiete 

personalizate, 3 roll-up-uri, 250 pliante trifold, 1 pagina de 

socializare dedicată proiectului). În cadrul conferinței de lansare a 

proiectului se va realiza familiarizarea unui număr de 50 de 

participanți cu nevoile grupului țintă, obiectivele proiectului, precum 

și cu activitățile acestuia. În cadrul conferinței finale se va realiza 

familiarizarea uni număr de 100 de participanți cu problematica 

specifică, cu rezultatele proiectului, precum și cu conținutul ghidului 

de buna practică elaborat. Monitorizarea implementării tehnice a 

proiectului, concretizată sub forma a 36 de deplasări lunare ale 

echipei de management la sediile partenerilor, a 36 de rapoarte lunare 

de activitate/ pentru fiecare membru al echipei de implementare, în 

funcție de durata numirii în proiect, 12 rapoarte tehnice trimestriale,1 

raport final de activitate. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 52 de copii și/sau tineri care corespund criteriilor de eligibilitate 

pentru a fi implicați în proiect, din municipiul Cluj-Napoca și din 

județul Satu-Mare, vor fi recrutați în vederea participării la activitățile 

proiectului. Va fi elaborată 1 listă cu tinerii recrutați, precum și 1 listă 

de rezervă, respectiv, vor fi completate 52 formulare de înregistrare 

individuală de către copiii și/sau tinerii participanți. 

3. 52 copii și tineri din municipiul Cluj-Napoca și din județul Satu-

Mare, care urmează să părăsească sau care au părăsit sistemul de 

protecție a copilului, evaluați din punct de vedere psiho-social.  

4. 52 planuri individualizate de intervenție/ protecție elaborate 

(fiecare beneficiar va avea întocmit un dosar personal, care va 

cuprinde documentația solicitată de legislația în vigoare).  

5. 52 copii și tineri din municipiul Cluj-Napoca și din județul Satu-

Mare au beneficiat de consiliere socială, inclusiv de informare, de 

intervenție socială și de acompaniere. 

6. 52 de copii și/sau tineri din municipiul Cluj-Napoca si din județul 

Satu-Mare au beneficiat de servicii de consiliere psihologică. 

7. 52 de copii și/sau tineri din municipiul Cluj-Napoca și din județul 

Satu-Mare au beneficiat de activități de dezvoltare a deprinderilor de 

viață independentă.  

8. 52 copii și/sau tineri din municipiul Cluj-Napoca și din județul 

Satu-Mare au beneficiat de consiliere juridică.  

9. 14 tineri (tineri ieșiți din sistemul de protecție, care au fost integrați 

cu succes, studenți voluntari de la facultățile de asistență socială 

și/sau psihologie) selectați și recrutați în vederea implicării în cadrul 

programului de mentorat.  

10. 52 copii și/sau tineri din municipiul Cluj-Napoca și din județul 

Satu-Mare au beneficiat de servicii de consiliere, orientare și inserție 

pe piața muncii.  

11. 52 copii și/sau tineri din municipiul Cluj-Napoca și din județul 

Satu-Mare au beneficiat de cursuri de calificare de nivel 2 (32 

beneficiari), respectiv, de nivel 3 (20 beneficiari).  

12. 32 tineri din municipiul Cluj-Napoca și din județul Satu-Mare au 

beneficiat de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuințe și a 

plății utilităților. 1 listă de rezervă întocmita.  

13. 52 copii și/sau tineri din municipiul Cluj-Napoca și din județul 

Satu-Mare au beneficiat de consiliere financiară și și-au îmbunătățit 

capacitatea de gestionare a resurselor proprii.  

14. 1 Ghid de bună practică elaborat și diseminat la nivelul unor actori 

sociali relevanți (DGASPC-uri, SPAS-uri din țară, etc.), cu 

metodologia inovativă care a stat la baza serviciilor oferite grupului 

țintă. 

 

 

 

 

 

 

                                



 

Centrul de servicii socio-medicale 

 

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

Telefon: 0371-328.735; 0735-210.554 

email: cssm@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crăciunul la Centrul de Servicii Socio-Medicale 

 

Sărbătorile de iarnă au fost diferite anul acesta. De aproape un an, 

pandemia COVID-19 face parte din viața noastră. Lucruri obișnuite 

cândva, cum ar fi să-ți bată la ușă colindătorii pentru a-i asculta cum 

cântă și a le da apoi covrigi, să călătorești pentru a petrece Crăciunul 

cu bunicii sau să te strângi împreună cu alții pentru a sărbători 

trecerea în noul an, nu au mai fost posibile. Și totuși, încă s-au putut 

face multe pentru a trăi magia sărbătorilor.   

Crăciunul este una dintre cele mai frumoase sărbători din an, când 

toată lumea sărbătorește, în stilul specific. Și totuși, în ciuda 

condițiilor vitrege, Moș Crăciun a fost hotărât să nu lase pandemia să 

strice magia sărbătorilor de iarnă.  

Pentru această perioadă din an, Centrul de Servicii Socio-Medicale 

ajutat de Moș Crăciun, a pregătit pachete cu produse de sezon pentru 

cei mici, de la dulciuri savuroase până la fructe sănătoase. 

Având în vedere situația actuală, pentru copii a fost cu certitudine o 

mare bucurie de sărbători, de aceea, ținem să mulțumim Consiliului 

Local care a aprobat fondurile pentru cele 65 de pachete achiziționate 

cu ocazia Crăciunului. 

Distribuirea cadourilor s-a facut începând de marți, 22 decembrie 

2020, cu ajutorul echipei Centrului de Servicii Socio-Medicale la 

sediul centrului.  

Astfel, copiii s-au bucurat de venirea moșului și au venit să ridice de 

sub brad cadourile dulci. Bucuria, zambetele și fericirea din ochii 

micuților a fost pe măsură. Copiii l-au răsplătit pe Moș Crăciun cu 

colinde, cântate din suflet. 

  

 

Poveste de Crăciun, reeditată în Ajun de An Nou la 

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

 

Am început povestea online în data de 23 decembrie 2020 la ora 

15:00, pe platforma zoom, pentru a anunța că la Centrul de zi pentru 

vârstnici nr.1 vor sosi colindătorii care vor vesti  prin colindul lor, cel 

mai frumos Crăciun. Și știți de ce? Pentru că noi l-am dorit să fie așa: 

tot anul comprimat într-o singură și magică zi. Este ziua în care Cerul 

ne face cadoul sufletului, înfășat în braţe de Măicuţa iubitoare și de-

a pururea Fecioară. S-a vrut născut în ieslea dobitoacelor, încălzit cu 

suflare necuvântătoare, în dar pentru noi în zi de Crăciun. 

mailto:protectiesociala@dasmclujnapoca.ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

 

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

Telefon: 0264.431783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost o ocazie minunată, ca toți aceia care au dorit să primească și în 

acest an de pandemie colindători sau să colinde, să o poată face în 

direct, pe platforma Zoom. Acest mod de interacțiune, oarecum 

impropriu, are și multe avantaje. 

Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială și Medicală s-a 

bucurat că poate adresa urări de Sărbători Fericite și An Nou mai bun, 

seniorilor adunați la colind. Am avut public colindători și din alte țări 

europene. Au fost alături de noi copiii seniorilor care locuiesc în 

Belgia (care au dorit să colinde împreună cu părinții lor) sau prieteni 

din Germania, întâlniți prin minunatul proiect CODANEC, care leagă 

țările de la Dunăre (și nu numai…) 

Acest Proiect condus de doamna Carmen Stadelhofer și de 

colaboratorii săi, a creat cadrul și a oferit oportunitatea, în acest an de 

izolare, de a ”interacționa” cu seniorii din diferite țări sau din diferite 

orașe din România, în siguranță deplină, pe platformele de 

comunicare online. 

Cu ajutorul tinerelor IT-iste voluntare de la Simplon România, 

cunoscute prin Proiectul ”Seniorii Digitali” finanțat de Primăria 

municipiului Cluj-Napoca, am reușit să performăm în acest tip de 

interacțiune digital, fapt pentru care le mulțumim că ne ajută și petrec 

timp util pentru noi. 

De la Galați am avut o invitată în seara colindului, doamna Prof. 

Univ. Dr. Violeta Pușcașu, care ne-a fost aproape când am pornit 

Proiectul U3a Cluj-Napoca, în urmă cu doi ani. 

La spectacolul nostru online, care a fost difuzat ulterior la academic 

radio prin amabilitatea domnului Virgil Mureșan, care a participat la 

acest eveniment și căruia îi mulțumim pentru dragul cu care se 

îndreaptă către seniorii studenți de la U3a sau membrii Centrelor de 

zi, a participat și Cristian Gog. Ni-l amintim cu drag și ne bucurăm 

că, deși nu a fost posibil să aducă daruri ”bunicilor” așa cum a făcut 

în ultimii 10 ani prin proiectul ”Nepoți de Crăciun” derulat prin 

Asociația ”Magic People”, a venit să ne aducă gândul lui bun și urarea 

de mai bine. Colindele s-au succedat armonios, cele live cu colajele 

video din Spectacolul de colinde oferit de Ansamblul ”Armonia 

Seniorilor” a CZV1 anul trecut. 

Am avut parte și de prezențe foarte tinere, dar și foarte talentate, 

Ionela-Maria Ghip elevă la Liceul de Muzică Sigismund Toduță și 

Iulia Simina Cheteleș, elevă la Colegiul Alexandru Vaida Voievod, 

care ne-au colindat cu suflet curat, așa cum doar tinerii pot să o facă. 

Spectacolul online și-a pornit povestea cu: "Din an în an sosesc 

mereu, la geam cu Moș Crăciun, E ger cumplit, e drumul greu da-i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obicei străbun…" continuând cu: ”Noi umblăm a colinda, leru-i 

Doamne, trandafir, dintr-o casă la alta. La tot omu’ noi venim, leru-i 

Doamne, trandafir...” și ”Gazde mari nu mai dormiţi, Lilioară 

trandafir, că nu-i vremea de dormit. Că-i vreme de colindat, Lilioară 

trandafir și cocoșii au cântat…”și s-a încheiat cu ”La tătă casa-i 

lumină, Ziurel de ziuă, La tăt omu masa-i plină, ziurel de ziuă...”și 

”LA MULȚI ANI!” 

Remarcabil a fost faptul că ascultătorii deveneau pe loc colindători, 

iar colindătorii ascultau cu drag raspunsul la colindul lor de suflet. 

Crăciunul e cea mai frumoasă zi de sărbătoare. Nu-i ajunge lungimea 

zilei și fură timpul serii, din noaptea magică și darnică. Crăciunul nu 

este doar o sărbătoare a bucuriei, ci este chiar bucuria. Nu este doar 

o seară a vestirii, este chiar vestirea. Nu este doar o zi a vieţii, este 

însăși Viaţa. Nu este o cale către veșnicie, este chiar Veșnicia. 

Apoi s-au auzit urări de: ”Sărbători binecuvântate, frumoase, cu pace 

și sănătate” minute în șir, încât a trebuit să programăm o nouă 

întâlnire și pentru Ajunul Anului Nou în ziua de 31 decembrie, la ora 

10:00. 

În această întâlnire ne-am amintit prin colajele video de ”mersul cu 

capra” și cântecul de Stea. Am recitat, am urat și colindat, am spus 

glume și ne-am dorit un An Nou care să ne aducă bucuria revederii. 

Căci așa l-a rugat pe Moș Crăciun, printr-o scrisoare, unul dintre 

membrii CZV1: ”Te rog Moș Crăciun, deschide ușa Centrului, 

deoarece este ușa de la cea de-a doua casă a noastră!”. 

 

Tot din POVESTEA de CRĂCIUN face parte și povestirea 

despre Calendarele de Crăciun (ADVENT) de la CZV1 , 

relatată de una dintre participantele la acest proiect concurs:  

 

”În perioada grea în care suntem încă din martie anul acesta, 

de când am fost nevoiți să respectăm distanțarea fizică, ni s-a 

oferit posibilitatea de a ne întâlni online, pentru a discuta 

diverse teme și a simți că facem parte dintr-o colectivitate. 

Astfel, Mihaela, coordonatoarea Centrului, cu foarte multă 

răbdare, ne-a învațat pe fiecare în parte, pas cu pas, începând 

din aprilie, cum să intrăm și să discutăm pe Zoom.  Doar cine 

nu a vrut, nu a învațat!  

Astfel, cu ajutorul dânsei, am reușit să intrăm și să participăm 

în mai multe proiecte, cum ar fi de exemplu: Proiectul  ”Atelier 

pentru Implicarea Consumatorilor”, în colaborare cu UBB și 

USAMV, unde cu ajutorul seniorilor s-au creat trei produse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alimentare, inovative care se vor realiza și comercializa din 

luna martie 2021, de către USAMV .” 

 

Astăzi, în contextul sărbătorilor de iarnă, vă prezint unul din 

rezultatele membrilor seniori de la CVZ 1, datorat participării 

noastre în cadrul proiectului CODANEC. 

 

Proiectul CODANEC, însemnând “Împărtășește-ți comoara 

cultural personală - Conectarea vecinilor de la Dunăre prin 

proiecte”, are drept scop conservarea patrimoniului cultural în 

alt mod decât acela al muzeelor, respectiv prin a face vizibile 

cunoștințele și abilitățile seniorilor din țările dunărene în 

domeniul cultural prin implicarea directă a lor.  

 

În cadrul acestui proiect, noi, seniorii de la CVZ 1 am 

participat la întâlnirile online și chiar la mini-proiecte cum a 

fost cel numit Calendarul Adventului – Creație proprie. 

 

Ce înseamnă un Calendar de Advent? 

 

Cuvântul Advent vine din cuvântul latin “adventus”, 

însemnând “venire”. 

Calendarul de Advent exprimă nerăbdarea și pregătirile pe care 

le facem în așteptarea sărbătorilor, numărând, zi cu zi, până în 

Ajunul Crăciunului. În acest mod ne introduce treptat în 

atmosfera Crăciunului. Tradiția acestui calendar ar veni de la 

germanii luterani, care în secolul XIX numărau zilele  până la 

Crăciun prin diferite metode: de la simpla însemnare cu creta 

pe ușă, la aprinderea unei lumânări în fiecare zi.  

Acest calendar are și o legendă: Un preot de la un orfelinat era 

întrebat zilnic de copiii nerăbdători cât mai este până la 

Crăciun. Văzând curiozitatea lor, preotul a avut ideea să le 

înșire 24 de lumânări și să le aprindă în fiecare zi câte una. 

Așa copiii știau sigur când vine Moșul.  

În încheiere vă prezentăm cele trei Calendare de Advent care 

au participat la mini-proiectul concurs și care au fost realizate 

de trei dintre doamnele membre a CZV1, care au același 

prenume, Elena. Fiecare calendar a intrat în concurs într-o 

categorie distinctă: lucru manual, reciclare și artă. Două dintre 

aceste calendare au fost premiate de organizatorii concursului, 

cărora le mulțumim pentru oportunitatea de a învăța ceva nou 

despre noi și despre cultura lor tradițională.”   

Această prezentare a fost prezentare realizată de M.E, CZV1. 

 



 

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 2 

 

Str. Decebal nr.21, Cluj-Napoca 
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2020 – Un an provocator, un an în care am fost tot 

împreună! 
 

Anul 2020 ne-a dat prilejul să ne reinventăm. Am privit mai atent în 

sufletele noastre, am căutat cu mai multă îngăduință la nevoile 

semenilor, am așezat prioritățile vieții într-o ordine, poate, mai 

firească. Am învățat să lăsăm deoparte spaimele și, pur și simplu, să 

trăim. 

La Centrul de Zi pentru Vârstici nr. 2, chiar dacă mai la începutul 

anului, timpul s-a oprit preț de câteva clipe, în care am reconfigurat 

și recompus întreaga gamă de activități, viața și-a urmat cursul. 

Transpunând, prin intermediul tehnologiei, toată gama de activități în 

spațiul online, am continuat să fim alături de beneficiarii centrului. 

Astfel, au luat naștere grupurile de lucru: 

 

❖ Grupul Universitatea Vârstei a 3-a - 58 participanți 

❖ Grupul engleză – 18 participanți 

❖ Grupul kinetoterapie – 48 participanți 

❖ Grupul fizioterapie și educație pentru sănătate – 34 

participanți 

❖ Grupul cenaclu literar – 23 participanți 

❖ Grupul de muzică –12 participanți 

❖ Grupul de pictură și reciclarea materialelor – 12 participanți 

 

În cadrul acestor grupuri activitățile s-au derulat după un program 

bine stabilit, dar comunicarea a fost neîntreruptă pe tot parcursul zilei, 

oferind sau răspunzând solicitărilor pe diferite teme. 

O preocupare permanentă a fost aceea de a acorda suport și consiliere 

psihologică și, de asemenea, suport emoțional și social. Astfel, unui 

număr de cca. 470 beneficiari le-au fost acordate servicii de acest tip 

în mod constant, pe tot parcursul anului. 

 

Cursurile Universității Vârstei a treia, noul an universitar, semestrul 

I - 21 octombrie – 22 decembrie –21 cursuri online au însemnat o 

nouă oportunitate de studiu, de învățare și de reamintire a 

cunoștințelor, onorați fiind de prezența unor personalități de marcă a 

mediului academic: prof. univ. dr. Daniel David – rectorul 

Universității Babeș-Bolyai, prof. dr. Răzvan Cherecheș, regizorul 

Virgil Mureșan, Adina Eliza Croitoru, prof. dr. Radu Silaghi 

Dumitrescu, Maria Nistor, lector Miruna Balosin, Miruna Gabriela 

Canache, Timea Hitter, cof. Mirela Popa, Dumitru Balea, Sînziana 

Stanase, Corina Roșioru, Delia Balaban, Dorin Jorea, Ramona Mara, 

Ligia Bocșe, Mirela Lazăr. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În data de 18 decembrie a.c. în cadrul cursului Crăciunul, 

sărbătoarea sufletului, au  fost lansate două videclipuri muzicale- 

colinde, realizate de către angajații centrului împreună cu beneficiari 

ai acestui centru. 

 

 

La sfârșit de an se cuvine să dăm cuvântul oamenilor pentru care ne 

străduim, cu mult drag, zi de zi: 

 

”În acest an deși distanțați, prezența centrului și activitățile multiple 

au fost de mare ajutor mai ales pentru cei singuri. Vă doresc la mulți 

ani!” L.B 

”Datorită priceperii și profesionalismului personalului, încă de la 

început m-am simțit ca în sânul familiei. Apoi variatele activități  

desfășurate alături de colegii din Centru au dat un real sens vieții 

mele. Păcat că tot ce este frumos se și termină. Acum îmi lipsește și 

îmi lipsiți și voi. Abia aștept să ne revedem sănătoși cât mai curând. 

Tuturor sărbători binecuvântate, cu drag” T. O 

”Datorită acțiunilor organizate de către centru nu ne-am simțit  

abandonați și uitați, deși pandemia ne-a izolat întrucâtva: am putut 

urmări cursurile, am aflat unii despre alții și ne-am bucurat sau am 

suferit împreună (cu gândul la cei plecați). Mulțumim dvs și celorlalți 

organizatori pentru grija față de noi, vă dorim Sărbători frumoase!” 

A și K.C 

”Pentru mine a fost și este mai mult decât o gură de aer. Vă 

mulțumesc pentru că existați. La mulți ani, cu sănătate! A.T 

”Mulțumim centrului pentru implicarea  deosebită în această 

perioadă pandemică, ne-a fost aproape de suflet și gând, ne-a făcut 

să ne simțim extraordinar. Sărbători binecuvântate și la mulți ani!!!” 

M. D 

”Vreau să vă mulțumesc pentru aceste activități. Sărbători fericite!” 

M. M 

”Pentru mine a fost și este un sprijin sufletesc, încurajator, pentru a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trăi fiecare zi în lumină și cu gânduri frumoase! Sărbători frumoase 

și un La mulți ani cu sănătate și vești bune!” A.J 

”Vă mulțumim, vă felicităm pentru reușita deosebită realizată pentru 

vârstnici și împreună cu ei, accesarea erei digitale. Extra felicitări!” 

S. D 

”Doar câteva cuvinte din suflet! Oameni minunați! La mulți ani și 

felicitări!” R.D 

”Deși nu am fost fizic la centru, prezența centrului datorită 

persoanelor ca: Ligia , Daniel , Ildiko  și a celor trei de la U3-a care 

au muncit pentru noi, a fost resimțită, am reușit să avem activități, să 

comunicăm cât de cât și să simțim că sunt persoane alături de noi, 

deci putem spune că "centrul a fost alături de noi"! Sărbători  

minunate și binecuvântate !” M.D 

”Da, la Centrul nr. 2 am găsit un loc frumos, dotat, cu un personal 

care ne-a înconjurat cu multa căldură. Am beneficiat de multe 

activități benefice, pentru mintea, psihicul și sănătatea, 

pensionarului. Mulțumim conducerii și personalului centrului, 

mulțumim, d-nei Ligia. Mulțumim, Cluj. Fam. J.I și Z. Sărbători cu 

bine și cu sănătate!” 

”Mulțumim Doamnelor Ligia și Ildyko și lui Daniel pentru tot! 

Comunicarea, muzica și informațiile ne-au ajutat, ne-au ținut în 

suspans, active, chiar dacă am avut și alte preocupări cu nepoții (eu 

S.P cu 5 nepoți dragi mie). Eu vă sunt recunoscătoare întru totul, vă 

doresc sărbători de iarnă cu sănătate la tot grupul de la Centrul nr.2. 

Crăciun Fericit!” P.S 

”Am petrecut câțiva ani minunați la Centru. Vă mulțumesc și  

Sărbători fericite și liniște sufletească.” L.D 

”E minunat să ştii, mai ales de la o anumită vârstă, că aparții unui 

grup pentru care persoane dăruite cu har, răbdare, înțelepciune, 

talent şi pricepere, fac tot ce le stă în putință să-ți bucure viața, 

ajutându-te să te adaptezi acestor vremuri. Mulțumesc tuturor! 

Sănătate şi sărbători cât se poate de frumoase!” R.D 

”Deși de la distanță, prezența CZV nr. 2 în viața noastră cu aceste 

cursuri de la U3-a ne-a făcut viața în pandemie mai ușoară! Cu un 

profesionalism impecabil ați reușit să ne faceți fericiți. Cu toată 

dragostea A și R.C și sărbători fericite!” A.C 

”În afară de bucuria de a vă cunoaște atât pe dumneavoastră, 

conducerea și personalul de la Centru cât și pe colegi, membri ai 

Centrului de zi pentru vârstnici nr. 2, eu am beneficiat și de 

tratamentul medical și de kinetoterapie pus la dispoziția noastră. Cât 

privește activitățile la care am participat, acestea au fost foarte 

variate, foarte bine organizate, cu multă atenție la nevoile vârstei a 

treia. Universitatea vârstei a treia a venit ca o încununare a acestor 

activităti, a viselor multora și am participat și participăm, în 
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continuare, cu mult interes și emoție, la cursurile care ne deschid 

orizonturi inedite de cunoaștere. Astfel, avem în continuare activități 

care ne țin mintea și spiritul tinere. Vă mulțumim și sigur că ne 

îndreptăm mulțumirile și recunoștința și către Primăria Cluj-Napoca 

și către Dl. Primar. Sărbători fericite și multă sănătate tuturor!” A.P 

 

 

Un nou caz cu final fericit rezolvat de echipa  

Centrului Social de Urgență 

 

Dorim să vă facem cunoscut un caz care se apropie de final și al cărui 

deznodământ nu face decât să ne bucure și să aducă o satisfacție 

deosebită, atât personalului din cadrul Centrului Social de Urgență, 

cât și beneficiarului.  

Domnul V, în vârstă de 51 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, este 

găzduit în cadrul Centrului Social de Urgență din data de 01.10.2018, 

când s-a primit o sesizare din partea a două colege din cadrul  

DGASPC Cluj, care cunoșteau situația dânsului.  

Acesta a locuit, până la acea dată, în apartamentul moștenit de la 

părinții săi, într-un  cartier din municipiul Cluj-Napoca, însă, după 

decesul mamei sale în urmă cu 6 ani, acesta nu a mai avut nicio rudă 

în viață, pe care să se poată baza și care să-l mai ajute (tatăl lui fiind 

decedat de când acesta avea vârsta de 14 ani). Singurul său sprijin 

erau câțiva vecini, care îi mai ofereau mâncare atunci când puteau și 

dânșii. Domnul V nu a mai reușit să se gospodărească singur și a 

acumulat datorii la utilități, în valoare de 5000 de lei, acestea fiind 

sistate de furnizori. Acumulând datorii și la cheltuielile de la bloc, 

Asociația de proprietari a început acțiunea de executare silită a 

acestuia, în instanță. Domnul V s-a aflat pe punctul de a-și pierde 

apartamentul, care, între timp, a ajuns într-o stare deplorabilă, 

lipsindu-i condițiile necesare unui trai adecvat.   

Domnul V are multiple probleme de sănătate, precum retard mental 

ușor, epilepsie, encefalopatie infantilă sechelară, amputația mai 

multor degete de la picioare (după ce a stat o perioadă îndelungată de 

timp căzut în zăpadă). Din aceste motive Domnul V a fost admis în 

programul Centrului Social de Urgență și s-a realizat un plan de 

intervenție, pentru a putea fi ajutat să iasă din situația de dificultate 

în care se afla.  

La data intrării sale în  Centrul Social de Urgență, domnul V avea ca 

venit lunar doar indemnizația de handicap aferentă gradului de 

handicap grav, în cuantum de 500 de lei, iar personalul centrului l-a 

sprijinit în repunerea sa în drepturi în ceea ce privește pensia de boală, 

acest demers finalizându-se cu succes. Astfel, domnul V beneficiază, 
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în momentul de față, pe lângă indemnizația de handicap, și de pensia 

de boală în valoare de 704 lei.  

La admiterea sa în centru, sub îndrumarea personalului, domnul V a 

reușit să facă economii, achitându-se  astfel  datoriile pe care le avea  

(cheltuieli de bloc și alte dări restante) și reușindu-se sistarea 

procedurii de executare silită. Acestea fiind rezolvate, s-a reușit, apoi, 

economisirea unei sume de bani necesară renovării apartamentului. 

În acest sens, personalul centrului a luat legătura cu Electrica 

Furnizare S.A și cu E-ON Gaz și au intermediat semnarea 

contractelor de furnizare a serviciilor, în scurt timp apartamentul 

fiind, din nou, racordat la rețeaua  de energie electrică și la cea de 

gaze.  

A fost angajată ulterior o firmă pentru a igieniza apartamentul și 

pentru a transporta toate lucrurile vechi care nu mai erau necesare. 

Atât personalul centrului, cât și beneficiarul s-au implicat activ în 

realizarea curățeniei generale a apartamentului.  

Din banii economisiți s-au achiziționat mai multe bunuri, necesare în 

apartament, precum: parchet pentru camere și hol, mobilier de 

bucătărie, frigider, aragaz, aparate electrice, baterii pentru chiuvete, 

un calorifer, materiale pentru zugrăvit etc. Au fost montate geamuri 

termopan, uși la camere și s-au achitat contravaloarea manoperei 

pentru zugravirea apartamentului și reparațiile la instalația de apă și 

la cea de încălzire,  urmând a se mai achiziționa corpurile de mobilier 

necesare unui trai adecvat (pat, dulap, masă, scaune, etc) în funcție 

de sumele care se vor economisi în continuare. 

Domnul V este foarte entuziasmat de demersurile realizate și de 

faptul că se va muta, din nou, în apartamentul său, unde a locuit atâția 

ani împreună cu părinții săi și unde are atâtea amintiri frumoase.  

Cu toate că s-a acomodat foarte bine la Centrul Social de Urgență, 

fiind un beneficiar model, dorința sa cea mai mare este aceea de a se 

reîntoarce acasă, în condiții decente, această dorință fiind acum foarte 

aproape de a se realiza. 

 

Campania „Următorul poți fi TU!” 

 

Campania „Următorul poți fi TU!”, destinată tinerilor din liceele 

din Cluj-Napoca, este despre prevenirea infecțiilor HIV și are drept 

co-organizatori  Ministerul Tineretului și Sportului și Casa de Cultură 

a Studenților „Dumitru Fărcaș” – CCS și parteneri Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca, prin departamentul Direcția de Asistență 

Socială și Medicală – DASM, Societatea Română de Pediatrie, 

Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca, Uniunea Națională a 

Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA din România 

mailto:simonabutila1@gmail.com


– UNOPA, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog Cluj-Napoca (CPECA CJ, parte a Agenției Naționale 

Antidrog, ANA), Asociația pentru Prevenirea Malpraxisului Medical 

(APMM) și PărințiClujeni.ro.  

Tinerii reprezintă un segment expus la consumul de droguri, dar și la 

alte comportamente la risc, aceştia fiind mai receptivi la experienţe 

noi și extreme.  

Această vulnerabilitate a adolescenţilor la consumul de droguri este 

direct legată de faptul că drogurile au devenit accesibile, consumul 

fiind asociat, deseori, cu presiunea exercitată de grupul de prieteni. 

Dorința de apartenență la grup îi împinge pe mulți să acționeze din 

pur teribilism. Din păcate, odată ce adicția pune stăpânire pe individ, 

acesta tinde să se autoexcludă din sfera socială, iar repercursiunile pe 

care drogurile le au asupra organismului sunt, de cele mai multe ori, 

ireversibile.  

Despre provocările pe care specialiștii care lucrează în instituțiile 

Statului le întâmpină în cazul tinerilor care ajung să aibă nevoie de 

aceștia, ne-a vorbit dl. Director executiv Aurel Mocan, DASM Cluj-

Napoca: „Găsiți la noi, instituțional vorbind, cadrul organizatoric 

care să faciliteze, în societate, transmiterea mesajelor pe care dvs. le 

lansați. Mă refer aici la rețeaua de cabinete școlare și din 

universități, la personalul care lucrează în aceste cabinete și la 

Centrul de resurse pentru părinți și copii, pe care îl avem creat în 

structura Direcției de Asistență Socială și Medicală – care e prea 

mică pentru dimensiunea problematicii pe care vrem noi să o 

abordăm în această zonă. Dorim, în perspectivă, să dezvoltăm  acest 

Centru de resurse pentru părinți și copii, pentru a putea face față cât 

mai multor probleme pe care ni le provoacă viața de zi cu zi. Este 

adevărat că după anul 1989, multe lucruri bune și frumoase au ajuns 

la noi, dar au ajuns și multe aspecte negative în viața zilnică. 

Frumosul și urâtul, utilul și dificultățile de zi cu zi,  sunt provocări ce 

continuă. Sunt lecții pe care societățile occidentale le-au învățat, dar 

nu întotdeauna metodele lor se pot plia pe realitatea noastră 

cotidiană românească. Sigur că învățăm din experiențele celorlalți, 

dar, de fiecare dată, trebuie să adaptăm metodele lor la realitățile 

noastre. Specialiștii noștri ne vor arăta calea de urmat, noi nu facem 

decât să punem la îndemână cadrul instituțional, instrumentele și 

oamenii noștri generoși și dedicați în acest demers.”  

Despre utilitatea existenței orelor de educație sexuală, a informării și 

a conștientizării nevoii de prevenție a comportamentelor la risc, într-

o analiză recentă la nivelul țării noastre a testărilor HIV la gravide, 

pe grupe de vârstă, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, 

datele arată ceva îngrijorător pentru lumea medicală, și nu numai. 



 

Astfel,   

❖ Dintr-un total de 8.417 teste efectuate persoanelor cu vârste 

cuprinse între 15-19 ani, 10 au fost seropozitive;  

❖ Dintr-un total de 17.254 teste efectuate persoanelor cu vârste 

cuprinse între 20-25 de ani,  7 au fost seropozitive în primele 

9 luni ale anului 2020. 

În ceea ce privește testările HIV realizate în perioada 1 ianuarie – 30 

septembrie 2020, aceeași analiză arată că grupele de risc au 

procentele cele mai ridicate: 

❖ 44 de teste s-au pozitivat - în cazul persoanelor care au fost 

diagnosticate cu tuberculoză (rata de pozitivare de 1.19%); 

❖ Din totalul de 216 teste efectuate în maternitate, 10 teste au 

ieșit pozitive - în acest caz, rata de pozitivare e de 4.63%; 

❖ Din grupa de risc a persoanelor BSB (bărbați care fac sex cu 

alți bărbați), din totalul de 11 teste efectuate în primele luni 

ale anului 2020, 4 au ieșit pozitive (rata de pozitivare fiind de 

peste 36%); 

❖ Contacții HIV: din totalul de 310 de persoane testate, 43 au 

primit rezultatul pozitiv – o rată de pozitivare de aproape 

14%.  

Informează-te înainte de a face un pas spre o persoană străină! 

 

URMĂREȘTE-NE! 

INFORMEAZĂ-TE!                                 

FEREȘTE-TE! 

URMĂTORUL POȚI FI TU! 

  


