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Activitatea personalului medical din grădinițe și școli în 

Municipiul Cluj-Napoca, în luna mai, 2021 

 

Ne bucurăm că luna mai a adus  normalitate pentru personalul 

medical care își desfășoară activitatea în școli și grădinițe. S-a 

efectuat triajul de după vacanță și s-a monitorizat, atent, starea de 

sănătate în colectivele de copii și tineri prin asigurarea cu personal 

medical a tuturor locațiilor, a triajului zilnic în grădinițe, chiar și în 

cele care nu au cabinete medicale funcționale. A crescut, de 

asemenea, adresabilitatea și la cabinetele medicale stomatologice. 

Personalul medical din cadrul Serviciului Cabinete Medicale a fost 

implicat și în această lună în procesul de vaccinare. 

Până în prezent, organizarea centrelor de vaccinare, dotarea acestora 

cu materiale sanitare, asigurarea personalului medical atât în centrele 

de vaccinare fixe, în centrul drive-trough sau pentru echipele mobile 

care au acoperit toate solicitările venite atât din centrele rezidențiale, 

din comunitatea de rromi de la Pata-Rât, de la intreprinderi și fundații, 

cât și din partea persoanelor nedeplasabile, a fost o reușită. 

Am reușit să formăm echipe sudate și eficiente, atât din personalul de 

la cabinetele medicale din școli și unități de învățământ superior, 

precum și din personal angajat în alte unități medicale de pe raza 

municipiului Cluj-Napoca. 

Dacă în articolul anterior am pus accentul pe activitatea din cadrul  

centrului Drive-through, care a beneficiat mult și de atenția presei 

locale, fiind remarcat prin eficiență și profesionalism, acum vă 

supunem atenției activitatea dintr-un centru de vaccinare fix,  descrisă 

de coordonatorul acestuia, doamna doctor Mihaela Viorica Filip, om 

implicat și dedicat, un real câștig pentru echipa noastră, la fel ca toți 

coordonatorii acestor centre. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna mai 2021 la Centrul de Vaccinare „Traian Dârjan”,  

Someșeni, Cluj-Napoca 

 

 

Luna mai  a fost o lună specială pentru Centrul de Vaccinare „Traian 

Dârjan”, Someșeni, Cluj-Napoca. A fost perioadă în care ne-am dat 

seama că suntem deja o echipă, chiar dacă ne cunoșteam de puțin 

timp. Numele meu este Dr. Mihaela Viorica Filip, sunt coordonatorul 

acestui Centru de Vaccinare și doresc să vă povestesc despre oamenii 

ce lucrează pentru dumneavoastră. Ne-am început activitatea în data 

de 20 aprilie 2021. Echipa noastră minunată era formată atât din 

„veterani” în vaccinare, precum și din începători entuziasmați, 

dornici să învețe.  Doamnele asistente din cadrul Serviciului Cabinete 

Medicale, Rodica Gaciu, Silvia Munteanu, precum și doamna dr. 

Zaharia Viorica au știut să ne îndrume, cu răbdare și dibăcie, astfel 

încât, din începători entuziasmați, am devenit experți în organizare și 

vaccinare. Desigur, coordonatorul primește toate laudele, însă laudele 

aparțin oamenilor din spatele cortinei, care au muncit neîncetat să iasă 

totul bine! Registratorii noștri, Maja Vlad și Biligan Valentina, ajutați 

de alți colegi, au pus repede pe picioare un sistem: confirmarea 

prezenței la vaccinare, reprogramarea vaccinării, astfel încât oamenii 

să nu își piardă rândul. Dacă rămâneau doze de vaccin nefolosite, se 

căutau „voluntari” (persoane de pe lista de așteptare) pentru a fi 

utilizate, deoarece fiecare doză contează!  

Vaccinarea a decurs liniștit, conform programărilor pe platformă, 

muncindu-se neîncetat, inclusiv în ziua de Paști. Am avut însă parte 

de suportul oamenilor care au venit în acele zile la vaccinare. Se 

întâmplă ca unele persoane să anuleze sau să nu se poată prezenta la 

vaccinare, de aceea am început să chemăm la vaccinare persoanele 

programate pe listele de așteptare. Spre finalul lunii nu mai aveam 

liste de așteptare, iar vaccinarea a început să se realizeze la liber. A 

fost un moment interesant și stresant, însă am ținut situația sub 

control, datorită implicării personalului în a nu irosi nici o doză de 

vaccin. Nu vom uita niciodată bucuria persoanelor care erau chemate 

la vaccinare mai repede decât se așteptau. Ne-au făcut să ne simțim 

minunat de utili. Întotdeauna starea de spirit a persoanelor vaccinate 

ne-a influențat. Am avut parte de vârstnici care erau atat de deschiși 

spre vaccinare, încât reprezentau un model pentru noi toți. Tinere 

familii care veneau împreună cu copiii sau cu bunicii/părinții, oameni 

entuziasmați, bucuroși ca vor fi mai protejați de virus, plini de povești 

interesante, ne-au trecut pragul și ne-au făcut să venim cu plăcere la 

serviciu. 

Chiar dacă echipa noastră a trecut prin multe peripeții, au fost zile 

grele și zile ușoare, care ne-au sudat și mai mult. Nu este ușor să 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facem față presiunii de a ține lucrurile în miscare, de a mulțumi 

oamenii întotdeauna, de depăși situațiile stânjenitoare. În momentele 

în care a fost nevoie de mai multe persoane să vină la vaccinare Alina, 

Angela și doamna Neli dădeau telefoane. În weekend colegul meu 

Ciprian Marchiș trecea foarte ușor de la un pacient la altul, de la limba 

română la engleză apoi la italiană, activitatea desfășurându-se 

incredibil de plăcut. Andra, Sonia, Olga, Ruxandra, Teo și Radu, 

medicii noștri dragi, s-au asigurat întotdeauna că pacienții sunt atent 

chestionați și nu am avut parte de reacții adverse multe sau grele. 

Pentru cei cu „frică de ac” am și inventat un cod: COD VERDE de 

tânăr! „Simptomatologia” trecea cu o cană de apă rece, o bucată de 

ciocolată și o poveste amuzantă! 

Când s-a propus ideea de a face 2 zile de vaccinare la Terapia Cluj 

Napoca, cu toate că eram emotionați fiind începători, ne-am implicat 

cu tot dragul. Am descoperit acolo niste oameni deosebiți: Florin, 

Mirela, Iulia, Simona și doamna Ileana. Ne-au așteptat pregătiți, 

organizați și cu toată furtuna mediatică și celebritățile de care am avut 

parte, vaccinarea a decurs perfect. Ne-am despărțit cu greu deoarece 

ne-a plăcut mult. A fost încă o dovadă ca oamenii sfințesc locul. 

La echipa mobilă ce s-a deplasat să vaccineze persoanele fără adăpost 

la Mitropolia Greco-Catolică Cluj-Napoca, emotiile erau deja sub 

control. Aveam „experiență” deja, însă tot a fost o ocazie să mai 

învățăm o lecție: nu ai nevoie de multă școală ca să înțelegi 

importanța vaccinurilor. Mă bucur că aceste persoane au fost 

intervievate și transmise la Știrile ProTV. Ne-au oferit o lecție de 

educație pentru sănătate! Mulțumim și Raymondei Boian și părintelui 

Avram, fără de care nu reușeam această activitate. Aceștia fac un 

lucru minunat, asigurându-le o masă caldă acestor oameni. 

Spre sfârșitul lunii ne-a venit ideea de a lansa o pagină de Facebook: 

Centrul Traian Dârjan (Centrul de Vaccinare Traian Dârjan, 

Someșeni). În prima zi am și făcut 2 programări prin intermediul 

platformei. A fost un moment plin de veselie, de râsete iar de atunci 

„cerșim” un like și un share la pagina, celor ce ne trec pragul. Ideea 

noastră este de a ajunge la cât mai multe persoane. Va urma și etapa 

împărțirii pliantelor din ușă în ușă. Tot ce ne dorim este ca oamenii 

să audă de noi, să știe că pot veni oricând la vaccinare, în centre fiind 

medici pregătiți să le răspundă oricărei temeri legate de vaccinare. 

Este normal să existe întrebări, dar este și necesar să se răspundă la 

acestea de către persoane avizate. 

Vaccinarea este esențială pentru a putea circula liber, fără grija de a fi 

infectat, fără mască și restricții, fără teste PCR sau izolare la 

domiciliu. Vaccinarea ne-a adus la acest nivel de civilizație și aceasta 

este calea de urmat, dacă dorim să revenim la viața de dinainte. 

Merită să ne gândim de două ori înainte de a spune „NU” vaccinării. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare 

Comunitară 

 

Cluj-Napoca, str. Venus f.n 

e-mail: 

managementproiecte@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu toții avem persoane pe care am vrea sa le protejăm, de ce să nu o 

facem acum, când este atât de simplu? În acest moment vaccinarea a 

devenit o dovadă de inteligență! Curaj Cluj Napoca, se poate! 

Dr. Mihaela Viorica Filip 

 

Propunere de proiect  depusă spre finanțare   

 

 

În cursul lunii mai 2021,  The University of Tartu (Estonia) în calitate 

de promotor de proiect, a depus spre finanțare, împreună cu Direcția 

de Asistență Socială și Medicală (Cluj-Napoca, România),  Institutul 

Eurocrime - Research, Training and Consulting SRL (Italia),  

Women’s Support and Information Centre (Estonia) și  The Union of 

Women Associations of Heraklion Prefecture (Grecia) propunerea de 

proiect „CyberSupport”, în cadrul acțiunii KA 220-VET - 

Cooperation partnerships in vocational education and training, 

Programul Erasmus Plus al Uniunii Europene. 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea abilităților 

profesioniștilor din prima linie de a gestiona și aborda cazurile de 

violență cibernetică  în vederea sprijinirii eficiente a victimelor 

acestui tip de violență  (în special fete și femei). În cadrul proiectului 

vor fi elaborate: un Raport Analitic asupra violenței în mediul online 

îndreptată asupra fetelor și femeilor,  un manual de training referitor 

la sprijinirea victimelor violenței online îndreptată asupra fetelor și 

femeilor, un curs din sfera educației vocaționale și a trainingului 

(VET) și instrumente de învățare online destinate profesioniștilor 

precum și un manual destinat profesioniștilor din sfera socială 

referitor la violența împotriva fetelor și femeilor. 

 

 

Activități în cadrul Proiectului ”DOWN - Fără bariere!” proiect 

finanțat prin programul Erasmus Plus al Uniunii Europene 

 

 

Proiectul ”DOWN – Fără bariere!”, este un proiect finanțat prin 

Programul Erasmus Plus al Comisiei Europene, care va fi 

implementat de către Direcția de Asistență Socială și Medicală (în 

calitate de coordonator) în parteneriat cu Asociația AGA Down 

Sindrom Cluj (Cluj-Napoca, Romania), Asociația Babilon Travel 

(ClujNapoca, Romania), The Municipality of Fyli (Grecia), Down 

Sendromu Dernegi (Turcia) și Associazione Italiana Persone Down 

Onlus (Italia). 

Scopul proiectului este asigurarea contextului favorabil pentru 

promovarea diversitătii, a dialogului intercultural pentru tineri și a 

incluziunii sociale, precum și îmbunătățirea competențelor 

profesionale ale lucrătorilor de tineret în activitatea desfășurată cu 

mailto:managementproiecte@dasmclujnapoca.ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea 

sărăciei. 

Titlul proiectului: PROTECT(ie) – Prevenirea 

Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp 

Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflaţi în risc de 

separare de familie în municipiul Cluj-Napoca 

 

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

Beneficiar:Direcția de Asistenţă Socială şi Medicală 

(DASM) 

 

 

 

tinerii cu și fără Sindrom Down. 

Proiectul va avea trei activități principale: un curs de formare pentru 

20 de lucrători de tineret din țările partenere (Istanbul, Turcia); o 

vizită de planificare în avans a schimbului de tineri, care va reuni 

coordonatorii proiectului selectați de către partenerii consorțiului 

(Cluj- Napoca, România) și un schimb de tineri, care va întruni 24 de 

tineri cu și fără sindrom down din cele 4 țări partenere (Cluj-Napoca, 

România). 

Durata de implementare a proiectului s-a prelungit, în condițiile 

pandemiei COVID 19, însă  partenerii se întâlnesc ori de câte ori este 

nevoie, în mediul online. La data de 24 mai 2021, asociațiile 

partenere au avut o întâlnire pe platforma Zoom, unde au discutat 

despre posibilele relaxări ale condițiilor de călătorile după data de 1 

iunie, anunțate de guvernul turc. Ulterior, partenerii se vor întâlni 

pentru a vedea dacă există posibilitatea organizării cursului de 

formare în Istanbul, Turcia. 

 

 

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 mai 2021, în cadrul proiectului PROTECT(ie) s-au desfășurat 

400 de întâlniri individuale și ateliere online de grup cu copii/tineri 

din grupul țintă pe domenii și tematici diverse (asistență socială, 

consiliere psihologică, medicală, juridică, nutriție sănătoasă, 

dezvoltare personala-autocunoaștere, igienă, sănătate, jocuri și 

socializare).  

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. Beneficiarii din grupul țintă 

prezenți la activitățile proiectului primesc o masă caldă în zilele în 

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

 

 



 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deschiderea programului de formare în cadrul proiectului 

”Suntem alături de TINE(ri)!”, cod SMIS 2014: 135172 

 

 

La data de 26.05.2021, a avut loc deschiderea programului de formare 

profesională ”Brutar”-calificare Nivel II, cod NC 7412.1.1., pentru 

11 copii cu măsură de protecție specială din județul Satu Mare, 

beneficiari ai proiectului “Suntem alături de TINE (ri)!”, cod SMIS 

2014: 135172. 

Deschiderea programului de formare profesională s-a desfășurat în 

spațiul special amenajat din cadrul Liceului Tehnologic ”Constantin 

Brâncuși” din municipiul Satu Mare. Durata programului de pregătire 

profesională este de 360 ore, care se vor desfășura în perioada 

26.05.2021-13.09.2021. 

Totodată, la data de 20.05.2021, a avut loc o întâlnire a echipelor de 

proiect ale Direcției de Asistență Socială și Medicală și ale Centrului 

Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj, cu beneficiarii 

proiectului din municipiul Cluj-Napoca. Tinerii prezenți la întâlnire 

au optat pentru frecventarea unui program de formare profesională de 

Nivel III, având calificarea ”Coafor”. 

 

Direcția de Asistență Socială și Medicală implementează proiectul 

“Suntem alături de TINE (ri)!”, cod SMIS 2014: 135172, împreună 

cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a 

Judeţului Satu Mare (DGASPC SM) și Centrul Regional de Formare 

Profesională a Adulţilor Cluj, în perioada 04.01.2021-31.12.2023. 

 

Obiectivul general al proiectului este 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. 

 

Mai multe informații despre proiect se regăsesc pe website-ul 

DASM: www.dasmclujnapoca.ro  

 

Date de contact DASM:  

e-mail: managementproiecte@dasmclujnapoca.ro,  

telefon: 0264/599.316, adresă: mun. Cluj-Napoca, str. Venus f.n., 

jud. Cluj.  

 

 

 

http://www.dasmclujnapoca.ro/
mailto:managementproiecte@dasmclujnapoca.ro


 

 

 

Centrul pentru prevenirea și combaterea 

violenței în familie 

Str. str. Maramureșului nr. 1, Cluj-Napoca 

telefon: 0372.799.098 

e-mail: violentainfamilie@dasmclujnapoca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART GRUP – Centrul pentru Prevenirea și Combaterea 

Violenței în Familie 

 
 

 
În luna mai la Centrul pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în 

Familie din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Familiei, arta s-

a îmbinat cu starea de bine și emoțiile pozitive prin susținerea unor 

grupuri de art terapie.  

Prin participarea la grupurile de art terapie, beneficiarele centrului s-

au familiarizat cu tainele ce se regăsesc în spatele imaginilor, cu 

ajutorul artistei Oana Pop, voluntar în cadrul Centrului pentru 

Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie.  

Au fost organizate 3 grupuri de art terapie prin care s-a intenționat 

aducerea unui plus de calitate vieții beneficiarelor centrului. 

 

"Fiecare copil este un artist. Problema este să rămâi un artist când 

crești" (Pablo Picasso) 

 

 

Vizită oaspeți deosebiți la Centrul pentru Prevenirea și 

Combaterea Violenței în Familie 

 

Vineri, 21 mai 2021, Centrul pentru Prevenirea și Combaterea 

Violenței în Familie din cadrul DASM a fost onorat de vizita unor 

oaspeti deosebiti, implicați activ în combaterea fenomenului violenței 

domestice.  

Programele de consiliere pentru depășirea situației de risc și a 

traumei, oferite beneficiarilor centrului, care includ servicii de 

evaluare risc, consiliere socială, psihologică și juridică, au fost 

confirmate și încurajate de oaspeții de seamă care ne-au trecut pragul. 

Mulțumim, pe această cale, Președintelui Senatului României, 

doamna Anca Dragu, pentru vizitarea centrului, pentru cuvintele 

motivaționale adresate și, mai ales, pentru promisiunea oferirii 

sprijinului în combaterea acestui flagel.  

În cadrul vizitei au fost prezentate și obiectivele și activitățile 

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

(OSSPC), finanțat prin Programul Uniunii Europene Rights, Equality 

and Citizenship (2014-2020) în cadrul căruia DASM este partener, ca 

și completare a serviciilor oferite în centru.  



 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

Continuă programul de formare a adulților în specializarea 

Asistent personal al persoanei cu handicap grav 

 

 

În luna mai 2021, s-au tehno-redactat și eliberat certificatele de 

absolvire pentru 50 de asistenți personali care au participat la 

cursurile de formare profesională în luna aprilie 2021.  

În următoarea perioadă se vor încheia contractele de formare 

profesională pentru următoarele grupe de cursanți. 

 

Formarea profesională a Asistenților personali organizată de Direcția 

de Asistență Socială și Medicală în baza prevederilor art. 38 lit. a) din 

Legea nr. 448/2006 republicată, vine în sprijinul acestora pentru a 

afla informații (teoretice/practice) utile, care să-i ajute la îngrijirea și 

în gestionarea relațiilor cu persoanelor cu dizabilități pe care le au în 

grijă. 

 

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 asistenților 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. 
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Centrul de servicii socio-medicale 

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

Telefon: 0371-328.735; 0735-210.554 

email: cssm@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

Servicii oferite:  

 

– asigură asistenţă medicală curentă şi de 

specialitate, recuperare si întreţinere motorie, 

psihologică, logopedică, asistență socială, 

fizioterapie, masaj terapeutic; 

– organizează activităţi de socializare atât în 

interiorul centrului, cât şi în afara acestuia; 

– asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi 

beneficiarilor, privind problematica socială 

(probleme familiale, psihologice); 

– elaborează şi utilizează materiale informative 

privind serviciile furnizate, inclusiv în forme 

accesibile persoanelor cu handicap; 

-în prezent de serviciile centrului beneficiază un 

număr de 70 de copii cu dizabilităţi. Toate serviciile 

oferite pentru copii sunt gratuite. 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL DE SERVICII SOCIO-MEDICALE- primul pas în 

recuperarea copiilor 

 

Centrul de Servicii Socio-Medicale, parte componentă a Direcției de 

Asistență Socială și Medicală are ca obiect de activitate recuperarea 

neuro-psiho-motorie a copilului ( 0-18 ani). 

Principalul obiectiv al echipei multidisciplinare de specialiști (medic 

neurologie pediatrică, psiholog, psihopedagog, logoped, 

kinetoterapeut, hidrokinetoterapeut, fizioterapeut, maseur, asistent 

social) este recuperarea deficitelor de dezvoltare a copiilor. 

Perioada de la naștere și până la vârsta de 5 ani este considerată a fi 

cea mai importantă din punct de vedere al dezvoltării creierului și al 

transformărilor care au loc, atât la nivel fizic cât și cognitiv și 

psihologic. Este o etapă crucială de creștere și dezvoltare, deoarece 

achizițiile din timpul acestei perioade influențează întrega viață a 

individului. Pentru toți copiii, această etapă constituie fundația pentru 

învățare și dezvoltare pe tot parcursul vieții. Pentru copiii care se 

confruntă cu anumite deficiențe sau dizabilități, acesta este un 

moment dezirabil, ideal pentru a începe un program intens de 

stimulare, recuperare, care îi poate ajuta să își atingă potențialul 

maxim. Studiile au arătat că cei care beneficiază de intervenție 

timpurie ating obiectivele propuse într-o perioadă mai scurtă de timp 

decât cei care încep mai târziu. 

Intervenţia timpurie se referă la un ansamblu de acţiuni terapeutice 

făcute asupra ariilor de dezvoltare deficitare ale copilului cu retard 

psihic şi/sau motor, la o vârstă cât mai fragedă (imediat după naştere 

sau aflarea diagnosticului), cu scopul de a maximiza resursele 

copilului şi de a reduce cât mai mult din dizabilitatea pe care o are și 

cel mai important, prevenind handicapul. 

 

Cui se adresează intervenția terapeutică ? 

 

Intervenția terapeutică timpurie se adresează tuturor copiilor 

diagnosticaţi cu întârziere de dezvoltare, fizică, cognitivă, de limbaj 

și familiilor acestora. Conform Convenţiei ONU pentru Drepturile 

Copilului, art. 6, „orice copil are dreptul la viaţă, supravieţuire şi 

dezvoltare” şi art. 24, „copiilor trebuie să li se asigure condiţii pentru 

a se bucura de cea mai bună stare de sănătate posibilă şi de a beneficia 

de servicii medicale şi de recuperare.” În ţara noastră, copiii au 

dreptul la intervenţie terapeutică gratuită. 
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Creșterea și dezvoltarea unui copil sunt monitorizate printr-un 

parteneriat între părinți și profesioniștii din domeniul sănătății. Pentru 

rezultate optime este necesar ca părinții să fie familiarizați cu etapele 

de dezvoltare (lucruri pe care majoritatea copiilor le pot face la o 

anumită vârstă), urmărind modul în care acesta se mișcă, se joacă, 

învață, vorbește și acționează, ei fiind primii care pot să tragă un 

semnal de alarmă dacă acestea nu sunt corespunzătoare. 

În general, copiii urmează acelasi model, însă unii se pot dezvolta 

mai lent sau într-un mod care pare diferit față de alții. Dacă părintele 

crede că copilul nu se dezvoltă în același ritm sau în același mod ca 

și majoritatea copiilor de vârsta lui, nu are achizițiile corespunzătoare 

vârstei sau le pierde, este obligatoriu să se adreseze unui specialist 

(medic de familie, pediatru, neuropediatru ). Acesta va fi evaluat si 

probabil supus unor investigații suplimentare pentru a fi diagnosticat 

și pentru a i se face recomandările necesare în vederea alcătuirii unui 

plan individual de stimulare/recuperare. 

 

Evaluarea dezvoltării vizează cinci arii de competențe: 

 

Dezvoltarea motorie urmărește abilități de control, coordonare și 

fluență a mișcărilor și se referă atât la motricitatea grosieră 

(coordonarea segmentelor corpului, mișcările mușchilor mari), cât și 

la motricitatea fină (utilizarea mușchilor mici, de exemplu ai 

degetelor sau ai feței). 

Dezvoltarea limbajului și a comunicării include atât înțelegerea 

vorbirii (limbaj receptiv), cât și utilizarea vorbirii (limbaj expresiv) 

în comunicare. Sunt incluse aici si abilitățile de comunicare non-

verbală (gesturi, mimică, intonație). 

Dezvoltarea cognitivă include deținerea și utilizarea conceptelor de 

bază: atenția, memoria, categorizarea, raționamentul și rezolvarea de 

probleme. 

Abilitățile sociale sunt comportamente învățate și internalizate, de 

conformare la normele de grup și la valorile sociale specifice 

mediului cultural în care se dezvoltă copilul, și care îi permit acestuia 

să se integreze într-un grup și să relaționeze eficient cu ceilalți. 

Dezvoltarea emoțională constă în abilitatea de a conștientiza și 

înțelege atât emoțiile proprii cât și ale celorlalți, precum și în 

abilitatea de a utiliza emoțiile pentru o funcționare adaptativă 

eficientă. În concluzie, intervenția de stimulare și recuperare a 

copilului constituie prerechizita unei vieți independente și un factor 

de creștere a calității vieții prin diminuarea sau chiar ștergerea 

simptomatologiei neurologice. 



 

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

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

Telefon: 0264.431783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna mai la Centrul de zi pentru vârstnici nr. 1 

   

 
În luna mai, pe lângă activitățile curente desfășurate online la CZV1 

am avut parte și de activități noi, unele în premieră.  

 

 

Un alt moment important și emoționant în activitatea Centrului a fost 

lansarea cărții domnului Aurel Lucian Chira:”A optzecea treaptă”, 

lansare care a avut loc în cadrul întâlnirilor literare ale Clubului de 

Argint, la care au participat colegii seniori de la Galați și două 

minunate colaboratoare de la Biblioteca Județeană ”Octavian Goga”,   

împreună cu care desfășurăm activitatea Clubului de Lectură a CZV1. 

Domnul Aurel Lucian Chira a condus mulți ani, împreună cu domnul 

Ioan Vlas, Cercul literar ”Șt. O. Iosif” al CZV1. Îi mulțumim pentru 

că a dorit să împărtășească cu noi frământările care au inspirat această 

carte aniversară.  

 

Și dacă tot am pomenit cuvântul 

premieră, ne vom aminti de 

premiera teatrală realizată cu 

sprijinul AcademicRadio, în 

care 17 dintre seniorii din echipa 

de teatru au fost implicați în 

montarea radiofonică a piesei de 

teatru ”Noțiunea de fericire” de 

Dumitru Solomon.  

O reușită deosebită și o bucurie 

mare pentru actorii seniori care 

au făcut parte din acest proiect 

cultural!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot în această lună au avut loc lansări de proiecte, workshop-uri sau 

seminarii, dintre care menționăm că am participat ca invitați, 

parteneri sau viitori parteneri, la următoarele: 

- seminarul și workshop-ul în cadrul prezentării Proiectului D-

CARE, proiect care reunește parteneri din nouă țări dunărene, având 

ca scop dezvoltarea și consolidarea unor servicii de îngrijire pentru 

vârstnici, bazate pe tehnologie; 

- workshop-ul local cu privire la bune practici dezvoltate în 

combaterea decalajului digital, organizat prin Proiectul EUDigit 

(unde am participat ca parteneri, împreună cu seniorii de la CZV1). 

Acest workshop va fi urmat în luna iunie de o invitație de participare 

adresată seniorilor, la un webinar internațional, unde se vor prezenta 

bunele practici identificate în workshop-ul local.  

- lansarea proiectului partenerilor noștri de la Biblioteca 

Județeană” Octavian Goga”, proiect ce se numește Agora 

Intergenerațională și care va cuprinde activități comune între 

vârstnicii de la CZV1 și adolescenți; 

- prezentarea Proiectului Geras de către colegii din Direcția de 

Asistență Socială din Timișoara: Schimb de bune practici în 

furnizarea serviciilor sociale integrate pentru persoanele vârstnice. 

Foarte utile au fost prezentarea proiectului și împărtășirea 

experiențelor proprii ale participanților la întâlnire, privind 

dezvoltarea serviciilor sociale integrate oferite vârstnicilor.  

- sesiunile de întâlniri duminicale “COME TOGETHER”, 

bilunare, organizate în cadrul proiectului Danube-Networkers, care 

invită oamenii din țările dunărene și din toată Europa la sesiuni 

online, ce au ca scop conectarea oamenilor, prin cultură, în vremurile 

Coronavirusului.  

 

 

 
 

 

 



 

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 2 

 

Str. Decebal nr.21, Cluj-Napoca 

Telefon: 0264.434667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăvara la Centrul de zi pentru Vârstnici nr. 2  

 

 

Activitățile Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 2, în primăvara anului 

2021, s-au derulat, în continuare, în varianta online. Încercând să 

apropiem sufletele oamenilor, să le acordăm suport emoțional și 

sprijin pentru păstrarea sănătății am modelat, continuu, tipul de 

activități în funcție de nevoile identificate sau solicitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întâlnirile online săptămânale la repetițiile muzicale s-au concretizat 

în primul spectacol online oferit de Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 

2, la care au participat numerosi spectatori din municipiul Cluj-

Napoca, dar și din țară, având ca invitați nume de referință în lumea 

culturală și muzicală din România.  

De asemenea, s-au pus bazele pentru concretizarea următoarelor două 

proiecte muzicale: concerte-filmate.  

 

 

 

Programul de kinetoterapie s-a 

derulat după un orar prestabilit, 

diminețile, adresându-se tuturor 

celor care au avut nevoie de 

gimnastică terapeutică de 

întreținere.  

Pentru beneficiarii cu probleme 

speciale de recuperare sau 

întreținere au fost realizate 

filme personalizate și ghidaj 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul Cercului de pictură 

și de reciclare a materialelor 

au fost realizate lucrări-unicat 

și a demarat proiectul 

expozițional intitulat:  

Salonul Anual de Creație 

Artistică. 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, tot cu derulare săptămânală, întâlnirile realizate sub 

denumirea Obiceiurile românilor și Mituri, legende, povești cu tâlc 

au fost foarte bine primite de către beneficiarii centrului, aceștia 

având o participare activă și documentată la fiecare întâlnire. 

 

 

 

Noutățile în calendarul 

activităților de primăvară din 

cadrul Centrului de Zi pentru 

Vârstnici nr. 2 au fost întâlnirile 

săptămânale de joi, sub 

genericul Eu pot....., săptămânal 

abordând a altă temă, numitorul 

comun al acestora fiind distinsa 

prezență a doamnei Adriana 

Narcisa Pintea – actriță. 

  


