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Serviciul Asistența persoanelor vârstnice 

Str. Venus f.n, Cluj-Napoca  

tel. 0732.002.185 

email: protectievarstnic@dasmclujnapoca.ro 

 

Serviciul Asistența persoanelor cu dizabilități 

Str. Venus f.n, Cluj-Napoca  

tel. 0372-798219 

email: dizabilitati@dasmclujnapoca.ro 

 

 

După verificarea cererilor și declarațiilor pe propria 

răspundere în sistemul informatic PatrimVen de la 

Agenția Naționlă de Administrare Fiscală şi în bazele 

de date ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, se 

stabilește lista persoanelor beneficiare. 

 

Distribuirea tichetelor sociale se va face în baza unor 

programări care vor fi comunicate direct 

beneficiarilor și prin mass media. 

 

 

 

Formularul de cerere/declarație pe propria 

răspundere poate fi descărcat de la adresa: 

http://dasmclujnapoca.ro/formulare/ sau se poate 

ridica de la primăriile de cartier și de la sediul 

Direcției de Asistență Socială și Medicală (Str. 

Venus f.n, Cluj-Napoca)  

. 

 

 

Comunicat – tichete sociale în cadrul Programului social 

”Alimente” 

 

În perioada 19 iulie – 30 noiembrie 2021, în cadrul Programului 

social ”Alimente”, se pot ridica și depune 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. Valoarea nominală a tichetelor sociale 

este de 100 lei/an. În conformitate cu prevederile HCL nr. 515/2018, 

pot fi beneficiari ai Programului social ”Alimente”, sub forma 

tichetelor sociale, următoarele categorii de persoane: 

 

a) persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate; 

b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, 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) victime ale traficului de persoane; 

f) victime ale violenței domestice. 

 

Acte necesare: 

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

a) Pentru persoane cu handicap grav sau accentuat, 

neinstituționalizate: buletin/carte de identitate și certificatul de 

încadrare în grad de handicap grav sau accentuat (în situația 

persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, aflate 

în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală, se depune 

doar cererea/declarația pe propria răspundere completată și semnată); 

b) Pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane: 

buletin/carte de identitate și dovada că e victima violenței domestice 

sau a traficului de persoane (de la furnizorul de servicii sociale); 

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

http://dasmclujnapoca.ro/formulare/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuirea produselor se va face prin Direcția de 

Asistență Socială și Medicală 

Punct de distribuție : Str. Înfrățirii, nr. 15,  

Cluj-Napoca  

Orar : Luni, Marți, Miercuri- 08:30-15:30 Joi- 08:30-

17:00 Vineri- 08:30-14:00 

 

 

Titularul drepturilor trebuie să se prezinte cu C.I/B.I 

în origial și cu certificatele de naștere ale copiilor 

minori !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

orfani și șomeri indemnizați și neindemnizați: 

1. acte privind componența familiei (buletine/cărți de identitate, 

certificate de naștere, căsătorie, sențințe de divorț, hotătâre de 

plasament/adopție/încredințare etc); 

2. acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei (adeverințe 

de salariu cu venitul net, cupoane de pensie/șomaj, indemnizații, 

alocații, alte categorii de venituri realizate în luna anterioară celei în 

care se depune cererea); 

3. actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este cazul; 

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

eliberată de AJOFM Cluj, pentru cei care nu sunt indemnizaţi şi sunt 

aflaţi în căutarea unui loc de muncă. 

 

 

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

2014-2020 din Fondul de ajutor european destinat celor mai 

defavorizate persoane 

 

În luna august 2021 a început distribuirea produselor de igienă și a 

pachetelor cu produse alimentare furnizate în cadrul programului 

POAD 2014-2020, potrivit OUG NR. 84/2020, privind 

implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate.  

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de 

ajutoare cu produse de igienă și alimentare sunt:  

a) persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, 

dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare;     

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată 

în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;     

c) persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv 

victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform 

prezentei hotărâri, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin 

anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate. 

Situaţia temporară de vulnerabilitate va fi justificată de autorităţile 

publice cu atribuţii în domeniul respectiv.  

Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de 

viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente 

după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, 

prevăzute la lit. a) şi b).    

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele 

prevăzute beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă 

aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării 



 

 

 

Serviciul Cabinete Medicale  

Str. Venus f.n, Cluj-Napoca 

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

tel. 0732400406 

email: cabinetemedicale@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

ajutoarelor alimentare şi/sau asistenţei materiale de bază. 

Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa Direcției de 

Asistență Socială și Medicală, str.Venus FN, tel: 0264/453056.   

 

 

Activitatea personalului medical din grădinițe și școli în 

Municipiul Cluj-Napoca, în luna august, 2021 

 

Luna august ne-a adus zile calde, relaxare, concedii, dar nu numai. 

Odată cu venirea vacanței, cu finalizarea examenelor de capacitate și 

de bacalaureat a crescut adresabilitatea tinerilor la centrele de 

vaccinare. Dornici de a pleca în tabere, vacanțe, de a participa la 

festivaluri, drumeții etc, tinerii s-au adresat, cu încredere, centrelor 

de vaccinare, cu speranța că și alți colegi de-ai lor vor veni să se 

vaccineze. Am salutat inițiativa lor, i-am felicitat și i-am încurajat în 

demersul lor. 

La solicitarea autorităților locale s-a organizat o campanie de 

vaccinare legată de evenimentele religioase din luna august care au 

avut loc la Mănăstirea Greco-Catolică Adormirea Maicii Domnului 

din Cluj Napoca și la Mănăstirea Nicula (aici au fost colegii noștri 

din Gherla). 

Am fost prezenți cu echipele mobile de vaccinare (susținuți de 

Direcția de Sănătate Publică, Prefectura județului Cluj, Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență Cluj), în comuniune cu cei prezenți la 

Mănăstirea Greco-Catolică Adormirea Maicii Domului din Cluj- 

Napoca, unde a avut loc un pelerinaj cu ocazia marii Sărbători din 15 

august. 

Sub egida ÎMPREUNĂ ÎNVINGEM PANDEMIA am fost primiți cu 

respect, căldură, rugăciune, admirație pentru efortul susținut în 

combaterea acestei provocări a timpului nostru. Majoritatea celor 

care au participat la eveniment erau vaccinați, veniți în grupuri 

organizate, din județele vecine. Dintre cei nevaccinați s-au adresat cu 

bucurie și încredere că acest gest contribuie, alături de rugăciunea lor, 

la protejarea aproapelui, la oprirea răspândirii infecției SARS COV 

2, la oprirea apariției de noi mutații, de noi tulpini virale. 

Am continuat vaccinarea cu echipa mobilă într-un nou punct deschis 

la Centrul Comercial Auchan Iris de pe bdul Muncii nr. 1-15, pentru 

a fi mai aproape de cei care, din motive obiective, ajung mai greu la 

centrele de vaccinare fixe. La început curioși, ulterior total 

încrezători,  au venit atât adulți cât și tineri și copii la vaccinare. 

În perioada 17-22 august au avut loc ZILELE CULTURALE 

MAGHIARE, eveniment care a promovat și el vaccinarea, echipa 

mobilă fiind prezentă și aici. Printre buna dispoziție prezentă, muzică 

și meșteșug, participanții s-au și vaccinat, convinși fiind de faptul că 

gestul lor are consecințe benefice pentru toată omenirea. 

Acum ne pregătim pentru începerea școlii, pentru venirea toamnei, 

pentru sezonul rece care va aduce, cu siguranță, o creștere a incidenței 

infecției SARS COV 2 în orașul nostru.  

Singura măsură care ne poate ajuta în stoparea acesteia este 



 

 

 

 

 

Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare 

Comunitară 

Cluj-Napoca, str. Venus f.n 

e-mail: 

managementproiecte@dasmclujnapoca.ro 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Cod Apel: POCU/738/4/20/Operațiune compozită 

OS 4.12 și OS 4.13 

Cod MySMIS 2014: 135172 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea 

sărăciei 

Titlul Proiectului: “Suntem alături de TINE (ri)!”, 

Beneficiar: Direcția de Asistență Socială și Medicală 

Partener 1: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului a Judeţului Satu Mare 

Partener 2: Centrul Regional de Formare 

Profesională a Adulţilor Cluj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACCINAREA, ca măsură de prevenție atât primară cât și secundară 

(pentru aceia dintre noi care prezintă afecțiuni cronice). 

În încheiere vă reamintim faptul că MAI BINE PREVII O 

MALADIE DECÂT SĂ O TRATEZI! 

 

 

Anunț recrutare mentori 
 

  

Direcția de Asistență Socială și Medicală recrutează mentori 

voluntari în cadrul proiectului ”Suntem alături de TINE(ri)!”, Cod 

SMIS 2014: 135172. 

   

Obiectivul general al proiectului vizează: 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. 

 

Mentorii voluntari: pot fi tineri ieșiți din sistemul de protecție, care 

au fost integrați cu succes; studenți voluntari de la facultățile de 

asistență socială și/sau psihologie/de la alte facultăți; tineri integraţi 

sociali, din municipiul Cluj-Napoca, capabili sa asigure suport. 

 

Nevoile serviciului de mentorat: 

✔ Suport oferit în vederea facilitării integrării în 

societate a persoanelor provenite din sistemul instituționalizat de 

protecție specială a copilului, cu scopul de împuternicire a 

acestora; 

✔ Suportul on-line va fi oferit beneficiarilor prin 

intermediul unui grup închis al mentorilor și al tinerilor. 

 

 
Ce oferim: 

 

✔ Echipa de specialiști a proiectului (asistenți sociali, 

psiholog, consilier vocațional, supervizor) vor asigura un 

mecanism permanent de dialog, feedback și consultare a 

mentorilor, dar și a tinerilor. 

✔ Un contract de voluntariat, cu posibilitatea oferirii unui 

Certificat de voluntariat; 

✔ Legitimație pentru mijloacele de transport în comun în 

municipiul Cluj-Napoca; 

✔ Susținere, dăruire, motivare și implicare din partea 

echipei de specialiști. 

✔  

 

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 

 

Recrutarea mentorilor: 

 

Dosarele de recrutare pentru tinerii mentori se pot depune la sediul 

Direcției de Asistență Socială și Medicală, Serviciul Protecție 

Socială, Ghișeul 2 – Str. Venus. F.n , mun. Cluj-Napoca. (tel. 

0264599316). 

Recrutarea mentorilor se realizează la nivelul municipiului Cluj-

Napoca, în baza Metodologiei privind programul de mentorat, iar mai 

multe informații pot fi obținute de la următorii membri ai echipei de 

implementare: 

✓ Stoica Mihaela, asistent social, tel: 0372799745, e-mail: 

primacameracluj@gmail.com; 

✓ Crișan Daniela, asistent social, tel: 0372799865, e-mail: 

primacameracluj@gmail.com; 

✓ Gârdaș Roxana, consilier vocațional, tel: 0372799865, e-

mail: primacameracluj@gmail.com. 

 

Dacă sunteți un tânăr/ o tânără ieșit/ă din sistemul de protecție,  

student/ă de la facultățile de asistență socială și/sau psihologie/de 

la alte facultăți şi/sau un tânăr/ă integrat/ă social, din municipiul 

Cluj-Napoca, capabil/ă sa asigure suport, vă încurajăm să 

contactați membrii echipei de proiect.  

De asemenea, dacă cunoașteți tineri care ar dori să fie implicați în 

programul de mentorat, vă rugăm să îi îndrumați către membrii 

echipei de implementare. 

 

 

 

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

desfășurat 404 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 personală-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.  

 

mailto:primacameracluj@gmail.com
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Contract de finanțare nr. POCU/476/4/18/ 130413  

Beneficiar:Direcția de Asistenţă Socială şi Medicală 

(DASM) 

 

 

 

 

Serviciul Protecție Socială 

Str. Venus f.n, Cluj-Napoca 

Tel. 0264 563 052 

email: protectiesociala@dasmclujnapoca.ro 

 

Serviciul Asistența Persoanelor cu Dizabilități 

Str. Venus f.n, Cluj-Napoca 

Tel.  0264 563055  

email: dizabilitati@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciile de dezvoltare personală pentru copii și adolescenți s-au 

desfășurat online, pe platforma Zoom.  

Beneficii acordate copiilor din grupul țintă al proiectului: 404 porții 

de masă caldă livrată la domiciliul copiilor prezenți la activități. 

 

 

Participarea DASM la un training organizat de Asociația 

Babilon Travel, în cadrul proiectului „DiCreNDi”   

finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene 

 

 

Având în vedere faptul că Direcția de Asistență Socială și Medicală 

este parteneră cu Asociația Babilon Travel din Cluj-Napoca în cadrul 

proiectelor „Down-Fără bariere!” și „The Inclusionist”, finanțate prin 

programul Erasmus+ al Uniunii Europene, în perioada 24-28 august 

2021, doi reprezentanți ai DASM, din cadul Serviciilor Protecție 

Socială și Asistența Persoanelor cu Dizabilități au participat la un 

training organizat de Asociația Babilon Travel, în cadrul proiectului 

„DiCreNDi” finanțat prin Erasmus+. Țările partenere în proiect sunt 

România, Albania, Macedonia, Polonia și Irlanda. 

Proiectul „DiCreNDi” abordează lipsa incluziunii sociale și 

profesionale a persoanelor cu deficiențe de vedere, pe de o parte, și 

lipsa de implicare a lucrătorilor de tineret în munca cu aceste 

persoane, pe de altă parte.  

Prin urmare, proiectul își propune să reunească persoanele cu 

deficiențe de vedere și lucrătorii de tineret pentru a spori eforturile de 

incluziune socială a tinerilor cu deficiențe de vedere și pentru a 

sensibiliza cu privire la nevoile și abilitățile acestora.  

Se dorește dezvoltarea tehnicilor de comunicare pentru a promova 

incluziunea, pentru a îmbunătăți încrederea și autonomia de sine și 

pentru a învăța metode de lucru împreună în diverse situații.  

În cadrul proiectului vor fi utilizate instrumente și activități non-

formale, precum și activități sportive și în aer liber. 

 

 

Obiectivele proiectului vizează: îmbunătățirea abilităților 

participanților de a lucra cu tinerii cu deficiențe de vedere și de a-I 

angaja în activitățile din cadrul organizațiilor lor, de a dezvolta 

 

mailto:protectiesociala
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tehnici creative pentru 25 de lucrători de tineret, pentru a îmbunătăți 

autonomia și încrederea tinerilor cu deficiențe de vedere în procesele 

lor de incluziune socială și profesională, schimbul și împărtășirea de 

experiențe, abilități și competențe prin învățare non-formală pentru 

30 de tineri, îmbunătățirea sentimentul de auto-inițiativă, autonomie 

 și încredere a acestora, necesare în procesul de incluziune socială și 

profesională pentru 30 de tineri, în timpul schimbului de tineri. 

Trainingul s-a desfășurat în Cluj-Napoca și Băișoara, iar pe lângă 

activitățile din sala de conferințe, o parte din acestea s-au desfășurat 

la Liceul pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, unde a fost 

prezentată activitatea acestuia și modul de lucru cu tinerii cu 

deficiențe de vedere, nevoile acestora și măsurile de integrare socio 

profesională, iar la Băișoara, participanții la training au putut observa 

echipamente și tehnici de salvare, prezentate de reprezentanții 

Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Cluj, SMURD, Armata 

Română, structura montană a Jandarmeriei Române. 

 


