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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 

http://dasmclujnapoca.ro/formulare/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Protecție Socială 

 

Str. Venus f.n, Cluj-Napoca 

Tel. 0264 563 052 

email: protectiesociala@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

orfani și șomeri indemnizați și neindemnizați: 

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

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

plasament/adopție/încredințare etc); 

2. acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei (adeverințe 

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

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

care se depune cererea); 

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

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

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

aflaţi în căutarea unui loc de muncă. 

 

 

Programul multianual ”Promovarea sănătăţii orale prin 

creşterea accesibilităţii populaţiei defavorizate la servicii de 

stomatologie” 

 

Începând cu luna septembrie 2021, a fost reluat programul multianual 

”Promovarea sănătăţii orale prin creşterea accesibilităţii 

populaţiei defavorizate la servicii de stomatologie” program în 

parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu 

Hațieganu” și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – Napoca, 

aprobat prin H.C.L. nr. 596/2021. 

Scopul Programului multianual este acela de a promova incluziunea 

socială și îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor și familiilor 

vulnerabile cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, marginalizate 

social sau expuse riscului marginalizării şi excluziunii sociale. 

Grupul țintă este format din persoane cu domiciliul în municipiul 

Cluj-Napoca și anume: pensionari ale căror venituri cumulate din 

pensii și alte drepturi de asigurări sociale nu depășesc 1000 lei, 

persoanele cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav și 

accentuat, șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj de până 

la 700 lei și șomerii neindemnizați aflați în evidențele AJOFM Cluj 

precum și persoanele fără venituri sau cu venituri reduse, aflate în 

evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală, care 

beneficiază de venit minim garantat, de alocație pentru susținerea 

familiei, de serviciile sociale ale Cantinei de Ajutor Social și 

mailto:protectiesociala
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Serviciul Cabinete Medicale  

Str. Venus f.n, Cluj-Napoca 

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

tel. 0732400406 

email: cabinetemedicale@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

 

 

Pensiune, în condițiile legii. 

Pentru fiecare potențial beneficiar se va întocmi un dosar cu acte 

doveditoare privind eligibilitatea acestuia în acest program. 

Persoanele din grupul țintă vor putea beneficia de servicii medicale 

prevăzute în pachetul minimal și pachetul de servicii medicale de 

bază în ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară, 

conform legislației în vigoare.  

 

Ghiozdane și rechizite pentru copiii proveniți din familii 

defavorizate 

 

În urma adoptării HCL nr. 244/16.06.2021 privind alocarea sumei de 

45.000 lei de la de la bugetul pe anul 2021 al Direcţiei de Asistenţă 

Socială şi Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și 

rechizite pentru un număr de 450 copii proveniți din familii 

defavorizate, în luna septembrie 2021 au fost distribuite ghiozdane și 

rechizite pentru copiii proveniți din familii defavorizate, aflate în 

evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală.  

Fiecare ghiozdan a fost prevăzut cu penar, caiete, bloc de desen, 

acuarele și stick de memorie.  

Astfel, anual, începând cu anul 2005, se aprobă alocarea unei sume 

din bugetul DASM pentru achiziționarea de ghiozdane și rechizite 

școlare în cadrul măsurilor de asistență socială destinate prevenirii și 

combaterii sărăciei și a riscului de excluziune socială, în virtutea 

principiului egalității de șanse și pentru promovarea unor măsuri de 

intervenție pentru diminuarea abandonului școlar în rândul copiilor 

proveniți din familii care nu pot să-și asigure, în condiții optime, 

nevoile de bază. 

 

 

Activitatea personalului medical din grădinițe și școli în 

Municipiul Cluj-Napoca, în luna septembrie, 2021 

 

Un nou an școlar în condiții de pandemie 

 

 

Începerea anului școlar 2021-2022, în plin val 4 al pandemiei, a 

ridicat din nou probleme organizatorice în contextul reglementărilor 

normative în continuă schimbare. Personalul medical al cabinetelor 

stomatologice școlare și universitare, din dorința de a ajuta la buna 

desfășurare a activității de prevenire a răspândirii infecției cu virusul 

SARS-Cov 2 își oferă disponibilitatea și este distribuit acolo unde 

este nevoie de personal de specialitate: grădinițe, cabinete 

stomatologice școlare și universitare și centre de vaccinare.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrarea în vigoare a noului ordin comun al Ministerului Sănătății și 

al Ministerului Educației, care reglementează activitatea medicală din 

grădinite, școli și universități, a impus modificări în organizarea 

activității și dotarea cabinetelor medicale, care s-au discutat împreună 

cu personalul DASM și DSP Cluj-Napoca și sunt în curs de 

implementare. 

Măsurile anti-epidemice din cabinetele stomatologice școlare și 

universitare sunt foarte riguros orientate pentru prevenirea infecției 

cu virusul Sars-Cov 2, acest lucru datorându-se și efortului DASM de 

a achiziționa tot ce este necesar în această direcție: echipamente de 

protecție pentru personalul medical și pacienți, dezinfectanți, lămpi 

cu UV pentru completarea dezinfectării, materiale sanitare și 

stomatologice, medicamente, etc. 

În codițiile în care personalul medical din cabinetele medicale și 

stomatologice școlare/universitare din municipiul Cluj-Napoca este 

insuficient, toată lumea depune efort pentru a contribui la respectarea 

și implementarea legislației specifice acestui context, care se schimbă 

permanent. Asistentele din cabinetele stomatologice sunt delegate în 

grădinițe și în centre de vaccinare, ajută la testările elevilor și 

studenților, iar medicii stomatologi efectuează tratamente de 

specialitate și contribuie, și ei, la testările elevilor /studenților și la 

vaccinarea populației. 

Cu toate aceste eforturi însumate, cu respectul față de legislație și față 

de fiecare persoană în parte, avem credința ca vom trece, cu bine, și 

peste acest val al pandemiei. 

 

Toamna se numără bobocii și la universitățile clujene 

 

O grea încercare este și deschiderea anului universitar 2021-2022, în 

plină ascensiune a valului 4 pandemic. Frământări, hotărâri greu de 

asumat de către cei responsabili de cazările în căminele studențești, 

de buna desfășurare, în condiții de siguranță epidemiologică, a 

procesului de învățământ superior în laboaratoare, amfiteatre, săli de 

curs, biblioteci . 

În lipsa unui ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului 

Educației cu privire la noi reglementări, norme și măsuri pentru 

începerea noului an universitar,  fiecare universitate, prin autonomia 

sa, și-a asumat condițiile de cazare în căminele studențești. 

Universitatea Babeș-Bolyai a cazat studenți  în cele 17 camine doar 

pe baza certificatului de vaccinare care să ateste încheierea completă 

a unei scheme de vaccinare, atât pentru studenții români cât și pentru 

cei străini. Salută această decizie și medicii cabinetelor universitare 

arondate UBB. 

La nivelul cabinetelor medicale universitare arondate celor patru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

universități (UBB, UMF, USAMV SI UTCN), au început demersurile  

necesare pentru vaccinarea studenților doritori (atât studenți români 

cât și străini), a cadrelor didactice universitare și a personalului 

auxiliar, astfel încât, în viitorul apropiat vom putea începe acțiunea 

de vaccinare. Pentru buna desfășurare a acțiunii am primit sprijin din 

partea Universităților (prin punerea la dispozitie a spațiilor autorizate 

conforme vaccinării, achiziționarea în regim de urgență a materialelor 

de curățenie și dezinfecție, a lămpilor UV), suportul logistic, 

materialele sanitare și medicamentele fiind asigurate de Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca, iar necesarul de vaccin și distribuția lui 

fiind asigurat de Direcția de Sănătate Publică Cluj și de Inspectoratul 

pentru  Situații de Urgență. 

Cu toții ne dorim revenirea la normalitate, stoparea răspândirii 

infecției cu virusul Sars-Cov 2, respectarea dreptului la sănătate și 

siguranța epidemilogică, dar toate acestea se vor realiza prin 

asumarea vaccinării, prin responsabilitate, prin disciplină. 

 

 

Activități în cadrul Proiectului “Suntem alături de TINE (ri)!” 

 

În perioada 26.05.2021-13.09.2021, s-a desfășurat programul de 

formare profesională "Brutar", calificare de Nivel II, cod NC 

7412.1.1 în cadrul proiectului cod SMIS 2014: 135172 “Suntem 

alături de TINE (ri)!”, implementat de către Direcția de Asistență 

Socială și Medicală din Cluj-Napoca, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Satu Mare și Centrul 

Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj. 

Proiectul se derulează în perioada 04.01.2021-31.12.2023 și își 

propune 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. 

Programul de pregătire profesională s-a desfasurat în județul Satu 

Mare, cu participarea a 11 tineri care urmează să părăsească sistemul 

instituționalizat de protecție a copiilor.  

Activitățile de formare s-au desfășurat conform programei de 

pregătire, cu alternarea teoriei cu practica efectuată la agenții 

economici reprezentativi din regiune, în vederea consolidării 

cunoștințelor teroretice dobândite.  

În urma susținerii examenului de absolvire organizat de Centrul 

Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj (CRFPA Cluj) la 

data de 14.09.2021, toți cei 11 participanți la programul de pregătire 

mailto:managementproiecte@dasmclujnapoca.ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profesională au fost declarați absolvenți, respectiv, persoane 

calificate în meseria de "Brutar". 

Coordonatorul de activități CRFPA Cluj, dna Mircea Luciana, 

mulțumește formatorului, d-lui Costinaș Traian, pentru calitatea 

formării profesionale a tinerilor și felicită absolvenții pentru interesul 

dovedit în pregătirea lor profesională, precum și pentru rezultatele 

deosebite obținute pe parcursul, dar și la finalul programului de 

formare profesională. Am avut mai multe ocazii să cunosc acești 

tineri și vă mărturisesc că am toată admirația pentru ei. Sunt frumoși, 

deștepți și foarte harnici! Îi felicit pentru efortul lor și pentru dorinta 

de a se forma profesional. Sunt sigură că vor fi un exemplu de urmat 

pentru alți tineri. 

 

 

 

Propunere de proiecte depusă spre finanțare 

 

În cursul lunii septembrie 2021,  Asociația Centrul pentru 

promovarea învățării permanente Timișoara, în calitate de promotor 

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

Socială și Medicală Cluj-Napoca, Spin System (Belgia), Comunita 

Papa Giovanni XXIII (Italia), The Union of Women Associations of 

Heraklion Prefectrure (Grecia), Qualify Just-IT Solutions and 

Consulting LDA (Portugalia) și Fundația Poza Schematami (Polonia) 

o propunere de finanțare intitulată “Victim support through 

multistakeholder collaborative intervention” în cadrul Programului 

Justice al Comisiei Europene, linia de finantare Granturi pentru 

sprijinirea proiectelor transnaționale în vederea îmbunătățirii 

drepturilor persoanelor suspectate sau acuzate de infracțiuni și ale 

victimelor infracțiunilor (JUST-2021-JACC).  

Obiectivul general al proiectului depus spre finanțare se referă la  

sprijinirea victimelor infracțiunilor  (victime ale violenței domestice, 

victime ale violenței de gen, copii victime, victime ale discriminării, 

victime migranți) și la îmbunătățirea cunoștințelor acestora cu privire 

la drepturile lor, precum și la facilitatea procesului de raportare a 

acestor infracțiuni autorităților competente. Proiectul se adresează 

profesioniștilor și practicienilor care lucrează în domeniul sprijinirii 

drepturilor victimelor diverselor infracțiuni (sistemul judiciar, poliție, 

etc), autorităților locale și publicului general.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

desfășurat 501 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).  

Cu ocazia începerii noului an școlar, prin proiect au fost achiziționate 

și distribuite tablete pentru copiii beneficiari eligibili din grupul țintă. 

Beneficii acordate copiilor din grupul țintă al proiectului: 

501 porții de masă caldă livrate la domiciliul copiilor prezenți la 

activități, 48 tablete achizitionate (marca Lenovo M10). 

De asemenea, în  data de 9 septembrie 2021, între orele 14 şi 17.00, 

în Piața Unirii și pe străzile adiacente din municipiul Cluj-Napoca, în 

cadrul Activității A5, Organizarea de campanii de informare, 

conștientizare și sensibilizare, privind promovarea drepturilor 

copiilor, s-a desfășurat o campanie de informare stradală cu scopul 

informării, conștientizării și sensibilizării comunităţii locale privind 

drepturile copilului şi importanța familiei pentru copii.  

La campania de informare au participat din partea echipei de 

implementare a proiectului 7 specialiști (psihologi, asistenţi sociali, 

asistenți medicali, animatori socio-educaționali) și 2 voluntari.  

 

 
În cadrul campaniei de informare s-a amplasat un stand stradal (o 

masă pliantă și scaune pliante) cu materiale promoționale, un roll-up, 

și au fost distribuite broşuri informative (pliante și flyere), având ca 

tematică drepturile copilului şi importanța familiei pentru copii.  

Totodată, s-au transmis mesaje scurte membrilor comunităţii locale, 

despre importanța familiei pentru copil, prevenirea separării copilului 

de familie, drepturile copilului și au fost promovate serviciile sociale 

oferite prin proiect. Mai multe detalii și fotografii de la eveniment se 

pot regăsi pe website-ul DASM, la secțiunea Comunicate.   



 

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 în cadrul centrului  

 

✓ 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 

 

 

 

 

 

Logopedia și stimularea orofacială în contextul recuperării 

neuromotorii 

 

 
În cadrul Centrului de Servicii Socio-Medicale sunt oferite servicii 

logopedice și stimulare orofacială pentru beneficiarii pediatrici. 

Se are în vedere recuperarea limbajului expresiv, în funcție de vârstă 

și de diagnosticul neurologic. 

Tulburările de vorbire și de deglutiție, cât și întârzierile de limbaj sunt 

probleme asociate diagnosticelor neurologice, ca de exemplu 

paraliziile cerebrale, afecțiunile neuro-musculare, accidentele 

vasculare cerebrale, traumatismele cranio-cerebrale, diverse 

sindroame hipotone și altele. 

În linii mari, logopedia, în cazul acestor diagnostice, pune accent pe 

stimularea limbajului, atât receptiv cât și expresiv, stimularea 

orofacială și antrenamentul musculaturii organelor aparatului fono-

articulator, intervenția specifică problemelor de masticație și 

deglutiție, creșterea vocabularului activ cât și îmbunătățirea 

pronunției. 

Obiectivele terapiei logopedice sunt individualizate, specific pentru 

fiecare copil în parte, atât în funcție de diagnosticul cu care se 

prezintă, cât și în funcție de nivelul de dezvoltare și de potențialul 

cognitiv sau de recomandările medicului neurolog. Ca exemplu, în 

situația în care un copil, beneficiar al centrului, prezintă atât 

dificultăți de deglutiție (solide și/sau lichide) cât și o întârziere a 

limbajului expresiv, primele obiective ale terapiei logopedice vor 

merge pe antrenamentul musculaturii organelor aparatului fono-

articulator și pe stimulare orofacială pentru a îmbunătăți calitatea 

vieții copilului și pentru a pregăti, cât mai bine, tot aparatul fono-

articulator premergător stimulării limbajului și pronunției (articularea 

și coarticularea sunetelor). Logopedia și terapia limbajului este un 

domeniu complex care nu se ocupă doar de pronunțarea corectă a 

sunetelor, în procesul vorbirii fiind nevoie ca motricitatea fină și 

grosieră cât și specific musculatura organelor aparatului fono-

articulator să fie antrenate, să existe un echilibru inspir-expir normal, 

să existe contact vizual și imitație (printre prerechizitele cognitive 

necesare apariției limbajului) și limbajul receptiv să fie dezvoltat. 

Pe această cale, punctăm importanța și complexitatea terapiei 

limbajului cât și nevoia de intervenție timpurie pentru atingerea 

obiectivelor și îmbunătășirea calității vieții, cu precădere în domeniul 

neurologic. 

De asemenea, dorim să subliniem necesitatea efectuării unei evaluări 

de specialitate cât mai timpurii, pentru a depista turburări sau 
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întârzieri ale limbajului expresiv. Acestea, de multe ori, sunt 

observate de către părinți sau, de cele mai multe ori, sunt secundare 

unor afecțiuni neurologice.  

Este necesar ca părinții să conștientizeze importanța necesității unei 

evaluări și intevenții de specialitate în acest sens, pentru atingerea 

obiectivelor propuse. 

 

Activități în cadrul Proiectului "The Inclusionist” 

 

În cadrul proiectului "The Inclusionist”, finanțat prin programul 

Erasmus + al Uniunii Europene, implementat de Asociația Babilon 

Travel împreună cu partenerii săi, Direcția de Asistență Socială și 

Medicală din Cluj-Napoca (România), Projekte Vullnetare 

Nderkombetare (Albania), Assoziacione ONLUS L’Albero della 

Vita – (Italia), Asociația AzBuki – (Serbia) și Asociația Mreza za 

Dozivotno Ucenje – (Republica Macedonia), a avut loc cea de-a doua 

activitate principală, schimbul de tineri.  

Acesta s-a desfășurat în perioada 18-25 septembrie 2021 în Durres 

(Albania), și a implicat participarea a 30 de tineri din 5 țări diferite, 

dintre care 10 tineri cu dizabilități și 10 tineri cu oportunități reduse.  

În cadrul activității au fost împărtășite și dezvoltate metode de lucru 

pentru îmbunătățirea incluziunii sociale a tinerilor participanți prin 

învățare non-formală și prin activități sportive adaptate acestor 

categorii de tineri.  

Tinerii au participat în mod continuu și pro-activ la activități, și-au 

însușit abilități de coordonare, au învățat ce presupune munca în 

echipe mixte, accesibilizarea, incluziunea socială, dobândind, la 

finalul schimbului de tineri competențe transversale și Certificatul 

Youth Pass.  

 

 

Participare la  proiectul ”Flori de Speranță”,  

desfășurat de Asociația Down, Centrul Educațional Raluca  

 

Doamna Carmen-Marcela Ciornei, șef Serviciul Protecție Socială a 

participat, în calitate de membru, în comisia de jurizare a activităților-

concurs din cadrul proiectul ”Flori de Speranță”, desfășurat în 

perioada 20-24 septembrie 2021.  Acest proiect a fost desfășurat de 

Asociația Down Centrul Educațional Raluca și a fost finanțat din 

bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală, în baza Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice, alocate pentru activități nonprofit de interes general. 

Scopul proiectului a fost incluziunea socială a persoanelor cu nevoi 

speciale prin promovarea potențialului artistic și creativ al acestora 
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în contextul incluziunii sociale și culturale.  

Astfel, s-au desfășurat activități tip concurs, după cum urmează: 

• Miss-Mister Down cu participarea concurenților din nouă 

orașe ale țării și un grup format din patru copii și însoțitorii 

lor din Chișinău, Republica Moldova;   

• Miss - Mister Incluziune pentru elevi ai școlilor de masă 

clujene; 

• Expoziție  de pictură; 

• Expoziție de artă fotografică; 

• Concurs gastronomic ”Farfuria Fericită”;   

• Campionatul Național de pescuit. 

Beneficiarii direcți au fost un număr de 45 de persoane cu nevoi 

speciale din țară și din Republica Moldova și 12 elevi din școli de 

masă clujene, iar beneficiarii indirecți au fost familiile/aparținătorii 

persoanelor cu dizabilități și invitații speciali. 

Menționăm că, în luna septembrie 2021, un număr de 24 de 

asociații/fundații/culte au depus solicitări de subvenție la Direcția de 

Asistență Socială și Medicală pentru anul 2022, în baza Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor 

române cu personalitate juridică care înființează și administrează 

unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Luna septembrie 2021 la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

 

La fel ca în toate lunile precedente, la Centrul de Zi pentru Vârstnici 

nr.1 (CZV1) s-au desfășurat toate activitățile cu care ne-am obișnuit 

în mediul online, generate de situația provocată de pandemia de 

SarsCov-2. Astfel, seniorii au participat la activitățile curente 

desfășurate online la CZV1, după un program riguros, și care constau 

în ore de gimnastică medicală, tehnici de auto-masaj, dezvoltare 

personală, mișcare în pași de dans, cursuri de yoga sau de limbi 

străine, concursuri de cunoștințe generale, râsoteka, clubul celor 

pasionați de turism, cercul literar sau clubul de lectură, care sunt 

împărțite în fiecare zi a săptămânii. 

Noutatea lunii septembrie a constat în deschiderea serviciilor de 

recuperare de kinetoterapie și fizioterapie on-site. 

La începutul acestei luni, un grup de senioare de la CZV1 a participat 

la activitățile propuse de partenerii noștri de la Biblioteca Județenă 

”Octavian Goga”, într-un proiect finanţat în cadrul programului 

Erasmus+ (Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, 

Parteneriate strategice pentru educația adulților). Proiectul se 

concentrează asupra conceptului "al treilea spațiu", într-un cadru 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

social marcat de schimbări demografice, studiu individualizat, 

digitalizare și migrație, și asupra efectelor sale asupra ofertelor de 

educație pentru adulți. 

Proiectul „CROSS-Creating other study spaces”, a demarat în 

septembrie 2019 și este coordonat de Volkshochschule der Stadt 

Iserlohn (Centrul pentru Educația Adulților Iserlohn, Germania), 

Stadtbücherei Iserlohn (Biblioteca Orășenească Iserlohn) și Biroul 

pentru Afaceri Europene Iserlohn. Partenerii proiectului sunt, alături 

de Biblioteca Județeană, alte biblioteci publice sau instituții care au 

ca obiect de activitate educația adulților: Primăria Nyíregyháza - 

Ungaria, Mestna knjiznica Kranj (Biblioteca Orășenească Kranj) - 

Slovenia, RBS-Center fir Altersfroen - Luxembourg, Ayntamiento de 

Caudete - Spania, Stichting Werken & Leren - Olanda.  

Proiectul transnațional CROSS se desfășoară ca parteneriat strategic 

pentru încurajarea schimbului de bune practici între diverși furnizori 

de educație pentru adulți. 

În perioada 1 - 3 septembrie, reprezentanții instituțiilor partenere s-

au întâlnit la Cluj-Napoca, la sediul Bibliotecii Județene „Octavian 

Goga” Cluj pentru a discuta și analiza schimbările survenite în modul 

de învățare al adulților și impactul situației epidemiologice actuale 

asupra învățării în al treilea spațiu.  

Cu această ocazie senioarele membre ale CZV1 au prezentat o 

coregrafie de dans latino realizată de instructorul coregraf voluntar 

de salsa și bachata, Andrada Nistorică.  

Apoi acestea au participat la ateliere de joc, în care scopul era 

schimbul de informații legate de jocurile copilăriei specifice 

seniorilor și adolescenților participanți la aceste întâlniri.  

În cadrul Zilei Internaționale Alzheimer, în data de 21 septembrie 

2021, împreună cu un grup de seniori de la CZV1, am participat la 

Conferința națională cu tema Maladia Alzheimer în societatea 

contemporană, conferință ce a avut loc sub auspiciile Alzheimer`s 

Disease International.  

Intervențiile au adus în atenție subiecte deosebit de interesante, legate 

de această maladie, precum:  

”Problematica Alzheimer în lumea contemporană”,  

”Este boala de tip Alzheimer ereditară? O perspectivă genetică 

asupra bolii”,  

”Servicii adresate persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer și 

alte forme de demență”,  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

”Impactul psihologic la pacienții  cu demență Alzheimer”,  

”Arta povestirii și metode alternative de comunicare în îngrijirea 

persoanelor cu demență”,  

”Set de instrumente pentru membrii familiei și practicieni”,  

”Terapia prin reamintire în Grădina Simțurilor (Reminiscence 

Therapy in SENSE-GARDEN)” 

” Proiect INDEED Innovation for Dementia in the Danube Region”. 

Toată tematica abordată a fost apreciată ca fiind deosebit de 

importantă, de către toți participanții la conferință și o mare realizare 

pentru cei care se confruntă cu maladia acestui secol, Alzheimer.  

A urmat bucuria realizării unui nou moment radiofonic, în colaborare 

cu AcademicRadio. Trupa de teatru a CZV1 a adus în atenția 

publicului care ascultă acest post de radio, un Medalion Liric: Ștefan 

Octavian Iosif și George Coșbuc.  

Premiera a avut loc în data de 26 septembrie 2021,  la ora 19:00, la 

AcademicRadio!  

În data de 29 septembrie 2021, împreună cu un grup de cinci seniori, 

membri ai CZV1 și cu trei dintre voluntarii care ne susțin activitățile 

cu seniorii, am participat la Workshop-ul: “Young and Old Shape the 

Future of Europe”-”Tinerii și vârstnicii modelează împreună 

viitorul Europei”. Subiectele puse în dezbatere au avut ca scop să 

lămurească: 

Ce îi interesează pe tinerii din cele 14 țări din regiunea Dunării?  

Ce înseamnă Europa pentru ei astăzi și în viitor? 

Cum evoluează împreună tinerii și vârstnicii din regiunea Dunării și 

care sunt problemele europene comune cu grad mare de dificultate, 

cum ar fi migrația sau schimbările climatice?  

Ce speranțe au de la Uniunea Europeană tinerii din țări terțe, 

precum Serbia sau Ucraina? 

Rezultatele vor fi compilate și prezentate ca o contribuție la 

Conferința privind viitorul Europei: Youth.DanubeSalon din 15 

octombrie 2021, unde participanții pot discuta ideile lor cu 

politicienii (dacă situația pandemică o permite, dacă nu, în sistem 

online), bucurându-se de prezența reprezentanților statului Baden-

Württemberg la Berlin. 

Atelierele au avut următoarele teme: 

1. Digitalizarea și utilizarea acesteia pentru promovarea 

transfrontalieră, schimbul și cooperarea între societățile civile. 
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2. Schimbarea demografică: Cu cine voi îmbătrâni? 

3. Cultura: moștenirea culturală necorporală ca element crucial, 

element de legătură între țările dunărene, între generații diferite. 

4. Schimbările climatice și mediul înconjurător. Implicare. 

Implicarea în dezbateri a seniorilor și a tinerilor participanți la acest 

eveniment, a fost remarcabilă și deosebit de interesantă prin 

diversitatea abărdărilor. Organizatorii au fost impresionați de modul 

în care s-au desfășurat întâlnirile în grupuri, în camere separate pe 

platforma zoom.us.  

 

Salonul Anual de creație plastică 

al Centrului de zi pentru vârstnici nr. 2 

 

 

Prima ediție a Salonului Anual de Creație Plastică a Centrului de Zi 

pentru Vârstnici nr. 2  și-a deschis porțile, în august 2021,  

propunându-și să dezvăluie iubitorilor de frumos o întreagă lume- o 

lume care străbate orice ferecătură a sufletului, prin puterea magică a 

creației. De altfel, această primă ediție s-a desfășurat chiar sub 

denumirea Dincolo de porți. 

 

 

 

Lucrările expuse fac parte din colecțiile particulare sau din colecția 

colectivă a membrilor Cercului de pictură ”Viorica Bunea” din cadrul 

Centrului de Zi nr. 2: Rodica Moraru, Szabo Hajnal, Amelia Toșa, 

Elena Sandu, Angela Jitar și Georgeta Bobiș. Ne-au încântat privirea 

tablouri pe pânză sau sticlă lucrate în tehnici tradiționale sau pouring, 

în culori vibrante sau tușe monocrome. 

Abordând, în cadrul centrului, și metode de reciclare a materialelor, 

au fost expuse și numeroase lucrări exemplificând modalitățile prin 

care dintr-un deșeu se poate realiza un obiect unicat, utilitar sau 

decorativ. 

Ceea ce se dorește să devină o constantă a salonului este participarea, 

 



 

 alături de membrii centrului, a câte doi artiști consacrați, amatori sau 

profesioniști. Anul acesta am fost onorați să expună alături de noi, la 

Casa de Cultură a Studenților ”Dumitru Fărcaș”, talentata pictoriță 

Codruța Alexandra Starjil și Antonia Maria Mihaiu – sculptor, 

reprezentant al tinerei generații de artiști plastici. 

Prin amabilitatea și cu sprijinul acordat de Casa de Cultură a 

Studențiolor ”Dumitru Fărcaș” expoziția a fost vizitabilă pe o 

perioadă de o lună. 


