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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 

 

TERMENE SI PROCEDURI 
 

CERERILE SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ PENTRU 

TOATĂ PERIOADA RECE ! 

 

Cererile se pot depune începând cu data de 18.10.2021, 

după urmatorul program: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

C O M U N I C A T 
 

Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcţia de Asistenţă 

Socială și Medicală, demarează campania de acordare a ajutoarelor 

pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie, în 

conformitate Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 

protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, începând 

cu data de 18 octombrie 2021. 

Potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie 

socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, familiile şi 

persoanele singure pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea 

locuinţei și suplimentul pentru energie dacă veniturile medii nete 

lunare sunt după cum urmează, până la: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Nr. 

crt. 
Utilizează pt. încălzire 

Venit mediu net lunar până la care se 

acordă ajutorul pentru încălzire 
Persoană singură Familii 

1. AGENT TERMIC 

2053 lei/persoana 

singură 
1386 lei/membru de 

familie 

2. GAZE NATURALE 

3. ENERGIE ELECTRICĂ 

4. COMBUSTIBILI SOLIZI 

 

Centrul de 

Informare pt. 

Cetățeni 

Primării 

de cartier 

Piața 

Unirii 

nr. 1, 

cam 15, 

ghișeul 2 

Direcția de 

Asistență Socială 

și Medicală 

luni – 

miercuri 

08.3o – 

16.3o 

luni – 

miercuri 

08.oo – 

16.oo 
Zilnic   

 

08.3o – 

16.3o 

luni – miercuri 

08.3o – 15.3o 

joi 08.3o 

– 18.3o 

joi 08.oo – 

17.3o 

joi 08.3o – 17.oo 

vineri 

08.3o – 

16.oo 

vineri 

08.oo – 

14.3o 

vineri 08.3o – 

14.oo 

 

mailto:protectiesociala
mailto:protectiesociala@dasmclujnapoca.ro


Formularele pot fi ridicate din aceleași locații și de 

la TERMOFICARE NAPOCA SA, sau pot fi 

accesate de pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, 

respectiv www.dasmclujnapoca.ro. 

 

Informații:  

Direcția de Asistență Socială și Medicală  

Serviciul protecție socială,  

Str. Venus fn. 

Tel.: 0372799746 0372799792 0372798757 

 0372799865 0372799745  

 0264563052 0372799740  

Email: protectiesociala@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

Modalitate de lucru: 

Preluarea dosarelor - nu vor fi preluate decât acele 

dosare care întrunesc toate condițiile; 

Procesarea dosarelor - se vor procesa electronic 

dosarele eligibile; 

Stabilirea rezoluției: în urma procesării se va stabili 

dacă cererea întrunește condițiile necesare pentru 

aprobare sau respingere; 

- în cazul aprobării se stabilește procentul ori suma 

fixă de care beneficiază persoana singură ori familia; 

Transmiterea dispoziţiilor – prin intermediul 

furnizorilor de servicii sau prin poștă. Instituţia 

noastră va comunica beneficiarilor dispozitia de 

acordare sau, după caz, modificare, respingere ori 

încetare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tipuri de ajutoare pot fi acordate conform Legii nr. 226/2021: 

➢ ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, 

gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau 

petrolieri, acordate pe perioada sezonului rece (noiembrie 2021 – 

martie 2022) 

➢ supliment pentru energie, acordat în funcție de sursele de 

furnizare a energiei utilizate, acordat lunar, pe tot parcursul anului, 

începând cu noiembrie 2021. 

 

I. Ajutorul pentru încălzirea locuinței: 

 

➢ pentru utilizatorii de energie termică furnizată în sistem 

centralizat ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în baza 

venitului mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei 

singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă calculată 

lunar, în limita consumului mediu stabilit pe tipuri de apartament şi 

zonă de temperatură şi în funcţie de preţul local al energiei termice 

facturate populaţiei (La Cluj-Napoca - 242 lei/Gcal., conform HCL 

nr. 653/01.08.2018) 

➢ pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale și 

combustibili solizi/petrolieri, ajutorul pentru încălzirea locuinței 

se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie 

sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de 

referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze 

naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună 

(pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, respectiv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

venituri/ 

membru familie 

(lei) 

Procent 

compens

are 

Ajutorul se virează la 

furnizorul  de energie 

Ajutorul se 

transmite la 

titular, în cont 

sau prin mandat 

poștal 

energie 

electric

ă (lei) 

gaze naturale 

(lei) 

Combustibili 

solizi/petrolieri 

(lei) 

<200 100% 500 250 320 

200,1 - 320 90% 450 225 288 

320,1 - 440 80% 400 200 256 

440,1 - 560 70% 350 175 224 

560,1 - 680 60% 300 150 192 

680,1 - 920 50% 250 125 160 

920,1 - 1040 40% 200 100 128 

1040,1 - 1160 30% 150 75 96 

1160,1 - 1280 20% 100 50 64 

1280,1 - 1386 10% 50 25 32 

1280,1 - 2053 

(în cazul 

persoanei 

singure) 

10% 50 25 32 

 

http://www.dasmclujnapoca.ro/


 

Stabilirea dreptului de acordare se face o singură 

dată, pentru întreaga perioadă a sezonului rece, 

după următoarele reguli: 

a. începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care 

au depus documentele până la data de 20 a lunii 

respective; 

b. începând cu luna următoare, pentru cei care au 

depus documentele după data prevăzută la lit. a); 

c. începând cu luna depunerii cererii, pentru 

beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor 

social este stabilit începând cu acea lună, indiferent 

de data la care a fost depusă cererea. 

 

Orice modificare se comunică printr-o 

nouă cerere care va conține în mod 

obligatoriu actele care impun modificarea! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: Ajutorul pentru energie electrică se acordă 

consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, 

precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau 

economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a 

gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei 

electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile 

contractului. 

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează 

anchetele sociale în termen de 15 zile lucrătoare de la data 

înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire 

utilizat. 
 

II. Suplimentul pentru energie: se acordă lunar, cumulat în funcţie 

de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplu: Dacă o familie beneficiază de ajutor pentru încălzire cu 

energie termică și utilizează în locuință alte forme de energie (curent 

electric pt aparate electrocasnice + gaze naturale pt aragaz) pot 

solicita următoarele forme de supliment pentru energie: 

➢ supliment pentru energie termică: 10 lei/lună; 
➢ supliment pentru energie electrică: 30 lei/lună; 

➢ supliment pentru gaze naturale: 10 lei/lună; 
 

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia 

electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună. 

  

Cine poate beneficia de aceste forme de sprijin:  

 

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele 

singure sau familiile care: 

 

➢ locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt 

înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea 

cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; 

➢ realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în 

cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure; 

➢ nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce 

conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de 

domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje 

agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 

lei etc.); 

Suplimentul 

pentru 

energie 

(se acordă 

pe tot 

parcursul 

anului) 

ENERGIE 

TERMICĂ 

(lei/lună) 

GAZ 

(lei/lună) 

ENERGIE 

ELECTRICĂ 

(lei/lună) 

Combustibili 

solizi/petrolieri 

(lei/lună) 

10 10 30 20 

În factură La titular 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăseşte în 

următoarele situaţii: 

- proprietar al locuinţei; 

- succesorul de drept al proprietarului locuinţei; 

- persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui 

contract de vânzare-cumpărare cu clauze de 

întreţinere sau cu drept de habitaţie; 

- titular de contract de închiriere, comodat, concesiune; 

- alt membru de familie major şi împuternicit de 

proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de 

închiriere; 

- reprezentant legal al persoanei singure care nu  are 

capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, 

etc). 

 

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate 

veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară 

depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări 

sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter 

permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale 

de întreţinere şi alte creanţe legale.   

 

Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare 

următoarele surse: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, 

alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de 

care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul 

educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor 

în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din 

activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele 

ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar 

în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social 

pentru participarea la programe de formare profesională. 

Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga 

perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru 

cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, 

iar pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii 

curente, începând cu luna următoare. Un titular are dreptul legal la un 

singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei 

(energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi 

sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie 

de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă. 

 

În concret, pentru cererile înregistrate până în data de 20 

noiembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor 

pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna 

noiembrie 2021. 

 

Pentru cererile înregistrate din data de 21 noiembrie până în data de 

20 decembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor 

pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna decembrie. 



 

 

 

 

 

 

Serviciul Cabinete Medicale  

Str. Venus f.n, Cluj-Napoca 

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

tel. 0732400406 

email: cabinetemedicale@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orice modificare, privind numarul 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. 

 

 

Un gest mic pentru fiecare, un pas mare pentru umanitate!   

 

Incidența mare a cazurilor de infecție SARS-COV-2 a dus la 

aglomerarea și blocarea unităților spitalicești, ceea ce presupune un 

efort considerabil din partea corpului medical, a autorităților sanitare 

și locale.   

A crescut și numărul de infectări cu noua tulpină Delta la copii și 

tineri, ducând la creșterea numărului formelor medii și severe de 

boală și la această grupă de vârstă.  

Singura metodă eficientă de a stopa răspândirea infecției este, în 

primul rând, vaccinarea, apoi testarea cât mai rapidă a cazurilor 

suspecte și izolarea lor.  

În primul rând se impune vaccinarea morală din partea tuturor. Atât 

putem face, fiecare, pentru a contribui la oprirea aparițiilor situațiilor 

dramatice la care asistăm în ultimul timp. 

 Pentru a-și aduce contribuția, medicina școlară și universitară 

participă (cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca, prin DASM și al DSP 

Cluj), prin corpul medical din cabinetele medicale școlare și 

universitare, atât la testarea cazurilor suspecte, cât și prin vaccinarea 

populației școlare și studențești, a cadrelor didactice si a personalului 

auxiliar din învățământul  universitar si preuniversitar. 

În primele două săptămâni ale lunii octombrie s-au vaccinat un număr 

considerabil de studenți români și străini, doctoranzi, cadre didactice, 

personal auxiliar în cabinetele medicale ale Universității Babeș-  

Bolyai, ale Universității Tehnice, ale Universitătii de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară. Vaccinarea s-a efectuat cu vaccin Pfizer. Au 

fost administrate atât doza întâi, doza a doua și doza a treia.  

Prin exemplul și încrederea lor, studenții și cadrele didactice au dat 

dovadă de o înaltă asumare, responsabilitate și, până la urmă, datorie 

morală pentru cei din jurul lor.  

O situație inedită la cabinetele medicale universitare a fost 

reprezentată de consultațiile și prescripțiile online. Pentru a veni în 

întâmpinarea cazurilor  simptomatice, personalul medical a apelat, cu 

success, la această metodă (suportul logistic  fiind asigurat de 

Universități și de DASM). Ne-a surprins și pe noi eficacitatea acestei 

metode noi, mai ales că la început am fost sceptici.  

Și în cabinetele medicale școlare a început vaccinarea. Cabinetul 

medical al Colegiului de Muzică Sigismund Toduță a dat startul 

vaccinării elevilor și cadelor didactice. Nici elevii nu au fost mai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare 

Comunitară 

Cluj-Napoca, str. Venus f.n 

e-mail: 

managementproiecte@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 

 

prejos, dorind, înaintea dascălilor, a părinților sau a bunicilor, să se 

vaccineze, convingându-i prin exemplul lor.  

Între timp a început vacanța și vaccinarea în școli a fost temporizată.  

Procesul de vaccinare s-a desfășurat fără incidente, nu a fost 

înregistrată nicio reacție adversă, niciun incident.  

În ceea ce privește testările antigenice rapide SARS-COV-2, care se 

efectuează în cabinetele medicale școlare și universitare, acestea 

reprezintă a doua cea mai importantă măsură de prevenire a 

răspândirii infecției. Prin depistarea precoce a cazurilor pozitive și 

izolarea acestora, din timp, se limitează răspândirea infecției la 

nivelul colectivităților de copii și tineri.  

Salutăm efortul personalului medical din școli și universități care dă 

dovadă de o mobilizare exemplară, în ceea ce privește acțiunea de 

prevenție primară în această pandemie. În cabinetele medicale 

universitare s-au efectuat peste 750 de testări antigenice rapide în 

ultima perioadă. În cabinetele medicale școlare s-au efectuat, de la 

începutul anului preuniversitar, aproximativ 850 de testări la cazurile 

simptomatice și 3500 de testări la elevii care s-au întors la școală, în 

ziua a 8- a de la confirmarea unui caz pozitiv în clasa lor.  

Menționăm și faptul că s-au luat măsuri suplimentare de siguranță 

epidemiolgică impuse de aceste acțiuni (vaccinare și testare) astfel 

încât a fost asigurat un climat cu circuite funcționale, sigure pentru 

cei care au beneficiat de aceste procese. 

Personalul medical a fost echipat corespunzător (materialele și 

echipamentele necesare au fost asigurate prin grija DASM Cluj- 

Napoca), reducând, la minimum, riscul expunerii.  

În organizarea si desfășurarea acestor acțiuni am avut susținerea 

Conducerii Școlilor si Universităților, a Asociațiilor Studențesti și a 

voluntarilor, a DASM, a DSP Cluj. Mulțumim tuturor pentru sprijinul 

acordat! Un gest mic pentru fiecare, un pas mare pentru umanitate! 

 

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

desfășurat 483 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).  

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) 

 

 

 

Beneficii acordate copiilor din grupul țintă al proiectului: 483 porții 

de masă caldă livrată la domiciliul copiilor prezenți la activități. 

Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii a organizat, în data de 14 

octombrie 2021, întâlnirea de înființare a clusterului comunitar 

informal în cadrul Proiectului PROTECT(ie), desfășurată online, pe 

platforma ZOOM. Înființarea Cluster-ului are ca scop creșterea 

capacității la nivel comunitar de a identifica timpuriu copiii și 

adolescenții vulnerabili și de a facilita accesul lor la servicii de 

specialitate existente în comunitate. De asemenea, prin acest cluster 

se urmărește conectarea inter-instituțională a profesioniștilor din 

diferite domenii, implicate în asistarea copiilor și a familiilor lor.  

La întâlnire au participat 18 specialiști (asistenți sociali, psihologi), 

reprezentanți ai ONG-urilor și ai instituțiilor publice interesate de 

această activitate. 

În deschiderea întâlnirii de înființare a clusterului comunitar, domnul 

Aurel Mocan, director executiv al DASM, a adresat un cuvânt de bun 

venit. Acesta a menționat importanța proiectelor europene pentru 

comunitate. Domnul Cristian Hetea, managerul proiectului, a 

prezentat obiectivele și rezultatele obținute până în prezent prin 

activitățile derulate în primul an al proiectului PROTECT(ie). Dna 

Psiholog Oana Morar a prezentat activitatea A6- înființarea 

clusterului comunitar informal, obiectivele acestei activități și 

rezultatele așteptate.  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 în data de 5 

octombrie 2021, întâlnirea de diseminare  a rezultatelor activității 

Schimb de Tineri care a avut loc în Durres, Albania, în perioada 18-

25 septembrie 2021 în cadrul proiectului.  

Întâlnirea s-a desfășurat în format online, pe platforma Zoom. Scopul 

acestei întâlniri a fost  diseminarea rezulatelor schimbului de tineri 

către membrii echipei care nu au participat la schimbul de tineri, 

precum și la un număr cât mai mare de persoane, în special tineri. 

Participanții la schimbul de tineri au invitat un număr de 50 de 

persoane pentru a împărtăși experiențele și activitățile din timpul 

schimbului de tineri, precum și pentru a conștientiza tinerii prezenți 

referitor la importanța proiectelor din cadrul programului Erasmus 

Plus în dezvoltarea tinerilor și a certificatelor Youth Pass pe care 

aceștia le dobândesc în urma participării la aceste proiecte. 

Participanții din România la schimbul de tineri au realizat o 

incursiune în activitățile schimbului de tineri din Albania, dublând 

explicațiile acestora cu fotografii din timpul activităților pentru a 

putea transpune participanții la întâlnirea de diseminare în atmosfera 

schimbului de tineri. După ce au fost prezentate toate activitățile, 

fiecare participant din România și-a descris propria experiență, 

momentele cele mai frumoase dar și cele din care a învățat diverse 

lecții.   

 

 

De ziua internațională a bastonului alb (15 octombrie), să ne 

amintim proiectul “Paşaport de succes pentru copii şi tineri cu 

deficienţe de vedere” 

 

Cu prilejul sărbătorii internaționale a bastonului alb rememorăm 

proiectul “Paşaport de succes pentru copii şi tineri cu deficienţe de 

vedere”, în cadrul căruia Direcţia de Asistenţa Socială şi Medicală 

din Cluj-Napoca (DASM) în calitate de partener, alături de Asociaţia 

PONTES (coordonator) și A.S.C.O.R. - filiala Cluj (partener), și-au 

propus reducerea inegalităților și a excluziunii sociale a copiilor și 

tinerilor cu dizabilități (deficiențe de vedere) prin implicarea 



 

 

 

Filmul realizat în cadrul campaniei  Ascultă Orașul 

Nevăzut se regăsește la următorul link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6eSYh5rjfTA&

feature=share 

 

 

 

 

participativă a actorilor sociali publici și privați locali într-o rețea 

sustenabilă pe termen mediu și lung, la nivelul comunității.  

 

Grupul țintă al proiectului a fost format din:  

➢ 115 de copii și tineri cu deficiențe de vedere  

➢ 15 părinți/ cadre didactice ai copiilor/tinerilor cu deficiență 

de vedere;  

➢ 150 persoane fără deficiență de vedere (copii/tineri, părinți, 

etc.)  

➢ 24 specialiști/factori de decizie ai sectorului public și privat;  

 

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 18 luni, respectiv 

07.05.2015 – 31.10.2016, la nivelul județului Cluj. 

Inițiat din nevoia de integrare a copiilor și tinerilor cu acest tip de 

dizabilitate, proiectul a fost implementat pe trei direcții de acțiune: 

➢ Prima direcție a presupus crearea unei rețele de specialiști 

care să asigure suport atât instituțiilor publice, cât și 

beneficiarilor (copiii și tinerii cu deficiențe de vedere) în a ști, 

respectiv a soluționa problemele cu care aceștia se confruntă. 

➢ A doua direcție a vizat realizarea unei campanii de informare 

și cunoaștere a problemelor și specificității persoanelor care 

se confruntă cu deficiența de vedere (campanie intitulată 

Ascultă Orașul Nevăzut), exprimată prin organizarea a 8 

sesiuni de informare, atât pentru instituții publice, angajatori 

cât și pentru elevi și studenți. De asemenea s-au desfășurat 

activități mixte văzători-nevăzători, aceștia fiind transpuși în 

ipostaze inedite, ajutați de nevăzători (precum mersul cu 

bastonul alb pe stradă, fără suport vizual și servirea cinei pe 

întuneric). Pentru o informare corectă, a fost organizat un 

seminar internațional, cu participarea unor experți belgieni, 

aceștia acceptând să își pună la dispoziție experiența, oferind 

soluții de accesibilizare a mediului (de ex. treceri de pietoni 

cu semafoare sonore, covoare tactile în preajma lor, asistență 

la ghișee, etc) dar și direcții clare cu privire la integrarea 

persoanelor cu dizabilități vizuale pe piața muncii, în viața 

socială și culturală.  

➢ A treia direcție a vizat  implicarea a 115 copii și tineri cu 

deficiențe de vedere în activități precum consiliere 

psihologică, consiliere vocațională, activități recreative și de 

socializare, activități de mentoring și intership, dezvoltarea 

abilităților de viață independentă în vederea reducerii 

inegalităților și a excluziunii sociale a acestora. De asemenea, 

a fost organizată și o Școală a Părințiilor, în cadrul căreia 15 

https://www.youtube.com/watch?v=6eSYh5rjfTA&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=6eSYh5rjfTA&feature=share


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

părinți au învățat cum să accepte deficiența copiilor lor, 

precum și modalitățile de facilitare a procesului de integrare 

a acestora pe plan educaţional, social şi ulterior profesional.  

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.117.802,33 lei, din care 

1.004.691,33 lei valoarea finanțării nerambursabilă iar 113.111,00 lei 

cofinanțare privată și a fost derulat cu sprijinul financiar al 

Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile 

SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare 

Socială 

 

 

Participare la seminarul Reţelei Europene a Serviciilor Sociale 

intitulat Social Services Resilience and Care Continuity  

 

Un reprezentant al Serviciului Management de proiecte și dezvoltare 

comunitară a participat la seminarul de lucru al Reţelei Europene a 

Serviciilor Sociale (European Social Network) intitulat Social 

Services Resilience and Care Continuity (Reziliența serviciilor 

sociale și continuitatea serviciilor oferite) organizat în perioada 25-

26 octombrie 2021, la Ljubljana (Slovenia). 

Seminarul a avut loc în contextul Președenției slovene a Consiliului 

Uniunii Europene dar și în cel creat de pandemia Covid-19, 

concentrându-se pe explorarea modalităților de construire a 

rezilienței serviciilor sociale, astfel încât să se ofere continuitate 

serviciilor sociale oferite beneficiarilor acestora.  

În cadrul acestui eveniment au realizat prezentări reprezentanți 

oficiali de la nivel European, de la nivelul unor state membre 

europene, ai serviciilor sociale publice de la nivel local și regional ai 

diferitelor state europene, de la Banca Mondială, care au împărtășit 

participanților expertiza lor referitoare la următoarele tematici: Ce 

presupune reziliența serviciilor sociale, Modele de bună practică în 

ceea ce privește reziliența și strategiile serviciilor publice în situații 

de criză, Resursele necesare pentru implementarea rezilienței în 

cadrul serviciilor sociale (din perspectiva UE, planul național și 

regional), precum și  Adaptarea serviciilor sociale publice și a 

angajaților acestora la metode de lucru digitale.   

Participanții au avut oportunitatea de a prezenta particularitățile 

naționale existente în cadrul unor focus-grupuri, de a purta discuții cu 

cercetători, practicieni, factori de decizie, etc referitoare la 

principalele probleme întâmpinate de profesioniștii care lucrează în 

domeniul serviciilor sociale publice din Uniunea Europeană în 

contextul crizei provocată de Covid-19 și a provocărilor întâmpinate 

de serviciile sociale în acest context.  



 

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

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

Telefon: 0264.431783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Activițăti ale Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 1 în luna 

octombrie 2021  

 

La fel ca în 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.  

Care sunt activitățile pe care le desfășurăm online la CZV1?  

Acestea nu sunt puține: gimnastică medicală, tehnici de automasaj, 

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

cursuri de limbi străine, concursuri de cunoștințe generale, râsoteka, 

clubul celor pasionați de turism, cercul literar sau clubul de lectură, 

întâlnirile cu seniorii din țările de pe linia Dunării prin proiectul 

CODANEC, activități care sunt cuprinse într-un orar bine structurat, 

pe fiecare zi a săptămânii. 

Începutul acestei luni a fost marcat de Ziua Internațională a 

Vârstnicului, pe care deși nu am putut să o sărbătorim live, ne-a oferit 

ocazia de a ne bucura de o întâlnire online, în care, împreună cu 

seniorii participanți, am povestit despre ceea ce înseamnă vârsta a 

treia și a patra, trăite frumos și în sănătate fizică și psihică, am cântat, 

am recitat și am glumit împreună. Seniorii au fost încântați de 

prezența domnului director executiv Aurel Mocan, care conduce 

Direcția de Asistență Socială și Medicală, care ne tutelează și care a 

adresat un cuvânt de suflet participanților la această sărbătoare.  

Ne-a onorat sărbătoarea prin prezența sa și doamna profesor 

universitar dr. Violeta Pușcașu de la Universitatea”Dunărea de Jos” 

din Galați, care este apropiată de seniorii clujeni prin susținerea 

oferită în momentul de început al proiectului Universitatea Vârstei a 

treia, U3a Cluj-Napoca.  

Pagina de facebook a CZV1 a adus în atenția multora, această 

aniversare frumoasă. 

Vineri, 15 octombrie 2021, a fost o zi de toamnă perfectă la Centrul 

de Zi pentru Vârstnici nr.1, unde Asociația Pro Vobis și voluntarii 

de la RWS Cluj au arătat ce înseamnă să te bucuri că poți dărui ceva 

semenilor tăi. Mulțumim din suflet pentru timpul petrecut împreună 

cu gândul la seniorii noștri. Iată ce au consemnat acești minunați 

tineri, care au arătat, prin ceea ce au făcut, că nu le pasă doar de 

părinții și bunicii lor: 

” În acest mijloc de octombrie ne-am reunit la Centrul de zi pentru 

vârstnici nr.1 din Cluj-Napoca, un locșor în centrul orașului, 

transformat pentru seniori într-o mică oază de interacțiune și bună-

dispoziție, de către echipa centrului, sub îndrumarea, neobosită a 

doamnei coordonator Mihaela Marcovici. Ce au făcut cei 12 

voluntari? Mai multe decât ne-am așteptat și decât am plănuit! 

            Au recondiționat, cu pricepere și măiestrie, mobilierul exterior și 

chiar au făcut reparații unde a fost nevoie. Spațiul verde al centrului 



 

 

 

 
 

 
 

 

arată acum extrem de bine, mobilierul de grădină e ca nou și întregul 

colțișor verde e mai îmbietor! 

           Voluntarii au amenajat un corp întreg de clădire, cu mai multe 

spații destinate diverselor activități de socializare, joacă și învățare. 

De la curățarea spațiului, la mutarea pieselor de mobilier, 

amenajarea bibliotecii și până la ultimul tablou fixat bine pe perete, 

totul a fost făcut atent și cu migală. La final am fost cu toții uimiți - 

cele 3 camere organizate de voluntari sunt acum de nerecunoscut și 

își așteaptă utilizatorii cu o atmosferă caldă și primitoare!  

           A fost muncă serioasă începută de dimineață, în ciuda frigului 

pătrunzător, dar ne-am dezmorțit repede, am descoperit pasiuni 

comune și meticulozitatea voluntarilor a fost contagioasă – unii erau 

gata să vină și a doua zi să termine ce au început! Am încheiat într-

o notă optimistă – voluntarii s-au declarat pregătiți de febra 

musculară ce îi așteaptă, dar au fost împăcați cu gândul la bucuria 

beneficiarilor, când vor descoperi spațiile lor refăcute și aranjate cu 

atâta drag. Bineînțeles, am rămas datori să revenim la primăvară, de 

data asta ca musafiri ai centrului care propune seniorilor o gamă 

largă de activități, cluburi, ateliere și oportunități de îmbătrânire 

activă, multe din atelierele educațional-ludice fiind coordonate de 

voluntari. 

       Ne bucurăm, de fiecare dată, când oamenii prind gustul 

voluntariatului și revin cu entuziasm și forțe noi să lase în urma lor 

spații mai frumoase sau mai practice și oameni mai convinși că nu 

sunt singuri! Felicitări echipei de voluntari ai RWS Cluj, pentru felul 

discret, serios și angajat în care știu să se implice, precum și 

companiei care reușește, an de an, să recunoască valoarea 

voluntariatului și să acorde oportunități organizate de voluntariat 

angajaților lor. Ne bucurăm pentru parteneriatul nostru, de cursă 

lungă, și vă mulțumim că ne sunteți aliați în astfel de acțiuni și 

#faptebune!”  

 

În data de 29 septembrie 2021, în cadrul proiectului European 

CODANEC, CZV1 și seniorii săi a fost prezent, alături de alți 

participanți din țările dunărene, la workshop-ul online: “Young and 

Old Shape the Future of Europe” (Tineri și vârstnici creionează 

împreună viitorul Europei) aducând contribuții de valoare cu 

următoarele teme:  

 

1. Digitalizarea și utilizarea acesteia pentru promovarea schimbului 

transfrontalier și cooperarea între societatea civilă; 

2. Schimbarea demografică: Cu cine vom îmbătrâni? 

3. Cultura: Patrimoniul cultural ca element de legătură între țările 

dunărene (connecting element between Danube countries and 

generations)  

4. Schimbarea climei și a mediului înconjurător- implicarea noastră. 

Din cei peste 150 de participanți la acest workshop, au fost selectate, 

ca urmare a participării lor deosebite la activități, doar 6 persoane, 

 

 



respectiv patru persoane din Germania, una din Serbia și una din 

România, chiar de la CVZ 1, care aveau să participe fizic, la 

conferința de la Berlin “Perspectives of the Danube Region's Youth 

for the Future of Europe” organizată de Ministerul de stat Baden-

Württemberg și de Reprezentanța din Berlin a Statului Baden-

Württemberg.  

Cele șase persoane au fost cele care au prezentat, în direct, aspectele 

cheie rezultate în urma workshop-ului domnului Florian Hassler, 

secretar de stat pentru coordonare politică și reprezentantul pe lângă 

UE a statului Baden-Württemberg, cât și al directorului general 

adjunct al Comisiei Europene, dl. Normunds Popens, care vor fi 

menționate în raportul acestora, drept contribuție la “Conferința 

privind viitorul Europei” care va fi organizată de Comisia Europeană 

și de Parlamentul European. (Text redactat de doamna Elena Muste - 

membră activă a CZV1 și participantă la Conferința de la Berlin)  

 

 
 

ATENȚIE la Bastonul Alb – 15 octombrie!  

 

Autor articol: Marian Pădure, colaborator DASM, Responsabil 

Biroul pentru Studenți cu dizabilități, UBB Cluj-Napoca  

 

Bastonul alb nu este doar un instrument de design într-un logo care îi 

reprezintă pe nevăzători, ci un instrument care, de peste cinci decenii, 

oferă nevăzătorilor libertatea de a se putea deplasa independent, zi de 

zi. Șoferi sau pietoni, trebuie să acordăm  atenție unei persoane care 

folosește bastonul alb. Astfel, trebuie să abordăm nevăzătorul în trafic 

din două perspective, din perspectiva șoferului și din perspectiva 

pietonului tipic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul rutier, la articolul 45 (6-d), menționează faptul că șoferii 

trebuie să acorde atenție persoanelor nevăzătoare care doresc să 

traverseze strada ridicând bastonul alb, adică șoferii trebuie să 

oprească mașina. Codul rutier sancționează nerespectarea articolului 

45 (6-d) cu o amendă modică.  

Datorită faptului că în Municipiul Cluj-Napoca au început să apară 

 

 

 



 

din ce în ce mai multe treceri de pietoni accesibilizate (semafor sonor 

și/sau covor tactil), persoanele nevăzătoare pot traversa, în condiții 

de siguranță maximă. Dar uneori mai sunt și excepții.  

Abordarea unui nevăzător care se deplasează cu ajutorul bastonului 

nu necesită o legislație dedicată, ci este nevoie de o implicare civică. 

Astfel, dacă vă întâlniți cu un nevăzător la semafor, nu îl înșfăcați să 

”îl ajutați să traverseze”, trebuie, mai întâi, să îl întrebați dacă are 

nevoie de ajutor. Dacă acesta are nevoie ajutor, atunci dorința dvs. de 

a-l sprijini este binevenită și va trebui să acordați o atenție deosebită 

traversării străzii, asigurându-vă de protecția dvs. și a nevăzătorului. 

După traversare, explicați persoanei nevăzătoare unde ați lăsat-o, 

pentru ca aceasta ca să poată să se orienteze pe direcția cunoscută. 

Acesta este un exemplu, dar sunt multe situații sociale în care dorim 

să facem un lucru bun, uneori suntem stângaci, dar nu este de 

condamnat. Pentru a veni în sprijinul societății, Asociația PONTES a 

dezvoltat un ghid de bune practici despre cum să interacționăm 

eficient cu un nevăzător în stația de autobuz, în mijloacele de 

transport, la restaurant, la magazin sau alte situații speciale din trafic.  

Vă invităm să consultați acest material: 

https://pontes.ro/ro/fisiere/ghid_nevazatori.pdf  

Pentru a sensibiliza șoferii în trafic, în data de 16 octombrie 2021 au 

fost organizate acțiuni de traversare controlată a nevăzătorilor cu 

ajutorul bastonului alb, pe trei bulevarde foarte circulate din 

Municipiul Cluj-Napoca. Evenimentul a fost organizat de  Asociația 

PONTES, Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Cluj-Napoca 

(ANR Cluj), Biroul pentru Studenți cu Dizabilități (BSD) și Centrul 

de Asistență în Domeniul Tehnologiilor de Acces pentru Persoane cu 

Deficiențe de Vedere (CATA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai 

din Cluj-Napoca, cu sprijinul Poliției Locale, al Poliției Rutiere și al  

Inspectoratului de Jandarmerie a Județului Cluj. Echipele de 

nevăzători, însoțite de voluntari și echipaje ale Poliței au acționat pe 

B-dul. Eroilor, Str. Memorandumului și Calea Dorobanților. De cele 

mai multe ori nevăzătorii au traversat strada supravegheați, cu 

atenție, de organele de ordine. O zi de sâmbătă, înnourată, în care 

șoferii trebuiau să adapteze viteza la condițiile meteorologice, s-a 

dovedit a fi complicată. Am fost surprinși să observăm faptul că, de 

multe ori, mașinile au fost oprite la indicațiile polițiștilor, nu la 

ridicarea bastonului alb de către nevăzători. Voluntarii au împărțit 

pliante șoferilor care se opreau și încercau să înțeleagă ”fenomenul”, 

iar ziua s-a terminat fără incidente rutiere.  

Îndemnăm participanții la trafic, șoferii și pietonii, să acorde atenție 

în trafic nu doar nevăzătorilor, ci oricărei persoane care poate are 

nevoie de sprijinul nostru. 

 

 

 

 


