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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICAT – ACORDAREA AJUTOARELOR DE ÎNCĂLZIRE  

 
 

Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin DASM, a demarat 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 03 octombrie 2022. 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

a) ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze 

naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri, 

acordate pe perioada sezonului rece (noiembrie 2022 – martie 2023) 

b) supliment pentru energie, acordat în funcție de sursele de furnizare 

a energiei utilizate, acordat lunar, pe tot parcursul anului, începând cu 

noiembrie 2022.  

 

 

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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 
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: 

Nivel  

venituri/ 

membru 

familie 

(lei) 

Procent 

compensare 

Ajutorul se virează la 

furnizorul  de energie  

Ajutorul se transmite 

la titular, în cont sau 

prin mandat poștal 

energie 

electrică 

(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 

 

Suplimentul 

pentru energie  

(se acordă pe 

tot parcursul 

anului) 

 

(lei/lună) 

  

(lei/lună) 
 

(lei/lună) 

Combustibili 

solizi/petrolieri 

(lei/lună) 

10 10 30 20 

În factură La titular 

 



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: 

a) supliment pentru energie termică: 10 lei/lună; 

b) supliment pentru energie electrică: 30 lei/lună; 

c) supliment pentru gaze naturale: 10 lei/lună 

 
 
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. 

 
Orice modificare privind numărul de membri sau venitul 

realizat, se comunică printr-o nouă cerere-declarație pe 

proprie răspundere pentru modificarea cererii de acordare, 

care va avea atașate actele care justifică solicitarea de 

modificare! 

 
Procedura de solicitare a ajutoarelor :  

 Formularele pot fi ridicate de la: 

- Centrul de informare pentru cetățeni, - str. 

Moților nr. 1-3, 

- Direcția de Asistență Socială și Medicală, - 

str. Venus fn. (între nr. 20 – 22), respectiv 

- sediul TERMOFICARE NAPOCA SA, Bd. 

21 Decembrie 1989 nr. 79. 

și de la primăriile de cartier: 

  

- Mănăștur – str. I. Meșter nr. 10;  

- Iris – Liebcknecht nr. 7-8;  

- Someșeni – str. T. Vuia nr. 41;  

- Grigorescu – str. Al. Vlahuță nr. 47-48; 

- Zorilor – str. Pasteur nr. 60; 

- Gheorgheni – Aleea Băișoara nr. 4A. 

 
 
 
 

- 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.); 

- 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). 

  

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 2022, 

după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se 

stabilește începând cu luna noiembrie 2022.  

Pentru cererile înregistrate din data de 21 noiembrie până în data de 20 

decembrie 2022, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru 

încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna decembrie. 

 

Formularul de Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere va fi însoţit, 

la depunere, de următoarele acte: 

 

 - copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie; 

- copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor 

de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire 

legală etc.); 

- copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor 

deţinute (unde este cazul); 

- acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară 

depunerii cererii (adeverinţă salariu cu menţionarea eventualelor bonuri 

de masă şi a contravalorii acestora, vouchere de vacanţă, cupoane pensie, 

cupoane şomaj etc.); pentru persoanele care nu au venituri sau cuantumul 

acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune o declaraţie în acest 

sens, din care să rezulte sursa veniturilor din care persoana se întreține; 

- adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind 

numărul şi numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se 

solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea 

individual); 



Cererile se depun individual sau prin asociaţiile de 

proprietari, după următorul program: 
 
Centrul de Informare pt. Cetățeni:  

L-Mi 08.30-16.30 

Joi 08.3o – 18.3o 

V: 08.3o – 16.oo  
 
Primăriile de cartier :  
L-Mi 08.00-16.00 

Joi 08.00– 17.30 

V: 08.00 – 14.30 

 

Piața Unirii nr. 1 

Zilnic:  08.30-16.30 

 

DASM 

L –Mi 08.3o – 15.3o 

Joi 08.3o – 17.oo 

V: 08.3o – 14.oo 

 
 
 
 
Serviciul Asistența persoanelor vârstnice 

   0732.002.185 

  protectievarstnic@dasmclujnapoca.ro  
 

 

Locațiile de unde pot fi ridicate tichetele sociale 

(carduri): 

1. Clubul pensionarilor Mănăștur, str. Arinilor, nr. 11 

2. Clubul pensionarilor Mărăști, str. Aurel Vlaicu, nr. 3A 

3. Clubul pensionarilor Horea, str. Horea, nr. 108 

4. Sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală, str. 

Venus FN 

(intrarea dintre nr. 20-22 – ghișeul nr. 5) pentru locuitorii 

cartierului Gheorgheni 

 

Program: 

- Luni, marți, miercuri între orele 08:30-15:30 

- Joi între orele 08:30-16:30 

- Vineri între orele 08:30-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

- copie după ultimele facturi de gaze naturale/energie electrică 

(pentru care persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau 

energie electrică, sau care solicită suplimentul pentru energie). 

 

Solicitanții de ajutor de încălzire pentru energie termică sunt rugați să 

depună cererile la administratorul imobilului care le va centraliza și le va 

depune însoțite de un borderou centralizator. 

 

Informațiile privind criteriile de eligibilitate, actele necesare, plafoanele 

maxime de venit și cuantumul ajutorului, termene și proceduri împreună 

cu lista bunurilor, a căror deținere conduce la neacordarea ajutorului 

pentru încălzirea locuinței, se găsesc pe paginile de internet: 

- www.primariaclujnapoca.ro - Primăria Cluj-Napoca și  

- www.dasmclujnapoca.ro - Direcția de Asistență Socială și Medicală 

sau pot fi solicitate de la adresa de e-mail: 

protectiesociala@dasclujnapoca.ro, sau la tel. 0372798780, 
0372799746, 0372799740, 0372799792, 0372799865, 0372799815, 
0372799745, 0264563052, 0372798757.  

 

Autori: Serviciul Protecție socială 

 

 

Continuă distribuirea tichetelor sociale pe 

format electronic (carduri) prin programul Alimente 

 

 

Primăria Cluj-Napoca continuă distribuirea tichetelor sociale pe format 

electronic (carduri) prin programul Alimente. Până în prezent, acest ajutor 

anual se acorda sub formă de tichete sociale pe suport de hârtie. 

Prin Hotărârea nr. 169/2022 Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca 

a aprobat acordarea de tichete sociale pe suport electronic în valoare de 

200 lei/an, în cadrul Programului social „Alimente” pentru următoarele 

categorii de persoane vulnerabile cu domiciliul/reședința în municipiul 

Cluj-Napoca: 

a) persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate; 

b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, personae deportate, 

prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror 

venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2053 lei și de 

până la 1386 lei/membru de familie; 

c) șomeri înregistrați (cu/fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri 

nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2053 lei și de până la 

1.386 lei/membru de familie; 

d) beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei; 

e) victimele traficului de persoane; 

f) victimele violenței domestice. 

 

În perioada 22 august - 22 decembrie 2022, beneficiarii pot ridica tichetele 

sociale pe suport electronic în cadrul Programului social „Alimente”. 
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Serviciul Protecție socială 

  0264563052   

  protectiesociala@dasmclujnapoca.ro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toți beneficiarii programului vor fi informați și prin invitații scrise, 

trimise prin poștă, să se prezinte la unul dintre centrele de distribuție 

arondate pentru a ridica tichetele sociale (carduri). Este 

necesar ca aceștia să se prezinte cu buletinul/cartea de identitate, în 

original. Tichetele sociale pe suport electronic sunt în valoare de 200 lei. 

Titularul tichetelor sociale va primi un card ce va fi alimentat cu suma de 

200 de lei. În situația în care titularul nu se poate prezenta, persoana 

împuternicită va avea asupra sa și buletinul/cartea de identitate (în 

original) a titularului tichetelor sociale. 

Persoanele eligibile care nu au depus cereri pentru acordarea tichetelor 

sociale pe suport electronic în cadrul Programului social „Alimente” 

2022, mai pot face acest lucru până în ultima zi lucrătoare a lunii 

noiembrie 2022. 

                                                  Autori: Serviciul Asistența persoanelor vârstnice 

 

Decontarea  cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau 

apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului 

armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice 

 

Persoanele fizice de pe raza municipiului Cluj-Napoca care găzduiesc 

cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona 

conflictului armat din Ucraina, beneficiază, începând cu aprilie 2022, de 

decontarea din bugetul Inspectoratului județean pentru situații de urgență 

Cluj a cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi/persoana găzduită 

și a cheltuielilor cu cazarea în valoare de 50  de lei/zi/persoană găzduită. 

✗ Legislație utilă: 

 - OUG nr. 15 din 27 februarie 2022 privind acordarea de sprijin 

și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau 

apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat 

din Ucraina. 

 - HG nr. 336 din 11 martie 2022 privind stabilirea mecanismului 

de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de 

urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a 

cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în 

situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, 

găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul 

de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului 

Afacerilor Interne. 

✗ Procedura de decontare a cheltuielilor este următoarea: 

 Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei 

luni pentru luna precedentă, o cerere în care precizează numărul 

persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care 

aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită 

decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea la: 

– registratura Primăriei (strada Moților nr. 7) 

– sediile primăriilor de cartier 

mailto:cabinetemedicale@dasmclujnapoca.ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

– prin email: registratura@primariaclujnapoca.ro    

– online, pe www.primariaclujnapoca.ro 

– sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (strada 

Venus, FN, cu acces pe aleea de la nr. 20-22). 

  Solicitarea este în mod obligatoriu însoţită de: 

a. o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea 

informaţiilor cuprinse în cerere; 

b. copia actului de identitate al solicitantului şi documente care 

atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite 

persoanele din zona de conflict. 

Modelul cererii, precum şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt 

prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 ale HG nr. 336/2022. 

În cerere, solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor 

prin virament bancar sau în numerar. 

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeaşi locuinţă! 

 

✗ Termene de depunere și soluționare 

➢ Cererile se  depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni 

pentru luna precedentă; 

➢ Cererile depuse după termenul de 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni 

se soluţionează în luna următoare; 

➢ Direcția de Asistență Sociala și Medicală întocmește situația 

centralizatoare care se certifică pentru realitate și, în termen de 3 

zile lucrătoare de la expirarea termenului menționat mai sus, 

transmite Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Avram 

Iancu” al Județului Cluj, precum şi spre informare Instituţiei 

Prefectului județului Cluj; 

➢ În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situaţiilor 

centralizatoare certificate, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă ”Avram Iancu” al Județului Cluj virează sumele solicitate 

în contul deschis cu această destinație pentru Direcția de Asistență 

Sociala și Medicală; 

➢ În termen de 3 zile de la virarea sumelor de către Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă Cluj,  Direcția de Asistență Socială și 

Medicală, efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiari, în 

funcție de opțiunea acestora, fie în cont bancar, fie la casieria 

Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, strada 

Venus fn, în cadrul unui orar care va fi comunicat lunar. 

 
                                                                               Autor: Alexandra Isacu 
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Serviciul Cabinete medicale 

  0732002785  

 cabinetemedicale@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Management de proiecte și  

dezvoltare comunitară  

  0730634164 

managementproiecte@dasmclujnapoca.ro 
 
 
 
 
 

Toamna se numără studenții   

 
Odată cu 1 octombrie, mult așteptatul început al anului universitar aduce 

o împrospătare, un freamăt tineresc, bucurie, zarvă și multă aglomerație 

pe străzile Clujului universitar cosmopolit. Studenți români și străini  

revin, încrezători în serviciile educaționale de excepție oferite de cele șase 

universități clujene (Universitatea Babeș Bolyai, Universitatea de 

Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Universitatea Tehnică, 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină veterinară, Academia de 

Muzică Gheorghe Dima,  Universitatea de Arte și Design). 

Cabinetele medicale universitare din cadrul DASM se confruntă cu 

provocările începutului de an universitar: controale privind respectarea 

condițiilor igienico-sanitare conform normelor în vigoare în spațiile de 

învățământ, în  căminele și cantinele studențești, triaje epidemiologice la 

cazările în cămine, luarea în evidență a noilor studenți etc. 

Începând cu acest an universitar, cabinetele medicale universitare DASM, 

în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj și cu 

universitățile clujene au lansat o campanie de cursuri de prim ajutor, 

cursuri adresate studenților, facilitând astfel accesul acestora la informații 

despre acordarea primului ajutor atunci când este necesar, până la sosirea 

unui serviciu specializat. 

Această campanie are,  totodată,  ca scop  conștientizarea importanței 

acordării  primului ajutor și a măsurilor de prevenire a consecințelor 

nefaste în situații limită, încurajarea tinerilor în acordarea primului ajutor 

în caz de nevoie, responsabilizarea acestora.  

O noutate pentru cabinetele medicale universitare și școlare ale DASM 

este acordarea serviciilor medicale refugiaților ucrainieni (elevi și 

studenți), monitorizarea bolilor infecto-contagioase specifice din această 

zonă, sprijinul pentru integrarea acestor tineri în colectivități, colaborarea 

interdisciplinară cu alte entități medicale și sociale în acest scop.  

Dincolo de drama umană, suferința și epuizarea fizică și morală a tinerilor 

refugiați și a rudelor lor (mame, bunici) am întâlnit un curaj extraordinar, 

demnitate și speranța că se vor întoarce în curând acasă, unii dintre ei 

învitându-ne, alături de ei, să ne prezinte frumoasa și greu încercata lor 

țară.  

Autor: dr. Ancuța Pintea 

                                                

Conferința Internațională de final a proiectului OSSPC  

 

În cadrul proiectului "The Other Side of the Story: Perpetrators in 

Change" a fost organizată Conferința Internațională de final a proiectului, 

la Cluj-Napoca, la Casino - Centrul de Cultură Urbană, în data de 18 

octombrie 2022, implicând peste 70 de participanți din România și din 

țările partenere. 

Scopul organizării Conferinței Internaționale a fost creșterea gradului de 

conștientizare cu privire la importanța programelor pentru agresorii 

familiali ca instrument de prevenire și combatere a violenței bazate pe 

gen.  

mailto:cabinetemedicale@dasmclujnapoca.ro
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Conferința s-a axat pe o abordare centrată pe agresorul familial pentru a 

aborda violența domestică, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea dintre 

autoritățile publice și organizațiile comunitare. 

Partenerii consorțiului au invitat experți în domeniul violenței domestice 

din țări europene (Marea Britanie, România, Cipru, Grecia, Italia) pentru 

a vorbi despre acțiunile din acest domeniu care sunt implementate în țările 

lor și pentru a împărtăși experiențe de bune practici. 

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice cu roluri-

cheie în domeniul violenței domestice, ONG-uri, cadre universitare, 

experți, polițiști și profesioniști de primă linie. 

Conferința a fost deschisă de discursurile doamnei Oláh Emese - 

Viceprimar al orașului Cluj-Napoca (România) și a domnului Aurel 

Mocan - Director Executiv al DASM. Apoi, proiectul OSSPC a fost 

prezentat audienței de către doamna Filio Kyriacou - manager de proiect 

OSSPC.  

Cele 3 paneluri de discuții cu experți au fost precedate de prezentări ale 

partenerilor de proiect bazate pe experiența proiectului și au fost urmate 

de intervenții ale experților invitați. Au existat secțiuni dedicate cu 

întrebări și răspunsuri. 

Prima prezentare, susținută de partenerii din Marea Britanie, s-a referit la 

cercetarea realizată în cadrul proiectului și a fost urmată de o discuție cu 

experți pe tema raportului OSSPC "Timpul schimbării". 

Cea de-a doua prezentare a fost susținută de partenerul italian și s-a referit 

la programul de formare privind munca cu agresorii familiali, din cadrul 

proiectului. Aceasta a fost urmată de o discuție de grup cu experți 

intitulată " De ce este importantă instruirea furnizorilor de servicii pentru 

responsabilizarea agresorilor familiali?" 

Cea de-a treia prezentare a fost susținută de partenerul EKS din Grecia și 

a avut ca subiect cooperarea dintre instituții ce oferă servicii pentru 

victime și agresori familiali. Aceasta a continuat cu panelul intitulat  

"Colaborare pentru combaterea violenței domestice și a abuzurilor: 

Abordări inter-instituționale. "  

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune ținută de partenerul UWAH din 

Grecia, despre modul în care vedem viitorul subiectului nostru și 

potențiala colaborare.   

Experții din România care și-au adus contribuția relevantă la eveniment, 

prin expertiza acestora, au fost: 

Dr. Éva László – Lector Univ. Dr., Șef department, Facultatea de 

sociologie și asistență socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 

Dr. Sorina Poledna – Conf. univ. Dr., Facultatea de sociologie și asistență 

socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România.  

Dr. Maria Stoleru - ADI-ZMC, Cluj-Napoca, Coordonator Centrul de 

consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 

Drd. Laura Opriș - Comisar șef al Poliției Penitenciare, Director adjunct 

de Reintegrare Socială, Penitenciarul Oradea, România. 
Kai Frithjof Brand-Jacobsen - Director al Departamentului pentru 

operațiuni de pace (DPO), PATRIR, România. 
Giulia Crișan- vicepreședinte Asociația ANAIS, avocat în Baroul 

București.   

 



 
 

 
 

”Conţinutul prezentului material reprezintă 

responsabilitatea exclusivă a autorilor. Comisia 

Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va 

fi folosit conţinutul informaţiei.” 

 

Acest proiect este finanțat prin Programul 

Uniunii Europene Rights, Equality and 

Citizenship (2014-2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 

 

 

 

 

Proiectul "The Other Side of the Story: Perpetrators in Change" (OSSPC) 

a fost implementat în perioada 1.05.2020-31.10.2022 de un consorțiu 

format din: The Association for the Prevention and Handling of Violence 

in the Family (APHVF) - Cipru ca și coordonator și de partenerii săi, 

Bournemouth University (BU) - Marea Britanie, Centro di Ascolto 

Uomini Maltrattanti Onlus (CAM) - Italia, The Union of Women 

Associations of Heraklion Prefecture (UWAH) - Grecia, European 

Knowledge Spot (EKS) - Grecia, Direcția de Asistență Socială și 

Medicală (DASM) - România și University of Bristol - Marea Britanie.  

Proiectul și-a propus prevenirea perpetuării violenței domestice și 

schimbarea modelelor comportamentale violente ale agresorilor familiali 

prin îmbunătățirea abilităților profesioniștilor din domeniu în a-i învăța 

pe agresori să adopte un comportament non-violent în relațiile 

interpersonale și să înțeleagă impactul violenței domestice asupra 

victimelor violenței domestice, asupra lor, a familiei lor și asupra 

comunității locale.  

Proiectul s-a adresat în mod direct profesioniștilor care oferă servicii 

victimelor violenței domestice și instituțiilor publice/private de profil 

relevante din domeniul violenței domestice.  

În mod indirect, proiectul s-a adresat victimelor violenței domestice, în 

vederea diminuării perpetuării violenței domestice. Prin activitățile 

implementate, proiectul a reușit să îndeplinească rezultatele așteptate, cu 

un impact semnificativ în țările din care provin partenerii. 

 

Pentru informații suplimentare referitoare la activitățile și rezultatele 

proiectului, puteți accesa site-ul www.osspc.eu sau pagina Facebook a 

proiectului: The Other Side of the Story: Perpetrators in change-

Osspc project. 

 

                                                                                         Autor: Crina Moisă 

 

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 proiectul „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”, SMIS 130413, în cursul 

lunii octombrie 2022, in cadrul activitatii- Furnizarea de servicii și 

beneficii sociale pentru grupul ţintă/S.A 3.2. Oferirea de servicii de 

consiliere psihologică, medicală, juridică și socială, s-au desfășurat un 

număr de 415 de întâlniri individuale și ateliere de grup (în format fizic și 

online) 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).  

Beneficii acordate copiilor din grupul țintă al proiectului:  

http://www.osspc.eu/


 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- 415 porții de hrană/masă caldă livrate la domiciliu copiilor prezenți la 

activități, prin intermediul serviciului de catering achizitionat în proiect. 

În cursul lunii octombrie 2022, în perioada vacanței scolare, 56 de copii 

beneficiari din grupul țintă al proiectului și specialiștii/însoțitorii din 

cadrul echipei de implementare, au participat la două evenimente 

organizate la București.  Aceaste acțiuni s-au desfășurat sub formă de 

excursii și au inclus, pe lângă activitățile specifice de consiliere și 

socializare a copiilor, și vizite la câteva puncte de atracție din capitala 

țării: Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, Muzeul de 

Istorie al României, Muzeul Țăranului Român, Muzeul National al 

Satului, Dimitrie Gusti. 

De asemenea, copiii însoțiti de experți au avut ocazia să se plimbe și să 

vadă clădiri și locuri importante ale Bucureștiului: Palatul Parlamentului, 

Piața Unirii, Piața Victoriei, Bulevardul Kiseleff, Centrul vechi. Experții 

echipei au pregătit pentru copii jocuri interactive și au oferit copiilor pe 

toată durata excursiei informații utile si relevante despre orașul București 

și obiectivele care au fost vizitate.  

Fiecare copil și familia sa au fost informați și au primit suport pentru 

participarea, în siguranță, la excursie (acordul părintelului/tutorelui legal, 

regulamentul de participare la eveniment). 

 

 

 
 

 

 

În cadrul activității Organizarea de campanii de informare, conștientizare 

și sensibilizare, privind promovarea drepturilor copiilor, în cadrul Școlii 

Gimnaziale Horea din municipiul Cluj-Napoca, s-a derulat campania de 

informare cu tema stil de viață sănătos, alimentație sănătoasă.                                                                                                                     

 

Autor: Cristian Hetea 

 

 

 

 



Proiectul “Suntem alături de TINE (ri)!”este finanțat prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 

Componenta 1 „Prima cameră” – Instrumente inovative 

pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care 

părăsesc sistemul de protecție specială- Regiuni mai puțin 

dezvoltate, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9, Prioritatea de 

investiții 9.iv - Creşterea accesului la servicii accesibile, 

durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi 

servicii sociale de interes general Obiective specifice 4.12 

Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții 

prin furnizarea de servicii la nivelul comunității şi 4.13 

Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul 

instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți 

pentru a avea o viață independent.  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 
 

 
 

 
 

 
 

Activități desfășurate în cadrul proiectului “Suntem alături de TINE 

(ri)!”, cod SMIS 2014: 135172 

 

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

implementat de către Direcția de Asistență Socială și Medicală, de către 

Partenerul 1- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

a Judeţului Satu Mare și de către Partenerul 2- Centrul Regional de 

Formare Profesională a Adulţilor Cluj. 

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unor pachete de 

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

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, 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.  

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

urmează să părăsească sistemul de protecţie specială a copilului, cu 

domiciliul/reşedinţa situată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. 

În luna octombrie 2022, 14 tineri din grupul țintă au beneficiat, în cadrul 

proiectului, de sprijin financiar pentru plata chiriei și a utilităților. 

De asemenea, în această lună au fost furnizate următoarele servicii și 

măsuri de sprijin financiar grupului țintă: 

-servicii de consiliere psihologică, socială, vocațională și juridică; 

-programul de mentorat; 

-activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă a tinerilor 

și de gestiune a resurselor proprii, inclusiv activități privind rolul și 

importanța protejării mediului înconjurător și a unei reciclări corecte; 

 

 
 

-desfășurarea programului de calificare profesională ”Coafor” pentru 8 

tineri și plata abonamentului pe mijloacele de transport în comun, pentru 

cursanții care au solicitat acest sprijin financiar. 

Sediu proiect beneficiar/lider de parteneriat: Strada Venus, f.n. municipiul 

Cluj-Napoca, județul Cluj. 

Sediu proiect partener 1: Strada Corvinilor, nr. 18, municipiul Satu-Mare, 

județul Satu Mare; 

Sediu proiect partener 2: Strada Fabricii de Zahăr, nr. 51, municipiul Cluj-

Napoca, județul Cluj. 

Date de contact DASM: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020 
 
 
 
 

 
 

e-mail: managementproiecte@dasmclujnapoca.ro,  

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

Cluj.  

 

Autor: Arianda-Manuela Popa 

 

Activitate de mentorat desfășurată în cadrul proiectului ”Suntem 

alături de TINE(ri)”, cod SMIS 135172 

 

Subactivitatea A3.5 ”Program de mentorat” din cadrul proiectului 

”Suntem alături de TINE(ri)”, cod SMIS 135172, implementată de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului 

Satu Mare, marchează un nou moment important în scopul creării de 

premise pentru activități inovatoare destinate tinerilor care părăsesc 

sistemul instituţionalizat de protecţie socială sau care au părăsit sistemul 

instituţionalizat de protecţie. 

Prin intermediul Programului de mentorat, se asigură suport grupului țintă 

în vederea integrării în societate, pentru ca tinerii să devină independenţi. 

La data de 27.10.2022 s-a desfășurat Atelierul Motivaţional nr. 4 din 

cadrul Programului de Mentorat, în localitatea Foieni din județul Satu 

Mare, într-o locație cu o panoramă superbă, în mijlocul naturii. 

Activităţile desfășurate în cadrul atelierului au fost diverse și pe placul 

participanților, fiind moderate de către d-na Pocenuc Maria, asistent social 

şi de către d-na Irimia Ana, psiholog, alături de coordonatorul de activităţi, 

d-na Şuteu Mihaela.   

La activitate au participat 16 copii/ tineri din sistemul de protecţie socială, 

invitaţi speciali din cadrul instituţiilor colaboratoare (IPJ Satu Mare, IJJ 

Satu Mare, Fundația Hans Linder Satu Mare, Cabinet de avocat Sorian 

Minodora – Nicoleta, Crucea roşie Satu Mare, Alu Menzinken Medieșu 

Aurit, Consiliul Județean Satu Mare Centrul Județean pentru Conservarea 

și Promovarea Culturii Tradiționale), alături de mentorii destinați pentru 

această activitate: d-na Gâneștean Alina și dl. Lingurar Sergiu.    

 

Autor: Şuteu Mihaela (DGASPC Satu Mare) 

 

Provocări și perspective în asistență socială. Asistența socială 

încotro? 

 

În perioada 5 octombrie- 8 octombrie 2022 a avut loc la Voroneț, județul 

Suceava, întâlnirea de lucru intitulată Provocări și perspective în asistență 

socială, organizată de Asociația Municipiilor din România - Corpul 

Profesional al Specialiștilor în Servicii Sociale. 

Discuțiile din cadrul evenimentului au subliniat faptul că, în ultimii ani 

asistența socială a fost și este supusă unor provocări noi, generate de nevoi 

noi, care au determinat realizarea de acțiuni și activități noi. A fost și este 

nevoie de identificarea unor soluții iminente, determinate atât de 

contextul geopolitic și pandemic internațional cât și de cadrul 

legislativ tot mai complex și mai dificil de aplicat în mod unitar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cadrul evenimentului au fost dezbătute teme de interes comun, 

probleme cu care specialiștii se confruntă în activitatea desfășurată 

precum și eventuale soluții adoptate în domeniul asistenței sociale. 

La eveniment au participat din partea DASM doamna Ciornei 

Carmen, șef serviciu Protecție Socială și doamna Iclodean-Lazar 

Magda, inspector superior în cadrul serviciului Management 

Proiecte şi Dezvoltare Comunitară.  

                                                                               Autor:  Iclodean-Lazar Magda 

 

 

 

Participare la Cluj International Hub la întâlnirea de lucru din 

cadrul proiectului  Migrant voices Heard 

 

Un reprezentant al Serviciului Management de proiecte și Dezvoltare 

Comunitară (DASM) a participat în 28 octombrie 2022, la întâlnirea 

organizată la Cluj International Hub de către Institutul Român pentru Pace 

- PATRIR, cu sprijinul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și în 

colaborare cu LADO Cluj, în cadrul proiectului Migrant Voices Heard.  

Întâlnirea și-a propus să pună bazele unei viitoare colaborări constante 

între toți factorii implicați, în vederea consolidării unui cadru socio-

economic incluziv bazat pe identificarea nevoilor și soluțiilor comune, 

precum și pe participarea activă la procesul de luare a deciziilor a tuturor 

cetățenilor din Cluj, indiferent de țara de proveniență.   

Discuția s-a concentrat asupra problemelor pe care cetățenii din țările terțe 

le întâmpină în Cluj-Napoca (bariera lingvistică, stereotipuri, lipsa 

informațiilor clare despre dreptul la muncă, dificultățile în 

obținerea/prelungirea permisului de ședere etc), dar și pe identificarea 

soluțiilor comune, precum:  

- realizarea de training-uri de conștientizare pentru angajatori 

asupra drepturilor și obligațiilor cetățenilor din țări terțe cu drept de muncă 

în România; 

- necesitatea ca angajatorii să dezvolte politici interne care să 

adreseze drepturile și obligațiile angajaților care provin din afara UE, 

precum și măsuri de sprijin pentru aceștia; 

- dezvoltarea unui ghid (în mai multe limbi străine) care va include 

informații necesare cetățenilor din țări terțe, inclusiv documentele de care 

au nevoie în diferite situații (educație, angajare, acces la serviciile de 

sănătate etc); 

- creșterea perioadei în care aplicanții din țările non-UE pot 

completa și transmite documentele necesare Serviciului pentru Imigrări, 

precum și necesitatea modificării programului de lucru și a numărului de 

angajați ai acestui serviciu. 

La activitate au participat cetățeni din Palestina, Iordania, Camerun, Chile, 

Ecuador, Irak, Republica Moldova, Haiti, Ucraina, precum și 

reprezentanți ai următoarelor instituții și organizații: Serviciul pentru 

Imigrări al Județului Cluj, Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației, 

Facultatea de Studii Europene și Relații Internaționale (UBB),  Direcția 

https://patrir.ro/international-hub-cluj/
https://patrir.ro/elementor-4342/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Sursa : World Vision) 

 
 
 
 
 

de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca (DASM), Fundația 

Comunitară Cluj, Grupul de Inițiativă Basarabean, Mercy Corps, Cluj 

International Women Club.  

Proiectul Migrant Voices Heard (număr 101038656) își propune să 

sprijine înființarea și consolidarea consiliilor migranților la nivel local și 

regional în șase țări UE, în strânsă colaborare cu administrațiile publice, 

să promoveze schimbul de experiență între autoritățile publice locale și 

regionale cu privire la implicarea migranților în elaborarea și punerea în 

aplicare a politicilor de integrare și să consolideze capacitatea 

autorităților locale și regionale de a consulta în mod eficient migranții cu 

privire la politicile care îi afectează în mod direct.  

Proiectul este finanțat cu sprijinul Fondului pentru azil, migrație și 

integrare (FAMI) al Uniunii Europene și este implementat de următoarele 

organizații: WCIF (Bulgaria), PATRIR (România), Suedwind (Austria), 

Mission Wings (Bulgaria), ASSFAM (Franța), KMOP (Grecia), 

ActionAid (Italia) și Szjubektiv (Ungaria). În cadrul acestei inițiative vor 

fi implicate și administrațiile locale și regionale.                                                                                            

Autori: Alis Costescu (PATRIR) 

                                                                     Crina Moisă 

 

Participare la lansarea Centrului de prevenire şi combatere a 

abuzului sexual, în cadrul proiectului JUSTinACT 

 

De Ziua Educaţiei (5 octombrie, 2022) a avut loc la Cluj-Napoca lansarea 

unui Centru de prevenire şi combatere a abuzului sexual, în cadrul 

proiectului JUSTinACT- Justiție, acțiune socială și consolidarea capacității 

civile pentru combaterea abuzului sexual asupra copiilor, implementat de 

Fundația World Vision România, în parteneriat cu asociațiile Vedem Just 

și Ecpat Norvegia. Proiectul beneficiază de sprijinul financiar al Active 

Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia, prin Granturile SEE 2014-2021. 

Scopul principal al proiectului este combaterea abuzului sexual asupra 

copilului prin creșterea nivelului de conștientizare a publicului privind 

drepturile copiilor și a capacității unor segmente-cheie (profesori și 

părinți) de a identifica diferitele forme de abuz la adresa copiilor.  

În cadrul proiectului vor fi operaționalizate două astfel de centre (la Cluj-

Napoca și la Vaslui), în care vor fi realizate activităţi de prevenţie pentru 

copii, programe de consiliere parentală de tip Şcoala Părinţilor şi vor fi 

transmise ghiduri pentru copii, părinţi şi profesori pentru prevenirea şi 

combaterea abuzului sexual.  

La eveniment au fost prezentate și datele unui studiu amplu, realizat de 

World Vision, despre abuzul sexual asupra minorilor în rândul copiilor, 

părinţilor şi profesorilor (”Violența sexuală asupra minorilor”) și au fost 

subliniate importanţa educaţiei în combaterea acestui fenomen şi rolul 

extrem de important al profesorilor în acest sens.  

De asemenea, în cadrul evenimentului a avut loc și o dezbatere moderată 

de D-na – Mihaela Nabăr (Director Executiv, World Vision România) cu 
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reprezentanți ai autorităţilor relevante în domeniu din Cluj-Napoca, 

precum: Nicoleta Molnar (Director General, DGASPC Cluj), Aurel 

Mocan (Director Executiv, DASM), Gina Pop (Şef Birou, Biroul pentru 

Analiza şi Prevenirea Criminalităţii, Inspectoratul Județean de Poliție), 

Marinela Marc (Inspector General, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj), 

Prof. univ. dr. Maria Roth (Departamentul de Asistență Socială, 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca), Domnica Petrovai, 

(psihoterapeut cognitiv-comportamental și psiholog clinician, CEO Mind 

Education), Cristi Dănileț (specialist în jurisprudenţă, Asociaţia Vedem 

Just), un reprezentant al instituției Avocatul Copilului, Biroul teritorial 

Cluj-Napoca, dar şi de la nivel national – d-na Elena Tudor (Preşedinte, 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie), 

atât pe zone de educaţie, cât şi pe partea de protecţie a copilului. 
Prin acest proiect se urmărește conștientizarea și schimbarea 

mentalităţilor prin educaţie şi acces la informaţii referitoare la efectele 

abuzului sexual, de orice natură ar fi acesta, asupra victimei, precum și 

consecințele juridice ale acestor infracțiuni. 

  
 Autor: Crina Moisă (Sursa: World Vision) 

 

Luna octombrie la  Centrul e Zi pentru Vârstnici nr. 2  
Octombrie: culoarea visului sculptat pe frunzele cazute  

LUNA SENIORULUI  la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.1  

 

 

Luna octombrie a debutat cu o zi de SĂRBĂTOARE dedicată 

SENIORILOR. Este bine-cunoscut faptul că în fiecare an, seniorii 

sărbătoresc, odată cu intrarea în luna octombrie, ZIUA 

INTERNAȚIONALĂ A VÂRSTNICULUI.  

Anul acesta ni s-a părut potrivit să sărbătorim seniorii de la CZV1, pe 

parcursul întregii luni octombrie. Împreună cu aceștia, am pregătit 

activități la care au participat cu bucurie și mare interes. Am avut invitați 

deosebiți, care ne-au onorat cu prezența și prietenia arătată.  

Iată cum s-au derulat activitățile aniversare dedicate seniorilor, activități 

care au completat programul cotidian al celor înscriși la CZV1: 

ZILELE CLUJULUI ne-au bucurat cu oportunitatea de a participa 

împreună cu Ansamblul ”Armonia Seniorilor” al CZV1, la spectacolele 

organizate de municipalitatea clujeană. Faptul că seniorii se bucură de 

atenția și de respectul edililor orașului, se reflectă și prin invitația de a face 

parte din viața activă a Clujului.  

Această sărbătoare cu tradiție în viața tuturor clujenilor, ne-a încântat cu 

oferta generoasă de evenimente la care am putut participa (spectacole, 

expoziții, târguri, ateliere tematice, etc) cât și cu emoția de a ne afla chiar 

noi pe scenă. Mulțumim oraganizatorilor, voluntarilor și publicului 

care ne-au susținut cu generozitate, dând sens activităților noastre 

artistice. 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

     
 

 

    
 

 
 

Astfel: 

 - vineri, 7 octombrie 2022 la ora 15,00 în Parcul Central, la Foișor, ne-

am manifestat artistic cu grupul coral și grupul de romanțe ale Ansablului 

"Armonia Seniorilor" a CZV1;  

  - sâmbătă, 8 octombrie 2022, la ora 15,00, tot în Parcul Central și tot la 

Foișor, a avut loc un workshop de dans latino pentru toate vârstele, urmat 

de un moment artistic cu seniorii de la CZV1; Instructori coregrafi 

Andrada Nistorică și Laura Picovici de la Școala de dans BAILArte;  

  - duminică, 9 octombrie 2022, la ora 12,30 pe scena mare din Piața 

Unirii, am fost onorați să participăm la deschiderea Spectacolului de 

folclor, care a fost, așa cum s-a și numit, un adevărat Regal Folcloric cu 

grupul vocal-instrumental și echipa de jocuri populare ale Ansamblului 

"Armonia Seniorilor" a CZV1.  

 

 

 
 

 

 

Miercuri, 12 octombrie 2022 la ora 15,00, am avut bucuria de a fi gazdele, 

în cadrul Cercului literar "Șt. O. Iosif" al CZV1, a unei Lansări de carte a 

volumului: ”Cine-mi va salva poezia” scris de o tânără, Larisa CALO, 

care s-a remarcat prin talent, sensibilitate și maturitate emoțională. Ne-a 

uimit cu frumusețea și profunzimea cuvântului: ”Ca o picătură de apă, ce 

poartă forța întregului ocean”.  

Un alt eveniment important, pentru seniorii iubitori de dans, a avut loc 

duminică, 16 octombrie 2022, la ora 15,00, la Centrul de Cultură Urbană 

– Casino unde au avut ocazia să participe la a doua ediție a Festivalului de 

Dans pentru Seniori: ”Sănătate în pași de dans”, organizat de Școala de 

dans BAILArte  și CZV1.  

Ne-a bucurat prezența domnului director executiv al Direcției de Asistență 

Socială și Medicală, domnul Aurel Mocan, a cărui participare este salutată 

cu căldură de seniori, pentru respectul și prietenia cu care li se adresează. 

A fost un eveniment deosebit de reușit, mediatizat și la TVR Cluj. Ne-au 

emoționat momentele de dans de excepție, în care s-au implicat coregrafii 

atât de cunoscuți în lumea dansului clujean: Dina Pop și Lucian Ambrosie 

de la Napoca Dance; Ioana Lascu și Horia Pop de la Compania de Tango 

Cluj; Mihaela Răchită – Genessis Dance Studio și evident, minunații 

coregrafi organiztori ai evenimentului: Andrada Nistorică și Bogdan 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Cotiso, Laura Picovici și Carolina Căpitan, împreună cu o parte dintre 

absolvenții BAILArte DS.  

Ansamblul Românașul a adus un plus de culoare în lumea dansului 

prezentă la acest Festival, prin costumele populare și măiestria cu care 

învârteau jocul, precum și prin talentul de a crea momente de neuitat 

pentru seniorii care au îndrăznit să facă pereche în joc, cu acești dansatori 

profesioniști.  

Dansul nu s-a oprit după Festivalul de Dans pentru Seniori, ci a continuat, 

organizat la CZV1, fie în zilele de marți la cursul de dans latino, fie în 

fiecare zi de joi a lunii octombrie, când ne-am bucurat de după-amiezi cu 

umor și dans, după cum urmează:  

- 6 octombrie 2022, de la ora 15,00 – dans, glume și concurs de karake;  

- 13 octombrie 2022, de la ora 15,00 – dans și concurs de improvizație; 

- 20 octombrie 2022, de la ora 15,00 – dans și costum party cu personaje 

din filme sau piese de teatru românești.  

Luna dedicată aniversării seniorilor a continuat cu alte două activități care 

au avut un efect pozitiv asupra celor care au participat.  

Astfel, miercuri, 26 octombrie 2022, de la ora 17,00 am organizat o seară 

de QUIZ, materializată într-un concurs de cunoștințe generale, cu ajutorul 

prețios dat de voluntarele Ioana Rusu și Roxana Țicală, de la Simplon 

România. Concursul a avut drept scop: antrenarea memoriei de lucru și 

activarea memoriei de lungă durată. Faptul că acest concurs a avut și o 

miză: câștigarea unor premii constând în cărți, a făcut jocul mai captivant 

și amuzant.  

Am continuat seria evenimentelor culturale cu ziua de joi, 27 octombrie 

2022, când la ora 15,00 am avut onoarea de a fi gazde pentru o Lansare 

de carte a unui om deosebit de drag seniorilor, doamna prof.univ.dr 

Violeta PUȘCAȘU, de această dată, în fața noastră, ca autor de carte bună: 

”Sfârșite și nesfârșite călătorii”.  

După întâlnirea literară, autoarea a lansat și o întrebare: ”Cum știi că un 

eveniment a fost reușit?” Răspunsul a fost ușor de dat: ”Când cei care au 

participat te întreabă: CUM s-ar putea organiza o serie de întâlniri cu cei 

care au generat energia unei seri muzicale și literare PERFECTE”. Zicem 

că a fost și o reușită muzicală, deoarece am deschis lansarea de carte cu 

Cvartetul de coarde ”LIRA”, care a emoționat atât pe autoare cât și 

publicul venit să cunoască și această realizare a doamnei Violeta Pușcașu, 

pe lângă cea de inițiatoare de Universitate pentru vârsta a treia la Galați și 

susținătoare a U3a Cluj-Napoca.  

Toate aceste activități aniversare au completat activitățile de fiecare zi, ce 

au loc la CZV1: kineto și fizioterapie, cursuri de dans, pian, limbi străine, 

arte vizuale, dezvoltare personală, teatru, noțiuni de bază muzicale, terapie 

prin râs, repetiții ale grupurilor vocale și corale și ale echipei de joc 

popular, atelier de creație și strig-art. 

 

Octombrie: armonia vântului, legănând în adiere frunzele desprinse. 

 
Autor: Mihaela Marcovici 
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Luna octombrie la  Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 2  

 
Se spune că toamna este anotimpul culegerii roadelor. Și rodnică a fost și 

luna octombrie la Centrul de Zi pentru vârstnici nr. 2. Dedicată Zilei de 1 

octombrie, Ziua Vârstnicului, Săptămâna Porților Deschise a dat startul 

unor activități dedicate beneficiarilor centrului, dar și publicului larg, care 

a trecut pragul instituției noastre, cu sufletul larg deschis. 

Întreg ansamblul de activități a stat sub semnul muzelor, fiecare zi purtând 

numele muzei care patronează fiecarte gen de artă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, săptămâna a 

debutat, luni, 3 octombrie, 

prin prezentarea centrului 

de zi pentru vârstnici și a 

continuat cu ora de teatru, 

sub bagheta actriței 

Adriana  Narcisa Pintea și 

cu lucrările Cenaclului 

Literar ”Al. Florin Țene”.  

 

 

 

Marți, 4 octombrie, Ziua 

Euterpe, a fost dedicată 

muzicii - Corul de cameră 

Laudatio, dirijor Maria 

Ghircoiaș, Grupul de muzică 

ușoară, Grupul vocal- 

instrumental Speranța, dirijor 

Augustin Teglaș și Grupul 

Tradiții Ardelenești al 

Clubului Pensionarilor 

Grigorescu, dirijor Nucu 

Ardelean.  

 

 

Miercuri, 5 octombrie,  

Ziua Athena, ne-a prilejuit  

ocazia de a viziona   

Filmul vieții active-  

din activitățile centrului și 

 întreceri de șah, rummy,  

scrabble.  
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Ziua artelor plastice, Ziua Apollo, a însemnat o interacțiune în creația 

plastică între Cercul de pictură și reciclarea materialelor ”Viorica Bunea”, 

coordonat de doamna Szabo Hajnalka și vizitatorii centrului și, de 

asemenea vernisajul expoziției din cadrul Salonului anual de creație 

plastică al CZV2, având ca invitați pe Codruța Alexandra Starjil și 

Onisifor Craioveanu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul programului” Zilele Clujului”, în data de 9 octombrie, pe scena 

mare din Piața Unirii, Grupul Vocal Instrumental ”Speranța”al Centrului 

nr. 2, alături de Grupul ”Tradiții Ardelenești” al Clubului Pensionarilor 

din Grigorescu au susținut un spectacol folcloric de excepție, aplaudat și 

admirat de spectatorii prezenți.  

 

 

Ziua de vineri, Ziua 

Terpsihora a fost dedicată 

mișcării terapeutice. În cadrul 

activităților au fost 

exemplificate metodele 

terapeutice curative și 

preventive prin demonstrații 

de gimnastică de grup, sub 

îndrumarea doamnelor 

Rodica Vlad și Amelia Toșa, 

programe, consiliere de fizio-

terapie și kineto-terapie, 

coordonate de Laczi Ildiko și 

Daniel Andreica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tot în luna octombrie ne-au trecut pragul centrului: Uniunea Creștină din 

România, cu prezentarea unui foarte frumos proiect - ”Generații”, care și-

a propus ca obiectiv aducerea de plus valoare comunității prin implicarea 

în răspândirea cunoașterii către generațiile tinere și Rotaract Cluj-Napoca 

Gemina, care prin cuvântul domnului Adrian Bojiță și al domnului Vlad 

Pușcaru ne-au învățat cum să economisim energia. 

 

                                                                                

                                                                               Autor: Ligia Bocșe 

 

Prezentarea DASM în cadrul programului Joint Degree Master in 

Social Work and Social Economy 

 

Reprezentanții Serviciului Management de Proiecte și Dezvoltare 

Comunitară  (SMPDC) au prezentat, în 19 octombrie 2022, la sediul 

facultății de Sociologie și Asistență Socială (Universitatea Babeș-Bolyai), 

componența și activitatea Direcției de Asistență Socială și Medicală unui 

grup de studenți masteranzi ai programului Joint Degree Master in Social 

Work and Social Economy. 

Vizita studenților a avut loc în cadrul  Programului Intercultural Project 

Management (ICPM), derulat în cadrul acordului pentru Joint Degree 

Master Program Social Work and Social Economy (SOWOSEC) între 

universitățile Debrecen University, FH Campus Vienna, University of 

Applied Sciences Munich, University of Ostrava, University of Trnava, 

University of Silesia in Katowice și Universitatea Babeș-Bolyai (în 

calitate de mobility partner).  

În cadrul prezentării au fost atinse punctele principale, legate atât de 

serviciile care compun instituția noastră, centrele din subordinea acestora, 

cât și despre unitățile de asistență socială subordonate.  

După prezentarea, pe scurt, a serviciilor, s-a discutat, mai detaliat, despre 

obiectul de activitate al SMPDC și, în particular, despre 5 proiecte care 

sunt în derulare în acest moment: proiectul ”DOWN_Fără bariere!”, 

proiectul ”Suntem alături de TINE(ri)!; proiectul PROTECT; proiectul 

"The Other Side of the Story: Perpetrators in Change" (OSSPC) și 

proiectul “Intervenții integrate replicabile pentru locuireincluzivă și 

combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” „Pata2”. Fiecare 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor newsletter: Crina Moisă  

Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare 

Comunitară, DASM Cluj-Napoca.  

proiect a fost prezentat pe scurt, după fiecare prezentare urmând o sesiune 

scurtă de întrebări. 

La finalul prezentării au fost abordate diverse tematici de interes, de la 

modele de bune practici, la postularea și discutarea unor probleme 

recurente în practica asistenței sociale, atât din partea noastră cât și a 

studenților străini (mare parte dintre ei asistenți sociali).  

Discuțiile au fost unele constructive și au motivat participanții să 

împărtășească propriile experiențe, la final aceștia primind pliante despre 

fiecare proiect în parte și încurajări de a cere informații suplimentare 

despre DASM.  

Autori: Conf. Univ. dr. Adina Rebeleanu 

            Daniel Mătiță 

 


