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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 

 

mailto:contact@dasmclujnapoca.ro
mailto:managementproiecte@dasmclujnapoca.ro
http://dasmclujnapoca.ro/
mailto:cabinetemedicale@dasmclujnapoca.ro


 
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 Cabinete medicale 

  0732002785  

 cabinetemedicale@dasmclujnapoca.ro 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 

 

 

Cabinete medicale: Obiective pentru anul 2023  

 

Ca și obiective pentru anul universitar 2022-2023 cabinetele medicale 

universitare  clujene și-au propus demararea  campaniei  de cursuri de 

prim ajutor, respectiv a campaniei antidrog în campusurile studențești cu 

sprijinul universităților clujene, a Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență Cluj și a Direcției de Sănătate Publică Cluj. 

De asemenea ne-am propus demararea unei campanii de măsurare a 

riscului metabolic și cardiovascular la studenți în cadrul examinării de 

bilanț efectuate în cabinetele medicale. 

La cabinetele medicale universitare avem în desfășurare un studiu de 

măsurare a dependenței studenților de jocuri de noroc în colaborare cu 

medici din cadrul Centrului de prevenire, evaluare și consiliere antidrog 

Cluj, o provocare atât pentru  generația nouă cât și pentru specialiști. 

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca și-a 

redeschis, începând cu anul universitar 2022-2023, ușile cabinetului 

medical universitar situat în incinta căminului 7 din campusul studențesc 

Hașdeu, după cinci ani de la începerea lucrărilor de renovare. 

Cabinetul medical îndeplinește toate condițiile unui cabinet modern (sală 

de așteptare, sală de tratament, cabinet consultații, boxă deșeuri, boxă 

curățenie, grupuri sanitare pacienți și  personal medical, vestiar) fiind 

autorizat de Direcția Sănătate Publică a județului Cluj. 

Datorită adresabilității foarte mari (aproximativ 11000 de consultații pe 

an), începând din acest an universitar, echipei medicale inițiale ( Dr. 

Burnete Augustina, as. Marcu Felicia) i s-a alăturat încă o echipă completă 

(dr. Bodea Voichița, as. Biriș Gabriela). 

Serviciile medicale (consultații medicale la cerere, urgențe, tratamente, 

vaccinări, rețete simple și electronice, adeverințe medicale pentru diverse 
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http://www.primariaclujnapoca.ro/
http://www.dasmclujnapoca.ro/
mailto:protectiesociala@dasclujnapoca.ro


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Management de proiecte și  

Dezvoltare comunitară  

  0730634164 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

probleme: burse medicale, motivarea absențelor, scutiri sport, permise de 

ședere, concursuri, angajări) sunt oferite pentru cei peste 8200 studenți 

români și străini, cu un program zilnic între orele 8-18, de luni până vineri, 

în limbile română, engleză și franceză. 

Datorită solicitărilor foarte mari, cu sprijinul conducerii UMF Cluj 

Napoca, se preconizează amenajarea, în vederea autorizării sanitare, a 

unui nou cabinet medical în căminul Victor Babeș. 

  
Autor: dr. Ancuța Pintea 

                                                

Începerea implementării proiectului “Formare profesională în 

dependența de droguri ilicite: Echiparea cadrelor medicale cu 

competențe și tehnici de tratare a dependenței (CARE4SUD)„ 

 

Formare profesională în dependența de droguri ilicite: Echiparea 

cadrelor medicale cu competențe și tehnici de tratare a dependenței 

(CARE4SUD) este un proiect finanțat prin Programul Erasmus + al 

Uniunii Europene (KA 220 VET - Parteneriate de cooperare în domeniul 

educației și al formării profesionale) și este dezvoltat de Klaipėdos 

Ernesto Galvanausko Profesinio Mokymo Centras (Lituania) în 

parteneriat cu Institut Za Raziskave In Razvoj Utrip Zavod (Slovenia), 

Sosu Ostjylland (Danemarca), Universidade do Porto (Portugalia), 

Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca (România) și 

Institute of Social Solidarity and Wellbeing: Social Mind (Grecia).  

Obiectivul general al proiectului este de a asigura un profesionalism mai 

ridicat al muncii practicienilor din domeniul sănătății – mai exact cel al 

dependenței de droguri ilicite- la nivel național și european.  

Proiectul anticipează îndeplinirea următoarelor obiective specifice: 

✓ Contribuirea la îmbunătățirea competențelor și abilităților 

profesioniștilor în ceea ce privește depistarea, consilierea, intervenția 

de scurtă durată precum și referirea către tratament în materie de 

dependență de droguri ilicite și oferirea unui răspuns la nevoile 

actuale, emergente și în creștere ale domeniului formării profesionale, 

care se confruntă cu lipsa de specialiști în domeniul dependenței de 

droguri.  

✓ Oferirea de oportunități pentru dezvoltarea profesională continuă în 

sectorul sănătății și crearea condițiilor pentru creșterea capacității și a 

angajabilității profesioniștilor din domeniul sănătății. 

✓ Facilitarea cooperării între instituțiile de învățământ și cele din 

domeniul sănătății, în vederea formulării unor recomandări esențiale 

privind evoluția setului de competențe din domeniul adicțiilor și a 

oportunităților de angajare aferente. 

 

Grupul-țintă al proiectului este format din: practicieni în domeniul 

sănătății (fără experiență în domeniul dependenței de droguri ilicite), 

medici (care doresc să își îmbunătățească cunoștințele și competențele 

necesare în domeniul dependenței de droguri,  în vederea angajării în acest 

domeniu sau a dezvoltării profesionale); profesioniști în domeniul 

dependenței de droguri (asistenți sociali, psihologi, psihiatri); formatori 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 “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 

 
 

 
 

VET (Educație și formare profesională), experți în domeniul tulburărilor 

legate de consumul de substanțe  (SUD), furnizori VET (Educație și 

formare profesională), profesioniști din domeniul asistenței sociale, 

precum și factori de decizie. 

Bugetul aprobat al proiectului este de 250.000 de euro, iar perioada de 

implementare a acestuia este de 28 de luni (1 noiembrie 2022 - 28 

februarie 2025). 

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 noiembrie 2022, în cadrul activității  - 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 439 

de întâlniri individuale și ateliere de grup (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: 439 porții de 

hrană/masă caldă livrate la domiciliu copiilor prezenți la activități, prin 

intermediul serviciului de catering achiziționat în proiect. 

 

Autor: Cristian Hetea 

 

Absolvirea programului de calificare de nivel 3 în specializarea 

”Coafor”, în cadrul proiectului ”Suntem alături de TINE(ri)!„ 

cod SMIS 135172 

 

În perioada 14.12.2021-01.11.2022, s-a desfășurat programul de formare 

profesională ”Coafor”, program de calificare Nivel 3 (având 720 de ore 

de curs), în cadrul proiectului cod SMIS 2014: 135172 “Suntem alături de 

TINE (ri)!”, care este implementat de către Direcția de Asistență Socială 

și Medicală, din cadrul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului 

Satu Mare și Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj. 

Proiectul se derulează în perioada 04.01.2021-31.12.2023 și își propune 

dezvoltarea unor pachete de servicii integrate la nivelul comunităţii pentru 

52 copii şi/sau tineri din 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 



 
Proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 

 

asigurării tranziţiei de la sistemul instituţionalizat la servicii la nivelul 

comunităţii. 

Programul de pregătire profesională s-a desfășurat în municipiul Cluj-

Napoca, la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților 

Cluj, cu participarea unor tineri care au părăsit sistemul instituționalizat 

de protecție a copiilor. Activitățile de formare s-au desfășurat conform 

programei de pregătire, cu alternarea teoriei cu practica, în vederea 

consolidării cunoștințelor teoretice dobândite.  

În urma susținerii examenului de absolvire organizat de Centrul Regional 

de Formare Profesională a Adulţilor Cluj la data de 02.11.2022, 8 tineri 

participanți la programul de pregătire profesională au fost declarați 

absolvenți ai cursului de formare profesională ”Coafor”.  

Valoarea finanțării acordate este de 4.225.294,03 lei, din care 

4.140.788,71 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă (98%), iar 

contribuția proprie a structurii parteneriale este de 84.505,32 lei. 

Locația de implementare a proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord-

Vest.  

                                                              

 
 

                                                                 Autor:  Popa Arianda-Manuela 

 

Plata subvențiilor pentru absolvenții programului de formare 

profesionala ”Ospătar (chelner)-vânzător în unități de alimentație”, 

desfășurat în cadrul proiectului “Suntem alături de TINE (ri)!”: 

 

În perioada 24.02.2022-08.09.2022, s-a desfășurat programul de formare 

profesionala ”Ospătar (chelner)-vânzător în unități de alimentație”, 

program de calificare Nivel 3, în cadrul proiectului cod SMIS 2014: 

135172 “Suntem alături de TINE (ri)!”, care este implementat de către 

Direcția de Asistență Socială și Medicală, din cadrul Consiliului Local al 

municipiului Cluj-Napoca, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului a Judeţului Satu Mare și Centrul Regional de Formare 

Profesională a Adulţilor Cluj. 

Programul de pregătire profesională s-a desfasurat în municipiul Satu 

Mare, cu participarea a 9 tineri care urmează să părăsească sau care au 

părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor.  

În urma susținerii examenului de absolvire organizat de Centrul Regional 

de Formare Profesională a Adulţilor Cluj, 8 participanți la programul de 
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pregătire profesională au fost declarați absolvenți, respectiv, persoane 

calificate în meseria de ”Ospătar (chelner)-vânzător în unități de 

alimentație”.  

La finalul lunii noiembrie 2022 fiecare absolvent al cursului de calificare 

a primit o subvenție în cuantum de 3600 lei (suma totală plătită fiind de 

28.800 lei).  

Autor:  Popa Arianda-Manuela 

 

Activități în cadrul proiectului ”DOWN - Fără bariere!” 

 

Proiectul ”DOWN - Fără bariere!”, nr. proiect 2019-3-RO01-KA105-

077815, finanțat prin Programul Erasmus Plus al Comisiei Europene, a 

fost implementat de către Direcția de Asistență Socială și Medicală (în 

calitate de coordonator) în parteneriat cu Asociația AGA Down Sindrom 

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

Romania), The Municipality of Fyli (Grecia), Türkiye Down Sendromu 

Derneği (Turcia) și Associazione Italiana Persone Down Onlus (Italia). 

Durata de implementare a proiectului a fost inițial de 9 luni, aceasta 

prelungindu-se până la 33 de luni începând cu 16.03.2020 și terminându-

se la 15.12.2022 (în contextul propagării virusului COVID-19) iar bugetul 

total al proiectului este de 38.889 euro. 

Pentru a-și atinge obiectivele și scopul, proiectul a avut 2 activități 

principale: un curs de formare pentru 20 de lucrători de tineret din țările 

partenere (16-20 Mai, 2022 în Istanbul, Turcia) și un schimb de tineri, care 

a întrunit 24 de tineri cu și fără sindrom down din cele 4 țări partenere (26 

Septembrie 2022 - 01 Octombrie 2022, Cluj-Napoca, România).   

Astfel, în urma primei activități a fost elaborat un ghid de lucru cu tinerii 

cu sindrom down, în limba engleză și a fost pus la dispoziția tuturor 

partenerilor, precum și a tuturor persoanelor care lucrează cu persoane cu 

dizabilități.  

Publicația poate fi consultată pe site-ul DASM 

(http://dasmclujnapoca.ro/2022/11/dasm-publica-ghidul-de-lucru-cu-

tineri-cu-sindrom-down-in-cadrul-proiectului-down-fara-bariere-nr-

proiect-2019-3-ro01-ka105-077815/ ), pe pagina oficială de Facebook a 

proiectului (DOWN-Without barriers Project), ori pe paginile partenerilor 

noștri. 

În cadrul schimbului de tineri a fost realizat de către participanți, cu 

sprijinul echipei DASM, un album de fotografii a schimbului de tineri, 

care a surprins activitățile schimbului de tineri în imagini. Acesta a fost 

realizat în format PDF și publicat spre promovare de către partenerii 

proiectului. De asemenea, acesta poate fi consultat pe site-ul DASM 

(http://dasmclujnapoca.ro/2022/11/dasm-publica-un-album-foto-realizat-

de-tineri-cu-sindrom-down-in-cadrul-schimbului-de-tineri-din-proiectul-

down-fara-bariere-nr-proiect-2019-3-ro01-ka105-077815/ ), pe pagina 

oficială de Facebook a proiectului (DOWN-Without barriers Project), ori 

pe paginile partenerilor noștri. 

                                                                               Autor: Alexandra Isacu 
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Focus grup  referitor la acordarea de suport comunității ucrainene 

în Cluj-Napoca 

 

Joi, 10 noiembrie 2022, 3 reprezentanți ai DASM au participat la un focus 

– grup adresat actorilor implicați în acordarea de suport comunității 

ucrainene în Cluj-Napoca, încă de la începutul războiului din Ucraina.  

Acest focus-grup face parte din activitatea de cercetare Half a year later: 

needs and challenges faced by Ukrainian refugees and stakeholders in 

Romania din proiectul Support Ukraine: Protection and Wellbeing Hubs 

finanțat de UNHCR.  

Proiectul este implementat de către Institutul Român pentru Pace 

(PATRIR), iar cercetarea este realizată de Centrul pentru Studiul 

Comparat al Migrației (CSCM) și își propune să exploreze care sunt 

programele și proiectele implementate pentru comunitatea de ucraineni, 

nevoile și provocările întâmpinate, bunele practici și lecțiile învățate și, 

nu în ultimul rând, nevoile și prioritățile pentru următoarele luni.  

Au fost organizate 6 focus grupuri în următoarele orașe: Cluj, Sibiu, 

Brașov, Sighișoara, Baia Mare și Mediaș. 

La focus-grupul din Cluj-Napoca au participat instituții și asociații locale 

care acordă suport refugiaților ucraineni.  

Printre soluțiile identificate în vederea abordării situației refugiaților 

ucraineni s-au numărat următoarele:  

• existența unei singure unități responsabile pentru ajutorul acordat 

ucrainenilor, întrucât nu există o entitate care să centralizeze 

ajutorul acordat ucrainenilor (în acest caz, se poate întâmpla ca o 

familie de refugiați să primească ajutor de la mai multe asociații, 

programe, organizații, și pot exista și familii de refugiați care să 

nu primească); 

• existența unui mecanism legislativ mai bun, prin modificarea 

programului 50/20; 

• o rețea de stat de sprijin în domeniul sănătății mintale pentru tineri 

și copii, o linie telefonică de urgență la care aceștia să poată apela, 

cooperarea cu psihologii ucraineni; 

• fiecare unitate administrativă teritorială să desemneze o persoană 

care să intervină în situații de criză sau dezastru și să gestioneze 

resursele.  

 

Evenimentul a reprezentat o oportunitate de consolidare a relațiilor de 

colaborare între instituții și alte organizații sau părți interesate, care 

desfășoară programe sau inițiative referitoare la acordarea de suport 

comunității ucrainene.  

Ukraine House Cluj și Ukraine House Sighișoara au fost deschise în 

cadrul proiectului Support Ukraine: Protection and Wellbeing Hubs al 

PATRIR finanțat de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru 

Refugiați (UNHCR), cu scopul de a sprijini și proteja comunitatea, oferind 

servicii gratuite pentru ucraineni, precum cele de consultanță juridică și 

consiliere psihologică. De asemenea, Ukraine House este un spațiu pentru 
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activități, cursuri și evenimente dedicate comunității ucrainene. Este locul 

în care ucrainenii au șansa de a prelua inițiativa în servirea comunității din 

care fac parte, alături de colegii lor români și străini.  

Comunitatea ucraineană a oferit un răspuns pozitiv inițiativei, oferindu-se 

pentru a organiza voluntar diverse ateliere și activități în cadrul Ukraine 

House și participând cu entuziasm la evenimentele organizate aici. De 

asemenea, numărul doritorilor de cursuri de limbă engleză și română a 

fost copleșitor.                                         

                                                                             Autori:  Rodica Rusu (CSCM) 

                                                                                           Crina Moisă 

 

Activități  în cadrul Campaniei celor 16 zile de activism împotriva 

violenței domestice 

 

În perioada 25.11.2022-10.12.2022 Centrul pentru prevenirea și 

combaterea violenței în familie a desfășurat activități și campanii de 

informare și sensibilizare cu privire la fenomenul violenței domestice, în 

cadrul Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței domestice 

- moment de reflecție, reînnoire, amplificare și elaborare de noi strategii 

pentru prevenirea și combaterea acestui flagel al societății zilelor noastre. 

Activități: 

        1.”Info Day” - întâlnire cu profesioniștii din domeniul violenței 

domestice (IPJ, DGASPC Cluj, Poliția Locală, ONG-uri) 

        2. ”Arta curajului” – organizarea unui atelier de pictură cu 

beneficiarele CPCVF, artist Oana POP 

 

 
 

        3.”Violența nu este o soluție, este o problemă”- campanie în școli 

pentru creșterea gradului de conștientizare a violenței, drept încălcare a 

drepturilor omului. 
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        4. Masă rotundă – „De vorbă cu specialiștii CPCVF” – teme 

abordate: tipurile de violență domestică, ordinul de protecție, planul de 

siguranță, relațiile sănătoase, întrebări și răspunsuri. 

         5. ”Protecția și siguranța victimelor, o prioritate”- Grup de lucru 

profesioniștii DASM - CPCVF si DGASPC - Centrul de primire în regim 

de urgență pentru victimele violenței în familie. 

          6. Promovare sistematică activități și servicii CPCVF în social 

media. 

 

                                                                                     Autor: Raluca Farcaș 

 

Participare la întâlnirea de lucru în cadrul ”Proiectului de 

informare și prevenire a victimizării cetățenilor” 

 

În luna noiembrie 2022 au avut loc patru întâlniri de lucru în cadrul 

”Proiectului de informare și prevenire a victimizării cetățenilor” 

implementat de către IPJ Cluj, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj.  

Acest proiect își propune reducerea riscului victimizării clujenilor, dar și 

îmbunătățirea intervenției polițiștilor în situații de violență domestică.  

Participarea a aproximativ 200 de polițiști din segmentul de siguranță 

publică la întâlnirile cu reprezentanții parchetelor care coordonează 

cercetarea penală în dosare și informațiile primite din latura serviciilor 

sociale puse la dispoziție victimelor violenței domestice a fost un real 

succes pentru fiecare dintre participanți.  

A fost o ocazie bună de a fi informați despre servicii de protecție socială 

existente pentru a putea fi capabili să transmit, mai departe, la nevoie, 

victimelor violenței domestice aceste informații.  

La întâlnirea organizată în cadrul proiectului în 29.11.2022 au participat 

și doi reprezentanți ai DASM și au fost prezentate serviciile sociale oferite 

de către DASM prin Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în 

familie.   

Autori: Gina Pop (IPJ Cluj) 

                                                                                      Crina Moisă 

 

 

Participare la dezbaterea asupra Strategiei Județene a Serviciilor 

Sociale 

 

În data de 07.11.2022, reprezentanții Serviciului Management de Proiecte 

și Dezvoltare Comunitară al Direcției de Asistență Socială și Medicală 

(Consilier superior- Popa Arianda-Manuela, Psiholog- Mătiță Daniel), au 

fost prezenți la sediul DGASPC Cluj, unde s-a dezbătut strategia 

județeană a serviciilor sociale. 

Cu ocazia acestui eveniment, reprezentanții DASM au diseminat către 

specialiștii SPAS-urilor din județul Cluj (reprezentanți ai Primăriei Dej, 

Primăriei Gherla, Primăriei Aghireșu, Primăriei Apahida, Primăriei 

Câmpia Turzii, etc.) modelele de bune practici din cadrul celor 2 proiecte 
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POCU aflate în implementarea instituției, precum și experiența dobândită 

în furnizarea serviciilor sociale către anumite grupuri vulnerabile. 

 Autor: Arianda Popa  

ombrie la  Centrul e Zi pentru Vârstnici nr. 2  
Luna Noiembrie la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.1 (CZV 1) 

 

Luna noiembrie s-a derulat pentru seniorii CZV1 într-un frumos 

continuum de activități.  

Olăritul – În această lună, aparent tristă prin frumusețea ei aparte, 

deoarece anunță apusul toamnei și frumoasă pentru că ne vestește sosirea 

iernii, a debutat la CZV1 cu o activitate nouă și total surprinzătoare: lucrul 

cu ”plastilina” olarului, activitate pe care poporul român o cunoaște din 

moși-strămoși.  

Astfel, în data de 02 noiembrie 2022, voluntarele Ramona și Ioana au 

organizat un Atelier de modelat în lut, având subiectul ”construcție 

obiect”. Membrii CZV1 au fost foarte încântați de această nouă activitate 

prin care voluntarele au prezentat și i-au ajutat să înțeleagă, pe membrii 

centrului, cum ”lutul poate prinde viață!”  

 
QUIZ – cine oare, de la CZV1 nu a auzit de această activitate? O activitate 

ce are ca scop modelarea gândului și armonia cuvântului, prin sfredelirea 

prin cotloanele aducerii aminte după cunoașteri. În fiecare lună, 

voluntarele Ioana, Roxana, Andreea și Roxana2, de la SIMPLON 

ROMÂNIA, au activat gândirea frumoasă a vârstnicilor prin jocuri și 

concursuri de cunoștință generală. 

Culorile toamnei – așa au înțeles membrii CZV1, împreună cu Academic 

Radio, să ridice toamna pe piedestalul timpului, prin organizarea unui 

spectacol dedicat frunzelor desprinse. Muzica patriotică – în cinstea 

sărbătoririi Zilei Naționale a României, muzica populară – leagănul 

sufletului și poezia – astâmpărarea dorului, au răsunat în Sala de 

spectacole a Centrului de Cultură Urbană – CASINO, într-o frumoasă zi 

cu legături și ancore în credința poporului nostru: sărbătoarea Intrării în 

Biserică a Maicii Domnului.  

 



 

 

 
 

     

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Astfel, Corala și Grupul vocal-instrumental din cadrul Ansamblului 

Armonia Seniorilor a CZV1, au încântat audiența prin dăruirea 

interpretării și ținuta populară. Au avut în spatele lor într-un sprijin și 

ajutor de netăgăduit, voluntarii armoniei: Maria Moldovan (dirijor corală), 

Vasile Popa (vioară și voce), Alexandru Coman (acordeon), Liviu Matei 

(vioară braci), Vasile Popa (taragot), Uțu Mazanec (contrabas), Viorel 

Horani și Ioan Sofron (vioară). 

TURISM – întâlniri așteptate de membrii CZV1 în această perioadă mai 

neprielnică ieșirilor și mai puțin prietenoasă cu drumețiile, în cadrul 

”Clubului seniorilor pasionați de turism”, prezentate de o frumoasă echipă 

condusă de domnul Vasile Țibre, membru al CZV1, ne-au pus la dispoziție 

visul, posibilitatea ca proprii pași să ne fie purtați pe cărările imaginației, 

să poposim pe diverse cărări ale țării și ale lumii. 

   Activitățile săptămânale:  

1. Armonie în pași de dans – activitate de relaxare și învățare, de mișcare 

și întinerire prin dansul latino, promovat cu multă dăruire de voluntarele 

Andrada Nistorică și Laura Picovici, de la Școala de dans BailARTE DS, 

care îi consideră pe membrii CZV1 ”tineri de mai multă vreme”. Credem 

că motto-ul după care prinde atât de bine această activitate este:  ”noi 

putem”  

2. Pictură – atelier de pictură. În cadrul acestei activități, membrii CZV1 

își iau fiecare blocul de desen și imaginația și poposesc pe băncile școlii. 

Au ca învățător pe domnul arh. Vergil Diaconescu, membru al CZV1.  

 

 
 

3. Serată dansantă –prezentată în zilele de joi ale săptămânii, prin activități 

antrenante și relaxante, care au drept scop buna-dispoziție a 

participanților. În aceste seri se dansează și se face concurs de karaoke, se 

spun glume și se organizează concurs de improvizație.  

4. DANECT – este un proiect pilot care implică persoane de diferite 

vârste, dar cu precădere vârstnici, din regiunea Dunării. ”Există ceva 

pentru toată lumea” prezentări de: muzică, poezie, dans, tradiții din 

diferite țări, prin care, cu ajutorul întâlnirilor video online, participanții își 

împărtășesc interesele, emoțiile, dar și competențele prin intermediul 

sistemului de video-conferință ZOOM. Participăm la întîlnire cu 

contribuții artistice sau informale, realizate de seniorii CZV1. 

 

Activitățile zilnice:  

Faptul că participă la diverse competiții de cunoștințe generale, șah, 

rummy sau ping-pong, se amuză la Râsotekă, dansează salsa și bachata, 
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Autor newsletter: Crina Moisă  

Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare 

Comunitară, DASM Cluj-Napoca.  

învață să cânte la pian, participă la dezvoltare personală, urmăresc cu 

interes cursurile de limbi străine sau cele de arte vizuale, cântă și joacă 

popular, seniorii de la CZV1 sunt încântați atât de oportunitatea formării 

continue, cât și de faptul că pot să facă recuperare în sălile de kinetoterapie 

sau fizioterapie ale Centrului, sub supravegherea atentă a unor 

profesioniști. Mulțumim voluntarilor din compartimentul kinetoterapie 

care ne-au sprijinit cu programele lor de recuperare medicală: Mihaela 

Nuț, Ioana Popovici și Daniela-Ioana Prunean. 

 

Autor: Mihaela Marcovici 

 

Activități în luna noiembrie în cadrul proiectului Erasmus Plus   

ID ”2022 -1-RO01-KA121-ADU-000059063” 

 
În luna noiembrie a demarat procedura de selecție a persoanelor din cadrul 

Centrului de zi pentru vârstnici nr. 2 (CZV 2), în vederea participării la 

programul de mobilitate în scopul învățării, din cadrul proiectului cu ID 

”2022 -1-RO01-KA121-ADU-000059063”, implementat de Muzeul 

Etnografic al Transilvaniei, în calitate de coordonator, împreună cu 

Direcția de Asistență Socială și Medicală, Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, Muzeul Județean 

de Etnografie și Artă Populară Maramureș și Muzeul Memorial ”Octavian 

Goga”, în calitate de beneficiari, membrii de consorțiu.  

Proiectul este finanțat de către Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale prin 

Programul Erasmus +, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor 

vârstnice în scopul dezvoltării abilităților digitate, al Comisiei Europene. 

Rezultatul procesului de selecție a dosarelor a fost afișat atât la sediul CZV 

2 de pe strada Decebal nr. 2 cât și pe adresa de facebook a Direcției de 

Asistență Socială Și Medicală 

(https://www.facebook.com/photo?fbid=1952208211616062&set=a.719

254491578113).  

În luna decembrie cei 18 candidații se vor prezenta în fața comisiei de 

selecție, urmând a fi demarată procedura de selecție a beneficiarilor care 

vor pleca, în intervalele 05-11 martie 2023, respectiv 07-13 mai 2023, în 

Barcelona, Spania pentru a participa la cursul “My Digital World in 

Class”.  

Mult success tuturor candidaților! 

 

Autor:  Daniel Mătiță 
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