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Distribuirea celei de a-V-a tranșe de pachete cu alimente oferite de 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene   

 

Începând cu data de 19.12.2022, Direcția de Asistență Socială și 

Medicală a început distribuirea celei de a-V-a tranșe de pachete cu 

alimente oferite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  

în cadrul proiectului „Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare”, 

finanțat prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Dezavantajate (POAD). 

Categoriile eligibile de beneficiari sunt următoarele: 

• Familii și persoane singure cărora le este stabilit, prin 

dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim 

garantat; 

• Familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei; 

• Persoane sau familii aflate temporar în situații critice de 

viață, respectiv victime ale calamităților, persoane 

dependente sau în alte situații asemănătoare stabilite prin 

anchetele sociale și care se află în situații deosebite de 

vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în 

așezările informale. 

 

Persoanele beneficiare vor putea ridica pachetele cu produsele 

alimentare din incinta Pieței Agroalimentare IRA, de pe str. 

Dâmboviței, Cluj-Napoca. 

Orar:  

Luni, Marți, Miercuri- 08:30-15:30 

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

 

Autori: Serviciul Achiziții Publice, logistică 
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Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întâlnirea de lansare a proiectului “Formare profesională în 

dependența de droguri ilicite: Echiparea cadrelor medicale cu 

competențe și tehnici de tratare a dependenței (CARE4SUD)„ 

 

În perioada 19-20 decembrie 2022 a avut loc la Klaipeda (Lituania) 

întâlnirea de lansare a proiectului Formare profesională în dependența de 

droguri ilicite: Echiparea cadrelor medicale cu competențe și tehnici de 

tratare a dependenței (CARE4SUD), proiect finanțat prin Programul 

Erasmus + al Uniunii Europene (KA 220 VET - Parteneriate de cooperare 

în domeniul educației și al formării profesionale).  

Întâlnirea s-a desfășurat în format hibrid, întrucât 2 dintre parteneri nu s-

au putut deplasa în Lituania.  

În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte referitoare la managementul 

proiectului, aspecte financiare caracteristice Programului Erasmus Plus 

(KA 220) și referitoare la evaluarea și monitorizarea derulării activităților 

proiectului etc.  

Fiecare partener a prezentat activitățile și specificul organizației pe care o 

reprezintă, precum și pachetele de lucru pe care urmează să le coordoneze 

în cadrul proiectului.  Astfel, reprezentanții DASM au prezentat obiectul 

de activitate, obiectivele, domeniile de acțiune, structura Direcției de 

Asistență Socială și Medicală din Cluj-Napoca, proiectele în care instituția 

este implicată, precum și pachetul de lucru pe care îl coordonează în 

proiect, respectiv Sensibilizare, diseminare și sustenabilitate.   

Proiectul este implementat 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 se adresează practicienilor în domeniul sănătății (fără experiență 

în domeniul dependenței de droguri ilicite), medicilor (care doresc să își 

îmbunătățească cunoștințele și competențele necesare în domeniul 

dependenței de droguri,  în vederea angajării în acest domeniu sau a 

dezvoltării profesionale); profesioniștilor în domeniul dependenței de 

droguri (asistenți sociali, psihologi, psihiatri); formatorilor 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. 

Perioada de implementare a proiectului este de 28 de luni (1 noiembrie 

2022 - 28 februarie 2025). 

 

Autor:  Crina Moisă 

 

 



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) 

 

 

 

 
 
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020 
 
 
 

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 decembrie 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 437 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:  437 porții 

de hrană/masă caldă livrate la domiciliu copiilor prezenți la 

activități, prin intermediul serviciului de catering achiziționat în 

proiect. 

În data de 15 decembrie 2022, la Centrul de Cultură Urbană Casino, 

din Parcul Central „Simion Bărnuțiu” din municipiul Cluj-Napoca, 

s-a desfășurat festivitatea de premiere a 51 de beneficiari implicați 

în cadrul activităților proiectului PROTECT (ie).  

Această acțiune s-a desfășurat sub forma unui eveniment public la 

care au participat primarul municipiului Cluj-Napoca, dl. Emil Boc, 

directorul executiv al DASM Cluj-Napoca, dl. Aurel Mocan, echipa 

de management și experții proiectului Protect(ie), copiii și familiile 

acestora.   

Astfel, unui număr de 51 copii (a doua serie din cei 150 copii 

cuprinși în proiect) le-au fost acordate următoarele categorii de 

premii: 1. premiul I (20 biciclete + 20 tablete) pentru 20 copii care 

au avut o participare și frecvență foarte bună la activități; 2. premiul 

II (20 trotinete + 20 tablete) pentru 20 copii care au avut o 

participare/frecvență bună; 3. premiul III (11 tablete) pentru 11 

copii care au avut o participare satisfăcătoare la activități.  

Conform calendarului activităților proiectului, pentru ceilalți copii 

(seria a III-a) se vor acorda premii în anul viitor, în perioada aprilie-

mai 2023.  

De asemenea, în luna decembrie 2022, cu sprijinul Consiliului local 

al municipiului Cluj-Napoca, le-au fost acordate celor 150 de copii 

din grupul țintă al proiectului pachete de Crăciun (dulciuri, fructe și 

jucării). 

 

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.  

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
Serviciul Protecție socială 

  0264563052   

  protectiesociala@dasmclujnapoca.ro  
 
 

 

Plata subvențiilor pentru absolvenții programului de formare 

profesionala ”Coafor”, desfășurat în cadrul proiectului “Suntem 

alături de TINE (ri)!”: 

 

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. 

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 teroretice dobândite.  

În urma susținerii examenului de absolvire organizat de Centrul 

Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj, 8 tineri 

participanți la programul de pregătire profesională au fost declarați 

absolvenți ai cursului de formare profesională ”Coafor”.  

La finalul lunii decembrie 2022, absolvenții cursului de calificare 

au primit subvenții în cuantum total de 26.200 lei.  

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 

 

Direcția de Asistență Socială și Medicală, Cluj-Napoca, împreună cu 

partenerii săi, anunță încheierea proiectului intitulat 

”DOWN - Fără bariere!” 

Nr. proiect 2019-3-RO01-KA105-077815 

Proiect finanțat prin programul Erasmus Plus al  

Proiectul ”DOWN - Fără bariere!” a fost finanțat prin Programul Erasmus 

Plus al Comisiei Europene, implementat de către DASM (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 terminandu-

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

mailto:cabinetemedicale@dasmclujnapoca.ro


 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
„Conţinutul prezentului articol reprezintă 
responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar 
Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt 
responsabile pentru modul în care va fi folosit 
conţinutul informaţiei”. 

 
 
 
 

total al proiectului a fost de 38.889 euro. 

Proiectul a avut ca scop asigurarea contextului favorabil pentru 

promovarea diversitătii, a dialogului intercultural pentru tineri și a 

incluziunii sociale, precum și îmbunătățirea competențelor profesionale 

ale lucrătorilor de tineret în activitatea desfășurată cu tinerii cu și fără 

Sindrom Down (SD). 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:  

✓ contribuirea la dezvoltarea competențelor profesionale a 20 

lucrători de tineret din 4 țări și la conștientizarea acestora în 

munca cu tinerii cu sindrom down, în cadrul unui curs, în perioada 

16-20 Mai 2022 desfășurat la Istanbul, Turcia;  

✓ contribuirea la optimizarea calității muncii pentru tinerii cu SD, 

dezvoltând instrumente de lucru adecvate, prin realizarea, de către 

cei 20 lucrători de tineret, în cadrul cursului, a unui manual de 

bune practici;  

✓ contribuirea la dezvoltarea performanțelor de învățare și de 

comunicare, a spiritului de ințiativă, a stimei de sine, a 

sensibilizării interculturale și a facilitării accesului pe piața 

muncii, pentru 24 tineri cu /fără sindrom down într-un schimb de 

tineri de 6 zile, desfășurat la Cluj Napoca, în perioada 26 

Septembrie 2022 - 01 Octombrie 2022. 

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

principale:  

✓ un curs de formare pentru 20 de lucrători de tineret din țările 

partenere (16-20 Mai, 2022 în Istanbul, Turcia);  

✓ o vizită de planificare în avans a schimbului de tineri, care a reunit 

coordonatorii proiectului selectați de către partenerii consorțiului 

(septembrie 2022, Cluj-Napoca, România)  

✓ 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).   

DASM împreună cu partenerii săi, au publicat:   

✓ 1 ghid de lucru elaborat ca urmare a cursului de formare 

desfășurat cu lucrătorii de tineret, care cuprinde bune practici și 

instrumente de lucru adaptate nevoilor tinerilor cu SD (poate fi 

consultat aici: 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/); 

✓ 1 album foto elaborat ca urmare a desfășurării sesiunilor de 

fotografiere cu tinerii cu și fără SD, care reflectă și experiența 

acestora în cadrul schimbului de tineri (poate fi consultat aici: 

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/). 

 

În 14.12.2022 a avut loc o Conferință online pentru marcarea finalului 

proiectului.  



 
 
 
 
 
Centrul pentru prevenirea și combaterea 
violenței în familie 
 

  0372.799.098  
 

 violentainfamilie@dasmclujnapoca.ro  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Serviciul Management de proiecte și  
dezvoltare comunitară  

  0730634164 

managementproiecte@dasmclujnapoca.ro 
 

 
 

Pentru întrebări suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să ne 

contactați la numărul de telefon 0372-799865 sau prin e-mail: 

alexandraisacu.dasm@gmail.com 

                                                                                   Autor: Alexandra Isacu 

 

Activități  în cadrul Campaniei celor 16 zile de activism împotriva 

violenței domestice și cadouri pentru copiii beneficiarelor Centrului 

pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 

 

În luna decembrie 2022 specialiștii Centrului pentru prevenirea și 

combaterea violenței în familie (CPCVF) din cadrul DASM a continuat 

seria de activități/campanii de informare și sensibilizare cu privire la 

fenomenul violenței domestice, inițiate în luna noiembrie 2022 în cadrul 

Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței domestice 

(25.11.2022-10.12.2022). 

De asemenea, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, copiii beneficiarelor 

centrului au primit pachete de la Moș Craciun, pe care le-au ridicat cu 

bucurie și entuziasm de sub bradutul special împodobit pentru acest 

eveniment. 

 
 

                                                                                     Autor: Raluca Farcaș 

 
Participare la evenimentul  “Așezări informale: În căutarea 

unor soluții operaționale” 

 

În intervalul de 7-8 decembrie 2022, doi specialiști din cadrul 

Serviciului Management de Proiecte și Dezvoltare Comunitară au 

participat la București la evenimentul organizat de Banca Mondială, 

în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației (MDPLA) și cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene (MIPE), cu sprijinul Direcției Generale Sprijin pentru 

Reforme Structurale (DG REFORM) a Comisiei Europene, pentru 

a explora soluții operaționale privind gestionarea așezărilor 

informale din România. 

Evenimentul a debutat, după prezentările din deschidere, cu un 

panel a cărui temă a fost reprezentată de Sinergiile în abordarea 

mailto:managementproiecte@dasmclujnapoca.ro


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

așezărilor informale atât la nivel local cât și la nivel central. Mai 

apoi au fost prezentate studii de caz de la nivel local de către 

reprezentanți din Reșița, Târgu Mureș, Sfântu Gheorghe și 

Miercurea Ciuc. În final, s-a organizat un atelier format world café 

care a cuprins teme legate de tipologii, surse de informații și tipuri 

de date, instrumente de planificare și proiectare urbană și structuri 

de guvernanță. 

Acest eveniment a oferit o platformă de discuții și schimb de 

cunoștințe cu privire la situația actuală a așezărilor informale, la 

inițiativele în curs de desfășurare ale MDLPA și MIPE precum și 

ale altor actori pentru a aborda și soluționa acest subiect. 

Evenimentul a beneficiat de participarea unor experți internaționali 

în domeniu și a inclus exemple de bune practici, abordări integrate 

și proiecte care vor fi realizate prin intermediul Cadrului Financiar 

Multianual 2021-2027 și a Planului Național de Redresare și 

Reziliență.  

Evenimentul a fost destinat autorităților publice locale și naționale, 

organizațiilor societății civile, și tuturor părților interesate de 

abordarea fenomenului așezărilor informale. 

Autori:  Loredana Albu 

             Daniel Mătiță 

 

Participare la evenimentul ENFEM - Towards a Thriving, Dynamic 

and Inclusive Cluj: Championing Employment and 

Entrepreneurship of International Women in Cluj 

 

În data de 9 decembrie 2022 un reprezentant al Serviciului Management 

de Proiecte și Dezvoltare Comunitară a participat la evenimentul 

Towards a a Thriving, Dynamic and Inclusive Cluj: Championing 

Employment and Entrepreneurship of International Women in Cluj 

organizat de Institutul Român pentru Pace – PATRIR.  

Acest eveniment de capitalizare și-a propus să sensibilizeze actorii locali 

cu privire la necesitatea eliminării barierelor existente în procesul de 

incluziune a femeilor internaționale pe piața forței de muncă din Cluj. 

Emilia Botezan (Primăria Municipiului Cluj-Napoca), Diane Inamaroho 

(reprezentantă Comunitatea Africană din Cluj) și Mihalea Bercea (Cluj 

International Women’s Club) au punctat, în intervențiile lor ca speakeri, 

faptul că un oraș inclusiv și multicultural precum Cluj-Napoca poate 

dezvolta o agendă incluzivă dedicată cetățenilor internaționali care aleg, 

în număr tot mai mare, să locuiască aici.  

Evenimentul a reunit 20 de participanți din mediul public și privat din 

Cluj-Napoca, printre care reprezentanți ai DASM, ADI-ZMC, Grupul de 

Inițiativă Basarabeană, Universitatea Babeș-Bolyai, dar și femei din 

comunitatea internațională din Cluj. 

Activitatea face parte din proiectul ENFEM Female TCNs Integration in 

local Communities through Employability and Entrepreneurship Local 



 
 

 
 
 
 
 
 
Centrul de zi “Țara Minunilor” 

  0733-070.315 

 taraminunilor@dasmclujnapoca.ro 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Oriented Strategies (101038287 — ENFEM — AMIF-2020-AG), care 

își propune să creeze un context oportun pentru dezvoltarea rețelelor de 

actori locali din 10 țări europene partenere, rețele compuse din autorități 

locale, actori relevanți pe piața forței de muncă, ONG-uri concentrate pe  

 

procesul de integrare sau organizații conduse de femei, care împărtășesc 

viziunea comună derivată din Planul de Acțiune EU pentru Integrare și 

Incluziune 2021-2027.  

Proiectul va furniza oportunități de training pentru femeile migrante, pe 

următoarele teme: învățarea limbii din țara gazdă, dreptul muncii, abilități 

antreprenoriale și va încuraja integrarea femeilor pe piața forței de muncă 

locală. Proiectul este finanțat cu sprijinul Fondului pentru azil, migrație și 

integrare (FAMI) al Uniunii Europene.  
Autori:  Alis Costescu (PATRIR) 

                                                                                         Crina Moisă 

 

Bucurie, emoție, magie, sărbătoare 

la Centrul de zi Țara Minunilor! 

 

Moșul a venit mai devreme la copiii beneficiari ai Centrului de zi “Țara 

Minunilor”! 

Copiii, îmbrăcaţi în hăinuțe de sărbătoare, i-au cântat Moşului colinde și  

cântece specifice Crăciunului și i-au recitat poezii. 

Ca de fiecare dată, Moș Crăciun a adus cadourile mult așteptate de cei 

mici.  Emoţionaţi şi plini de bucurie, toţi copiii, pe rând, au ajuns la Moşul, 

de la care au primit binemeritatele cadouri.  

Serbarea s-a încheiat cu ropote de aplauze din partea părinţilor şi, 

bineînţeles, cu multe poze lângă brad ale copiilor cu Moşul.  

Mulțumim tuturor pentru o serbare ca-n povești!  

 

 
 

„Cred cu adevărat că dacă vom continua să spunem povestea 

Crăciunului, să cântăm colinde şi să trăim spiritul Crăciunului, vom 

putea aduce bucurie, fericire şi pace acestei lumi.” 
 

Norman Vincent Peale 
 

Autor: Iclodean-Lazar Cristian 

 



 
Centrul de servicii socio-medicale 
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Bucuria de Crăciun a copiilor familiei Centrului de Servicii Socio-

Medicale  

 

Crăciunul este o sărbătoare care se petrece în familie, fiind marcată de 

obiceiuri și tradiții precum colindele, venirea lui Moș Crăciun, 

împodobirea bradului și masa specială pregătită pentru a sărbători alături 

de cei dragi.   

În cadrul familiei Centrului de Servicii Socio-Medicale, s-a sărbătorit 

Crăciunul împreună cu personalul, beneficiarii şi aparţinătorii centrului. 

Copiii beneficiari ai centrului au primit cadou cu ocazia Crăciunului câte 

un pachet cu fructe şi dulciuri, de aceea, ținem să mulțumim  Consiliului 

Local al municipiului Cluj-Napoca, care a aprobat fondurile pentru cele 

65 de pachete achiziționate cu ocazia Crăciunului. 

Distribuirea cadourilor s-a realizat cu ajutorul echipei Centrului de 

Servicii Socio-Medicale, la sediul centrului. Astfel, copiii s-au bucurat de 

venirea Moșului și au venit să ridice de sub brad răsplata pentru că au fost 

cuminți pe tot parcursul anului. Bucuria, zâmbetele și fericirea din ochii 

micuților au fost pe măsură. Copiii l-au răsplătit pe Moș Crăciun cu câte 

o poezie lângă brăduţul frumos împodobit. 

 

  
 

Autor: Alin Vlădescu 

mbrie la  Centrul e Zi pentru Vârstnici nr. 2  
Luna decembrie la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 (CZV 1) 

 

Luna decembrie 2022, pentru seniorii CZV1, a fost o continuă 

bucurie a vestirii Nașterii Domnului. Este luna în care se dezvăluie 

pentru noi toți: SPECTACOLUL IERNII. 

06 decembrie 

Am avut parte de un spectacol minunat, pe care l-am primit cadou 

în ziua de Sfântul Nicolae, noi, membrii CZV1, din partea unor 

tineri inimoși și foarte talentați de la Liceul de Muzică "Sigismund 

Toduță" din Cluj-Napoca, însoțiți de profesorii lor coordonatori.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ceea ce am văzut a fost spectacolul tinereții, al prospețimii, al 

bucuriei de a trăi și mai ales de a trăi prin muzică, cu multă eleganță 

și delicatețe, iar ceea ce am audiat ne-a învăluit inima și ne-a 

mângâiat sufletul. 

 

 
 

Tot în data de 6 decembrie 2022, CZV1 a participat, printr-un 

reprezentant senior, doamna Elena Muste, la cel de-al șaselea 

seminar din cadrul Proiectului EUDIGIT - digitalizarea în 

orașele Marsilia, Cluj-Napoca, Genova, Rotterdam, Hamburg și 

Varna. Seminarul s-a intitulat: “Abordarea decalajului digital 

dintre zonele urbane și rurale”.  

A fost prezentată, din această perspectivă și Strategia de 

transformare digitală a municipiului Cluj-Napoca.  

Prezentarea a fost continuată cu discuții interactive. În cadrul celor 

6 ateliere locale (seminare) orașele și-au împărtășit exemple ale 

modurilor în care orașele lucrează pentru a elimina decalajul digital 

geografic, social sau cultural a populației comunității. În urma 

acestor ateliere, s-a elaborat câte o publicație electronică (tip e-

book), cea mai importantă pentru seniori, fiind publicația 

“Persoanele în vârstă, decalajul digital și cetățenia” - o culegere a 

celor mai bune practici și experiențe digitale ale persoanelor în 

vârstă.(https://eudigit.marseille.fr/sites/eudigit/files/contenu/ebook

-2-ro/index.html). 

11 decembrie  

Am pornit la colindat cu Ansamblul Armonia Seniorilor. Prima 

destinație: satul Ugruțiu și Primăria comunei Dragu. Momentele 

petrecute la Ugruțiu, au fost cu adevărat memorabile. Oameni 

minunați, adevărați fii ai satului, ne-au primit cu drag și bucurie în 

suflete și în priviri. Doamna Primar a demonstrat că știe să fie un 

bun lider pentru cei care au crezut în ea și o gazdă de omenie pentru 

noi, toți cei invitați la Sărbătoarea de suflet a satului Ugruțiu. 

Mulțumim tuturor celor care au fost prezenți și domnului Vasile 

Țibre, membru CZV1, care s-a implicat ca totul să fie perfect, un 

fiu ce a demonstrate, cu prisosință, că iubește satul în care s-a 

născut.  

https://eudigit.marseille.fr/sites/eudigit/files/contenu/ebook-2-ro/index.html
https://eudigit.marseille.fr/sites/eudigit/files/contenu/ebook-2-ro/index.html


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacolul s-a numit ”Colinda satului Ugruțiu”. Prin colinde, 

membrii CZV1 au vestit Nașterea Domnului. Apoi, cântecele 

populare și patriotice au însuflețit și au dat culoare evenimentului 

organizat de Fiii Satului Ugruțiu și Primăria Dragu. 

14 decembrie 

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 cunoaștere. În 

fiecare lună, voluntarele Roxana, Ioana și din nou Roxana, de la 

SIMPLON ROMÂNIA, au activat gândirea frumoasă a vârstnicilor 

prin jocuri și concursuri de cunoștințe generale. În această lună, a 

cadourilor, activitatea s-a bucurat și de premii surpriză, ce au 

constat în cărți de dezvoltare personală. 

16 decembrie 

Membrii CZV1 care fac parte din Ansamblul Armonia Seniorilor, 

împreună cu oamenii cu suflet mare care îi ajută în activitatea 

artistică (voluntarii instrumentiști: prof. Vasile Popa – voce și 

vioară, Alexandru Coman – acordeon, Vasile Popa – taragot și Liviu 

Matei – vioară braci), au vestit Nașterea Domnului la Primăria 

municipiului Cluj-Napoca, printr-un spectacol de colinde autentice, 

unele din zona Răchițele, care a ajuns la sufletul celor care ne-au 

primit cu drag. Bucuria de a umbla la colindat vine din dragul de a 

păstra tradițiile și obiceiurile, dar ține și de omenia gazdelor, de 

zâmbetul cald și brațele deschise. 

Mulțumim gazdelor care ne-au primit cu drag, domnului primar 

Emil Boc, care a făcut să ne simțim atât de bine în ”casa" Primăriei 

municipiului Cluj-Napoca, completând colindul seniorilor cu o 

frumoasă ”orație”. Cu toții am cântat ”LA MULȚI ANI !” și am 

făcut poze de grup. Emoțiile și bucuria trăită, au transformat acea 

întâlnire într-o amintire frumoasă și dragă seniorilor. 

 

 
 

18 decembrie  

O altă zi în care ne-am bucurat să colindăm.  

UNDE?  La Biserica ”Sfântul Anton de Padova” din Dej.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căldura sufletească cu care ne-au întâmpinat oamenii din acea 

frumoasă parohie, a creat emoție și bucurie, simțind că te afli între 

oameni buni. Ce dar poate fi mai de preț, decât omenia materializată 

prin gesturi, prin fapte? 

Orice dăruim din inimă, poate fi un dar de Crăciun și nu numai...  

 

 
 

18 decembrie 

Seniorii dansatori de la CZV1, au participat la evenimentul 

caritabil: FOREVER YOUNG  

Organizatori eveniment: BAILArte Dance School & Andrada 

Nistorică 

”O sesiune de dans ALTFEL! 

De ce ALTFEL? 

Pentru că au dansat împreună tineri și tineri de mai multă vreme 

dansatori BAILArtici: seniori, copii și părinți.” 

Au primit aplauze, la scenă deschisă, cele două momente artistice 

ale seniorilor, create special pentru acest eveniment de instructorul 

coregraf Andrada Nistorică și voluntarii Școlii de dans BAILArte: 

Laura Picovici și Andrei Crivat. 

”S-a demostrat încă o dată că: dansul UNEȘTE oamenii, nu are 

vârstă și că nu e niciodată prea târziu să ne îndeplinim visurile” 

(Andrada). 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 decembrie:  

”Clubul seniorilor pasionați de turism” inițiat din perioada 

pandemiei de domnul Vasile Țibre, membru și voluntar CZV1, a 

organizat, și în această lună, două prezentări. O întâlnire cu tema 

”Tranfăgărășanul” și o întâlnire cu tema ”Tradiții și obiceiuri de 

Crăciun”. Cu această ocazie au fost interpretate colinde de toți cei 

aflați în Sala de Lectură a CZV1.    

 

 

 
 

Participarea în diverse proiecte de cercetare ale UBB a seniorilor de 

la CZV1 a devenit un bun prilej de cunoaștere de sine și de ceilalți. 

S-au organizat, de două ori pe săptămână, întâlniri pentru studiul 

internațional DEMOTEC, în cadrul Proiectului Horizon 2020, care-

și propune explicarea mecanismului de ”bugetare participativă”. 

Tot de două ori pe săptămână s-au derulat și întâlnirile cu psihologul 

delegat de Cognitrom care, în parteneriat cu UBB și DASM, a inițiat 

o cercetare psihologică, care a constat în administrarea unor teste 

psihologice în curs de etalonare, unui număr de 50 de seniori, 

membrii activi CZV1. 

GIMNASTICĂ de MOBILITATE – la orice vârstă mișcarea este 

bine-venită și necesară. Sub îndrumarea doamnei Nora Fulger, 

membru și voluntar CZV1, exercițiile de mobilitate de luni 

dimineața, se bucură tot mai mulți seniori participanți. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERATA DANSANTĂ este prezentă în zilele de joi ale săptămânii, 

prin activități antrenante și relaxante, care au drept scop buna 

dispoziție. În această lună a fost organizată o serată dansantă cu 

tema: ”Împreună de Sărbători”, în data de 28 decembrie 2022. 

 

 
 

DANECT – un proiect pilot, prin care persoane de diferite vârste, 

dar cu precădere vârstnici, din regiunea Dunării, se întâlnesc în 

fiecare a doua duminică din lună, în sesiunile online prin programul 

Danube-Networkers, care invită oamenii la comunicare, dincolo de 

Corona Virus și de alte probleme care pot genera izolarea fizică sau 

emoțională. Cu ajutorul întâlnirilor video online, oamenii își 

împărtășesc interesele, emoțiile, dar și competențele prin 

intermediul sistemului de video-conferință ZOOM. Există ceva 

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

diferite țări. Participăm cu contribuții artistice sau informale, 

realizate de seniorii CZV1, așa cum am făcut și în data de 18 

decembrie, când seniorii CZV1 au transmis colegilor din țările 

dunărene imagini de la serata dansantă organizată de BAILArte DS. 

ACTIVITĂȚILE ZILNICE:  

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

rummy sau ping-pong, se amuză la Râsotekă, dansează salsa și 

bachata, 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 de kinetoterapie, care ne-au 

sprijinit cu programele lor de recuperare medicală: Mihaela Nuț, 

Ioana Popovici și Daniela-Ioana Prunean. 

 

Autor: Mihaela Marcovici 
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Autor newsletter: Crina Moisă  

Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare 

Comunitară, DASM Cluj-Napoca.  

 

 

Activități în luna decembrie în cadrul proiectului Erasmus Plus   

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

 
În data de 20 decembrie 2022 la sediul Centrului de zi pentru vârstnici nr. 

2 a avut loc prima sesiune de instruire cu caracter informativ în cadrul 

proiectului cu ID ”2022 -1-RO01-KA121-ADU-000059063”.  

Participanții au fost informați despre componența fiecărei grupe de 

mobilitate care va fi formată din 6 persoane care au fost nominalizate în 

cadrul întâlnirii.  Fiecare grupă a avut ocazia de a cunoaște persoana care 

îi va însoți și îndruma atât în timpul mobilității, cât și înainte.  

Cu ocazia întâlnirii au fost clarificate aspecte legate de datele plecării, de 

felul în care se va desfășura călătoria și aspecte legate de siguranța și 

asigurările de care au nevoie participanții. Începând cu luna ianuarie 

echipa de implementare a proiectului va organiza sesiuni de pregătire 

ligvistică, culturală, socio-geografică, emoțională și medicală. 

Comunicarea dintre beneficiari și echipa de implementare va fi asigurată 

prin toate formele și mijloacele disponibile și adaptate în funcție de 

nevoile beneficiarilor (direct, telefonic, email etc).  

Entuziasmul și dorința de implicare de care au dat dovadă vârstnicii în 

cadrul sesiunii de instruire, întrebând și notându-și, cu spor, aspectele 

relevante, reprezintă pentru noi toți o dovadă a importanței implicării 

active în viața socială și a dorinței de învățăre pe tot parcursul vieții. 

Sesiunile pe care le organizează echipa de implementare promovează 

bunăstarea fizică și psihică, fiind o ocazie bună de pregătire, interacțiune 

socială și învățare, în același timp cu pregătirea pentru mobilitățile ce vor 

avea loc în Barcelona, în lunile martie și mai 2023. 

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

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

Etnografic al Transilvaniei, în calitate de coordonator, împreună cu 

DASM, 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 + al Uniunii Europene, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea 

persoanelor vârstnice în scopul învățării, al Comisiei Europene.  

Scopul proiectului este acela de a susține învățarea pe tot parcursul vieții, 

facilitând prin educație, dezvoltarea personală și contribuind, totodată, 

la coeziunea socială și încurajarea implicării active a persoanelor în 

toate aspectele relevante, asigurându-le bunăstarea și creșterea 

sustenabilă. 

 

Autor:  Daniel Mătiță 
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