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I. MISIUNE 

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj ( D.G.A.S.P.C.)  a 

fost înfiinţată în conformitate cu Hotarârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 208/2004 şi are rolul de 

a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul 

protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate în dificultate. 

 

II. OBIECTIVE GENERALE ALE ANULUI 2017 
 

  Prevenirea intrărilor în sistemul de protecţie specială prin întărirea suportului metodologic 
acordat serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul autorităților locale şi creşterea 

gradului de informare a populaţiei vulnerabile cu privire la prevenirea abandonului copiilor 

sau persoanelor adulte marginlizate; 

 Scăderea duratei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie specială şi reducerea numărului 

de copii aflaţi în prezent cu măsură de protecţie specială, prin integrarea / reintegrarea în 

familie a copiilor cu măsură de protecţie, reintegrarea socio-profesională, adopţia, 

intervenţia unitară în situaţia copilului de vârstă mica şi a mamei predispusă la abandonul 

copilului; 

 Întărirea rețelei de Asistenți Maternali Profesioniști, formarea acestora pentru îngrijirea 
copilului cu dizabiltăți; 

 Implementarea standardelor pentru formarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă 
independentă pentru tinerii din sistemul de protecție şi implementarea standardelor specifice 

sistemului de protecție de tip rezidențial; 

 Prevenirea si combaterea acțiunilor şi a comportamentelor deviante ale copiilor prin 

desfășurarea unor acțiuni de prevenire în școli, în parteneriat cu alte instituții publice sau 

private; 

 Derularea în bune condiții a activităților specifice, facilitarea accesului persoanelor adulte 
aflate în dificultate  la servicii sociale; 

 Creșterea gradului de vizibilitate a serviciilor departamentelor prin realizarea și difuzarea de 
materiale informative (broșuri, pliante), crearea de link-uri pentru toate centrele/unităţile; 

 Organizarea de evenimente pentru beneficiarii sistemului de protecţie specială, 
diversificarea activitaţilor pentru creşterea vizibilităţii acestora şi a creșterii încrederii 

beneficiarilor în serviciile oferite; 

 Implementarea standardelor de calitate pentru serviciile destinate persoanelor  adulte; 

 Descentralizarea serviciilor DGASPC prin încheierea de contracte de colaborare cu furnizori 
de servicii acreditați; 

 Identificarea unor resurse pentru creșterea determinării și motivaţiei personalului în vederea 
desfăşurării unei activităţi eficiente şi menținerii unui climat de lucru stimulativ precum și 

creșterea gradului de apartenență şi unitate; 

 Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite prin identificarea nevoilor de formare continuă 

şi profesionalizarea resurselor umane. 
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III. SERVICII DE SPECIALITATE ALE DGASPC  CLUJ 

 

1.  COMPONENTA PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI 

 

 

1.1 SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PROTECŢIE SPECIALĂ COPII ÎN 

SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL 

 

 

 Managementul de caz reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităţilor de asistenţă 

socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului de către profesionişti din 

diferite servicii sau instituţii publice şi private.  

 Principalul obiectiv al  serviciului este asigurarea managementului de caz la copiii/tinerii 

fără dizabilităţi plasaţi în unităţile de protecţie ale DGASPC şi ale ONG-urilor și la mamele minore 

din centrele meternale. 1 

 Managerii de caz din cadrul serviciului, îndeplinind condiţiile menţionate de Ordinului  

288/2004, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în 

interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea şi implementarea planului 

individualizat de protecţie (PIP)2 pentru copiii separaţi de familie, prevăzut în Legea nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

 Astfel, serviciul a asigurat pe parcursul anului 2017  managementul de caz pentru  12 unităţi 

de protecţie ale DGASPC şi 8 ONG-uri, însumându-se un total de 215 copii si doua mame minore. 

Distribuția cazurilor este următoarea: 

         

 

 

 Grafic 1: Proveniența copiilor asupra cărora se realizează managementul de caz: 

 

           
  

 

 

 

 

                                                             

1 Anexa 1 și Anexa 3 
2 Document prin care se realizează, în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, planificarea serviciilor, prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării 

psihosociale a acestuia şi a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu 

familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil. 

2

63

150

Mame minore aflate în Centrele Maternale ale
DGASPC Cluj

Copii aflați în Organizații Private Autorizate

Copii  aflați în Unități Rezidențiale ale DGASPC 
Cluj
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 Urmare aplicării metodei managementului de caz s-au atins următoarele obiective stabilite 

în Planul Individual de Protecție:  

   Grafic 2. Obiective specifice îndeplinite:  

 

            
 

 Pentru a se ajunge la realizarea obiectivelor s-au derulat o serie de activități conform 

planurilor trasate pentru fiecare copil în parte, în funcție de nevoile de abordare, astfel: 

Fig.3: Activități realizare pentru susținerea obiectivelor: 
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În decursul anului 2017 o componentă specifică a intervenției specialiștilor din cadrul 
serviciului a fost cea reprezentată de problematica beneficiarilor proveniți din sistemul familial sau 

alte unități de protecție.3 Specificitatea acestor cazuri a fost dată de faptul că beneficiarii erau 

obișnuiți cu o relație privilegiată de raportare om la om. Odată cu sosirea în cadrul serviciului de tip 

rezidențial, aceștia erau nevoiți să relaționeze dintr o dată, în mod constant și necondiționat, cu un 

grup de copii și cu alte persoane adulte, alte figuri de atașament cu care erau deja obișnuiți. 

Intervenția specialiștilor a fost un proces dinamic și variat, s-a lucrat pe nivelul de acceptanță și 

crearea unei relații de încredere și respect, un rol important avându-l psihologul din cadrul 

serviciului.  

Activitatea desfașurată în cadrul serviciului pe parcursul acestui an a avut o abordare atât 

calitativă, cât și cantitativă. S-a pus accentul pe identificarea de soluții individualizate, în acord cu 

nevoile reale ale beneficiarilor. Soluțiile identificate la majoritatea cazurilor au fost mult mai 

creative și au reprezentat, de cele mai multe ori, rezultatul muncii în echipă4. 

Pentru a continua pe această linie, ținand cont de legislația în vigoare ne propunem 

eficientizarea procesului de management de caz prin adaptarea continua a metodei și instrumentelor 

de lucru la realitate și la prevederile legale, dar și prin reanalizarea și îmbunătățirea procedurilor de 

lucru de la nivelul serviciului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

3 În intervalul 2015-2017 un număr de zece copii au fost transferați de la Asistent Maternal Profesionist în Unitățile de tip 

Rezidențial. 
4 Echipa multidisciplinară în asistență socială se referă la totalitatea profesioniștilor implicați în managementul de caz al unui 

beneficiar. 
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1.2 SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PROTECŢIE SPECIALĂ COPII ÎN 

SERVICII DE TIP FAMILIAL, ASISTENŢĂ MATERNALĂ 

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ  PROTECŢIE SPECIALĂ COPII 

ÎN SERVICII DE TIP FAMILIAL, ASISTENŢĂ MATERNALĂ 

 
Serviciul promovează şi dezvoltă în permanenţă următoarele alternative de tip 

familial pentru copiii care necesită măsură de  protecţie specială: 

 Protecţia copilului prin plasament la rude până la gradul IV sau alte familii/persoane: 

constă în oferirea unei alternative de tip familial pentru copiii separaţi temporar de părinţi.  

La sfârșitul anului 2017, în evidența Serviciului au fost 279 de cazuri, 84 dintre 

acestea fiind cazuri noi înregistrate pe parcursul anului5. 

Activitățile specifice acestei măsuri de protecție sunt:   

- Monitorizarea copiilor aflaţi în plasament la rude/alte familii/persoane: s-au realizat 

activităţi de informare şi consiliere a copiilor şi tinerilor, consiliere psihologică la nevoie, 

vizite de monitorizare a evoluţiei copiilor la domiciliul familiilor de plasament, vizite la 

şcoli/grădiniţe; 

S-au întocmit rapoarte în urma acestor activități pentru fiecare caz în parte; 

- Reintegrarea  copiilor aflaţi cu măsură de protecţie – plasament la rude/ alte persoane: pentru 

atingerea acestui obiectiv s-au derulat activităţi de evaluare psiho-socială a părinţilor, 

servicii de consiliere, medierea relaţiilor. Obiectivul de reintegrare în familia naturală a fost 

atins pentru 15 copii și tineri;  

- Au fost întocmite și predate către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Cluj,  un 

număr de  943 de rapoarte de monitorizare a  cazurilor de copii aflați cu măsură de protecție 

specială plasament la rude și familii. 

 Protecţia copilului prin plasament la asistent maternal profesionist ( AMP): are ca 
misiune identificarea unei alternative de tip familial care să permită copilului separat 

temporar sau definitiv de familia sa, să crească într-un mediu familial adecvat – familia 

asistentului maternal profesionist.  

Acest program se adresează atât copiilor părăsiţi în spitale sau maternităţi, copii  din 

familie, cât şi persoanelor care doresc şi îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru a deveni 

asistenţi maternali.  

La sfârșitul anului, în evidența Serviciului de află un număr de 195 de copii plasați 

la AMP,  36 dintre aceștia fiind cazuri intrate pe parcursul anului 2017, remarcându-se o 

creștere față de anii precedenți 6.  

Totodată, la sfârșitul anului, s-a înregistrat un număr de 134 Asistenți Maternali 

Profesioniști, angajați ai DGASPC Cluj. 

 Activitățile speciale desfășurate pe această componentă a serviciului sunt 

următoarele: 

- Evaluarea în vederea stabilirii obiectivului final al Planului Individualizat de Protecție ( 

PIP)7 și anume evaluarea posibilităţilor de a demara procedura adopţiei pentru copiii aflaţi 

cu măsură de protecţie la asistenţi maternali:  evaluarea familiei biologice inclusiv rudele 

până la gradul IV, informarea familiei biologice cu privire la efectele adopţiei, propuneri de 

                                                             

5 Cap. 3.3.- Serviciul Monitorizare 
6 Cap.3.3. –Serviciul Monitorizare 
7 Document prin care se realizează, în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
planificarea serviciilor, prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a 

familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai 

scurt timp posibil. 
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deschidere a procedurii de adopţie, informarea şi consilierea copiilor  cu privire la efectele 
adopţiei. Până la sfârşitul anului 2017 pentru 32 de  copii  finalitatea PIP a fost adopția, iar 

26 copii au fost adoptați, plecând în familiile de adopție. Evidențiem faptul că și în acest an 

s-a pus accentul  pe identificarea unei familii permanente pentru copiii care nu au putut fi 

reintegrați în familia lor naturală, reușindu-se rezultate net superioare anului trecut; 

- Reintegrarea copiilor în familia naturală: evaluarea socială a familiei biologice, servicii de 

consiliere oferite familiei biologice, evaluare psihologică a familiei biologice, programarea 

vizitelor dintre părinţi şi copii, monitorizarea întâlnirilor dintre părinţi şi copii, revizuirea 

PIP. S-a urmărit evaluarea posibilităţii de reintegrare pentru 186 copii aflaţi la asistenți 

maternali, iar până la sfârşitul anului 2017 s-a reuşit reintegrarea în propria familie / 

reinserția profesională pentru un număr de  32 copii/tineri, depășind media altor ani; 

- Monitorizarea copiilor aflaţi în plasament la asistenţi  maternali: activităţi de informare şi 

consiliere  a copiilor şi tinerilor, consiliere psihologică la nevoie, vizite de monitorizare a 

evoluţiei copiilor la domiciliul asistenţilor maternali, vizite la şcoală şi grădiniţă. Au fost 

monitorizati 193 de copii aflați cu măsură de protecție la asistenții maternali. Toţi copiii 

aflaţi cu măsură de protecţie plasament la asistent maternal au fost vizitaţi la domiciliul AMP  

pentru aceștia întocmindu-se 754 rapoarte de monitorizare a măsurii de protecție, rapoarte 

trimestriale,  predate la AJPIS Cluj8; 

- Evaluarea psihologică a copiilor peste 3 ani aflaţi în plasament la asistenţi maternali: 

aplicarea de  teste, interpretarea rezultatelor şi elaborarea rapoartelor psihologice. Au fost 

evaluați psihologic 150 copii peste 3 ani aflați în plasament la AMP. De asemenea,  58 de 

copii au beneficiat de consiliere  psihologică și grup de suport iar 40 copii au participat la 

grup de suport (4 grupuri de suport); 

- Evaluarea psihologică anuală a asistenţilor maternali şi a membrilor familiilor acestora, 

monitorizarea asistenților maternali: s-au aplicat  teste, au fost interpretate rezultatele şi 

elaborate rapoartele psihologice. Au fost evaluați psihologic 170 de adulți ( asistenţi 

maternali, rude, părinți biologici, viitori asistenţi maternali), iar de consiliere psihologică au 

beneficiat 32 de AMP și părinți biologici;  

- Monitorizarea activității AMP: prin vizite la domiciliul fiecărui asistent maternal, consiliere 

și întâlniri periodice cu aceștia cu ocazia diverselor evenimente. S-au efectuat vizite la 

familiile biologice ale copiilor plasați la AMP, şedinţe. În cursul anului 2017 au  fost 

monitorizați cel puțin trimestrial  toți cei 118 asistenți maternali și  s-au întocmit rapoarte în 

acest sens; 

- Formare continuă pentru asistenţii maternali și formare inițială: S-au organizat 6 grupuri de 

suport pentru 40 asistenți maternali  și un grup de pregătire pentru primirea copiilor cu 

dizabilități. Aceste cursuri au fost susţinute de către formatori interni împreună cu un 

psiholog din cadrul compartimentului. Asistenţii maternali profesionişti care au beneficiat 

de aceste servicii provin din Băişoara, Iara, Valea Ierii, Gherla, Dej, Câmpia-Turzii,Turda şi 

Cluj-Napoca. 

În cursul anului 2017 au fost recrutați și evaluați 20 potențiali asistenți  maternali , din care 

4 au  absolvit cursul de formare și au obținut atestat. 

 Activități speciale : 

- Derularea în comunități a unei campanii de recrutare a potențialilor asistenți 

maternali; 

- Participarea la târgul de cariere; 

                                                             

8 Rapoarte întocmite trimestrial către AJPIS Cluj în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate privind stabilirea 

drepturilor la prestații sociale 
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- 1 IUNIE -Ziua Internaţională a Copilului – activități cu adolescenții și cu copiii din 
rețeaua  de asistență maternală ; 

- Marcarea Zilei Asistentului Maternal - ,,Majorat în asistența maternală,, - activitate 

care a avut drept obiectiv sublinierea importanței activității de asistență maternală în 

cazul copiilor care nu pot beneficia de îngrijire în propriile familii ; 

- Implementarea prevederilor Ordinului nr. 1733/2015 ; 

- Activitatea ,,Vine Moș Crăciun,, au beneficiat 80 de copii  cu măsură de plasament 

la rude sau alte persoane. S-a identificat un sponsor și toți copiii au primit cadouri; 

- Organizarea unei tabere pentru 10 copii plasați în asistență maternală. 

 

 

Foto: Cadouri pentru copii aflați în plasament familial: 

 

               
 

Foto: Marcarea Zilei Asistentului Maternal - ,,Majorat în asistența maternală,, 
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1.3 SERVICUL ADOPȚII ȘI POSTADOPȚII 

 

 

Serviciul Adopţii şi Postadopţii înfiinţat în cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în  anul 2014, în baza Hotărârii nr. 43/2014 

a Consiliului Judeţean Cluj are ca misiune  identificarea celei mai potrivite familii/persoane 

adoptatoare care să vină în întâmpinarea nevoilor copilului adoptabil şi să acţioneze în interesul 

acestuia.   

Pe parcursul anului 2017 s-au înregistrat următoarele rezultate: 

- 76 de persoane/familii au solicitat informaţii despre procedura adopţiei interne iar 39 de 

familii/persoane au depus cerere de evaluarea în vederea obţinerii atestatului de 

familie/persoana aptă să adopte;  

- În urma evaluării făcute de către specialiştii serviciului (asistenţi sociali şi psihologi) au fost 

eliberate 28 de atestate; 

- 12 familii/ persoane apte să adopte se află în evaluare în vederea obținerii atestatului, iar la 

finalul anului există în evidența Serviciului, 51 de familii atestate care urmează să intre în 

proces de  potrivire cu un copil adoptabil; 

- La sfarșitul anului 2017 a fost deschisă procedura adopției pentru un număr de 22 de copii, 

dintre care 5 fratrii a câte 2 copii, deci 17 dosare cu propunere de deschidere a procedurii 

adopției sunt în prezent pe rolul Instanței; 

- Încuviințarea adopției a fost propusă pentru un număr de 42 de copii, dintre care 14 au 

provenit din alte județe iar 28 de copii au fost de pe raza Județului Cluj; 

- De asemenea, a existat 1 adopție internațională și s-a solicitat Instanței 1 prelungire a 

perioadei de încredințare în vederea adopției. Pe rolul Instanței se află 6 dosare cu propunere 

de deschidere de adopție, dintre care 2 reprezintă apelurile menționate mai sus (cele 2 fratrii 

a câte doi copii); 

- Specialiştii din cadrul Serviciului Adopţii şi Postadopţii au monitorizat 85 copii în perioada 

postadopție (evoluţia copiilor adoptaţi şi a relaţiilor acestora cu familiile- persoanele 

adoptatoare), și încă 5 copii aflați în adopție internatională; 

- Psihologii din cadrul serviciului au realizat pe parcursul anului 122 evaluări psihologice, din 

care 45 de copii, 7 persoane singure care au solicita atestat și 35 familii (a câte doi adulți) 

care au solicitat atestat de familie aptă să adopte; 

- S-au organizat 5 cursuri de pregătire pentru persoane/familii potenţial adoptatoare, cursuri 

în vederea asumării conștiente a rolului de părinte, susţinute de către asistenţii sociali din 

Serviciul Adopţii și Postadopții în calitate de formatori.  

 

Activități speciale:  

 Începând cu anul 2014 România are o zi națională dedicată adopției, ziua de 2 iunie – Ziua 

Națională pentru Adopție. Astfel, Serviciul Adopţii şi Post-Adopţii inițiat în acest sens 5 

grupuri de suport pentru persoanele/ familiile care au fost atestate ca apte să adopte 

(însumând 30 de întâlniri) și care au intrat sau nu în potrivire cu un copil declarat adoptabil. 

Grupurile de suport au fost ținute de un asistent social din cadrul serviciului, cu vechime de 

peste 15 ani în munca cu familiile adoptatoare; 

 Pe parcursul anului am derulat și alte  activități de promovare a adopției – 1 emisiune la TVR 
Cluj, acțiuni de distribuire materiale informative la nivelul primăriilor din județ, newsletter 

pentru familiile/ persoanele care au adoptat. 
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1.4.SERVICIUL DE INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ ÎN DOMENIUL 

ASISTENŢEI SOCIALE, TELEFON CAZURI URGENŢĂ ADULŢI/COPII, COPII 

CARE AU COMIS FAPTE PENALE ŞI NU RĂSPUND PENAL, COPIII STRĂZII 

 

Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, telefon cazuri 

urgenţă copii, copii care au comis fapte   penale şi nu răspund penal, copiii străzii   au  desfăşurat 

următoarele programe : 

 Intervenţia, evaluarea şi instituirea de măsură de protecţie specială pentru copiii 

delincvenţi care nu răspund penal; 

 Intervenţie şi evaluare iniţială pentru cazuri sesizate în regim de urgenţă –telefonul 
copilului; 

 Monitorizarea fenomenului copiii străzii; 

 Organizarea unor campanii școlare, care au avut ca și obiectiv prevenirea delincvenței 

juvenile.  

Au fost îndeplinite pricipalele obiective operaționale ale serviciului, obținându-se următoriii 

indicatori: 

1. Asigurarea intervenţiei în regim de urgenţă pentru cazurile sesizate prin intermediul Telefonului 

Copilului (s-a înregistrat un număr de 141 de cazuri) 

- s-a efectuat deplasarea la cazuri în regim de urgenţă, acolo unde s-a impus, întocmindu-se un 

număr de 125 rapoarte de evaluare iniţială  și 99 de rapoarte de evaluare complexă în urma 

cărora au fost înaintate, cu propunere de măsură de protecție, 54 dosare Instanței de judecată; 

- un număr de 42 dosare au fost transferate altor servicii specializate în protecția copilului. 

Ulterior, pentru patru cazuri, s-a dispus încetarea măsuriii de protecție. 

2. Intervenţia, evaluarea şi instituirea măsurii de protecţie specială pentru copiii delincvenţi care 

nu răspund penal 

- în urma sesizărilor au avut loc patru evaluări a  unor  astfel de cazuri, asta presupunând  

deplasări în teren și întocmirea documentaţiei specifice, ulterior făcându-se referire  către  

Comisia de Protecție a Copilului sau Instanţa de judecată pentru toate cele patru cazuri, cu 

propunere de stabilire  a măsurii de protecție specială. 

3. Asigurarea intervenției pentru copiii străzii și stabilirea măsurilor de protecţie specială pentru 

copiii strazii (s-a înregistrat un număr de 27 de cazuri) 

- au avut loc 27 de deplasări pe teren în județ, s-a întocmit documentația iar, la final, pentru nici 

un caz nu a fost necesară stabilirea  măsurii de protecție specială în Adăposturile de Zi și de 

Noapte Turda și Cluj Napoca sau la  Centrul de Primire în Regim de Urgență Gavroche. 

4. Asigurarea monitorizării cazurilor care este stabilită măsura de  protecţie specială (12 cazuri în 

total în decursul anului 2017) 

- au avut loc deplasări pe teren în scopul contactării părinților și Autorităților Locale, fiind 

întocmite un număr de 35 de rapoarte de monitorizare iar pentru 24 de cazuri s-a întocmit raport 

de închidere a cazului. 
5. Asigurarea asistării minorilor în orice fază de  instrumentare, efectuată la solicitarea organelor 

de cercetare penală 

- au avut loc un număr de 63 de întâlniri în vederea asistării la audieri a minorilor iar ulterior, 

s-a întocmit  documentația specifică. 

6. Asigurarea managementului de caz pentru copiii aflaţi în Centrul de Primire în Regim de 

Urgență “Gavroche” Cluj Napoca, Adăpostul de Zi și de Noapte Turda şi Cluj Napoca   

- în cadrul activității au fost desemnați manageri de caz în scopul evaluării situației a 48 de 

copii,  precum și planificarea serviciilor și intervențiilor necesare  acestora. 
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1.5 SERVICIUL DE CONSILIERE PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII, PREVENIRE 

SARCINĂ NEDORITĂ 

 

 Serviciul de Consiliere pentru Părinţi şi Copii, compartimentul Prevenire Sarcină Nedorită 

coordonează activitatea de prevenire a părăsirii copilului de familie la nivelul   Judeţului Cluj, având 

misiunea de a promova şi dezvolta servicii de specialitate în vederea integrării și menținerii copilului 

în familie, iar în situaţia în care contravine interesului superior al copilului procedează la 

identificarea de măsuri de protecţie specială și preluarea copilului în sistemul de protecție specială.  

 Compartimentul de prevenire a sarcinii nedorite are ca misiune facilitarea accesului gratuit 

la contracepţie pentru femeile cu situaţie socio-economică precară aflate în evidenţa instituţiei, 

evitându-se, astfel, sarcinile nedorite şi ulterior, abandonul copiilor. 

Obiectivul 1. Reducerea numărului de copii pentru care se instituie măsură de protecție 

specială  

În anul 2017 s-a primit un număr de 149 cereri de instituire măsură de protecţie specială din 

care pentru 34 copii s-au instituit măsuri de protecţie speciala la asistent maternal profesionist, 5 

copii au fost instituţionalizaţi în centre rezidenţiale și 110 copii au fost menținuți în familie și 

monitorizați în colaborare cu autoritățile locale de la domiciliul copilului. 

 14 nou-născuți au fost părăsiţi în spitale, întocmindu-se procese verbale de constatare a 

părăsirii copilului şi, ulterior, fiind preluaţi în sistemul de protecţie specială. 

  Reprezentanții serviciului au participat împreună cu poliția și unitatea sanitară la întocmirea 

a 7 procese verbale în unitățile sanitare pentru stabilirea identității mamelor care nu au acte de 

identitate, după nașterea copilului pentru urgentarea proceduri de înregistrare a nașterii nou-

născutului. 

 

                                              
      Poze- Cazuri în evidență - prevenire separare copil de familie 

 

 Obiectivul 2. Asigurarea managementului de caz pentru cele 2 centre maternale din 

subordinea D.G.A.S.P.C. Cluj  
 În 2017, 26 mame și 41 copii au beneficiat de serviciile centrului maternal, asigurandu-se 

pentru aceștia managementul de caz, după cum urmează 15 mame cu 22 copii la Centrul maternal 

„Luminița” Cluj Napoca și 11 mame cu 19 copii la Centrul Maternal  „Iris” Câmpia Turzii. 

 S-au realizat ședințe de management de caz cu mamele și cu personalul centrelor maternale 

iar psihologul serviciului  a evaluat și consiliat psihologic rezidentele, conform standardelor minime 

obligatorii și în funcție de nevoi. 

Obiectivul 3. Reducerea sarcinilor nedorite şi a numărului de copii abandonaţi  
S-a menținut legătura cu unitățile sanitare (sectiile de neonatologie și pediatrie) din județul 

Cluj în ceea ce priveşte instrumentarea cazurilor de copii abandonaţi sau în risc de abandon cât şi 

pentru acces gratuit la contracepţie privind mamele cu situaţie socio-economică precară.  

S-a intervenit prompt pentru preluarea copiilor părăsiți, prin instituirea plasamentului în 

regim de urgență, din spitale în sistemul de protecție specială. 

scb-tehnic
Highlight
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96 femei la risc social au fost consiliate individual privind contracepţia și au beneficiat 
gratuit de aplicarea unei metode contraceptive (DIU). S-a distribuit, la cerere, material contraceptiv 

pentru tinerele ocrotite în sistemul de protecție specială prin sprijinul Fundației ,,Sera” România.  

12 mame cu copii beneficiari ai Centrului de Zi „Țara Minunilor” din Cluj Napoca au 

beneficiat de consiliere privind contracepția. S-au derulat grupuri de informare privind contracepţia 

cu categorii defavorizate la centrele maternale, cu participarea tinerelor femei.  

 

           
Poze- Copii părăsiți în unități sanitare și preluați în sistemul de protecție specială 

 

Obiectivul 4. Evaluare psiho-socială şi consiliere psihologică a copiilor din părinţi 

divorţaţi, la solicitarea Instanţei de Judecată  
În anul 2017 s-au întocmit 35 rapoarte de evaluare psiho-socială și 11 rapoarte psihologice,  

la solicitarea Instanţelor de Judecată iar 5 copii au fost incluşi în program de consiliere psihologică 

la sediul instituţiei, raportat la refuzul copilului de a dezvolta legături personale cu celălalt părinte, 

cu comunicarea ulterioară a rapoartelor psihologice la Instanță și la Executor Judecătoresc. 

Obiectivul 5. Instrumentarea cazurilor de copii cu tulburări de comportament aflaţi în 

familie (prevenire abandon școlar, comportament agresiv, consum de substanțe, fuga de acasa 

etc.) 

În anul 2017 au fost evaluaţi, verificați în teren, monitorizați şi consiliați psiho-social   219 

copii, sesizați de primării, unități școlare, secții de poliție, unitate primire urgențe copii, clinica de 

psihiatrie, secții de pediatrie din județul Cluj. S-a ameliorat situația familială și s-a monitorizat cazul 

pe perioadă determinată în colaborare cu primăriile de domiciliu. 

 Obiectivul 6. Derularea de campanii specifice cu privire la drepturile copilului  
 În 2017 s-au desfăşurat acțiuni de promovare privind drepturile copilului – „Ziua Europeană 

de Conștientizare a  drepturilor egale pentru persoanele cu deficiente” (5 mai) , „Ziua Drepturilor 

Copilului” (20 noiembrie), „Să spunem Nu agresivităţii” (proiect în școli).   

 Au fost implicate în campaniile de sensibilizare 5 școli Școala cu clasele I-VIII comuna 

Poieni, Școala cu clasele I-VIII comuna Ciucea, Școala de Arte și Meserii SAMUS  Cluj-Napoca, 

Liceul Tehnologic special pentru deficienti de vedere, Liceul Tehnologic special pentru deficienți 

de auz și Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, sediul central.  

Nr. beneficiari ai campaniilor: 115 copii cu vârste cuprinse  între 7 și 14 ani. 

 

                                 

Foto: Campanii privind promovarea respectării drepturilor copilului în școli și la Bibiloteca Județeana „Octavian Goga” Cluj  
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 Obiectiv 7. Participare la audiere pentru copii implicați în acte de natură penală, fie ca 
victime, fie ca martori, fie făptuitori 

 Psihologul din cadrul Serviciului Consiliere a participat la 23 audieri la sediile Secțiilor de 

Poliție, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate 

(BCCO) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 

(DIICOT). Din cele 23 de audieri, pentru 9 s-a întocmit raport psihologic, la solicitarea organelor 

de cerectare penală. 

Obiectiv 8. Formare continuă pentru asistenţii sociali și psihologii din cadrul 

serviciului  
Participare la cursuri de formare „Management de caz”, „Particularitățile colectivităților de 

copii”, „Comunicare intrainstiuțională”. 

Obiectiv 9. Supervizarea stagiilor de practică ale studenților de la Facultatea de 

Sociologie și Asistență Socială  

S-au realizat prezentări ale instituției (obiective, servicii oferite, modalități de evaluare și 

intervenție pe caz) la solicitarea tutorilor de practică pentru un număr de 120 studenți, anul  I și 

nivel master. Pentru un număr de 34 de studenți  anul II, specializarea asistență socială s-a facilitat 

accesul la un loc de practică și coordonarea efectivă a stagiului de practică. Pentru 8 studenți s-a 

oferit îndrumare pentru realizarea lucrărilor de licență. 

 

 

1.6 SERVICIULUI DE CONSILIERE PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT 

ŞI EXPLOATAT 

 

Serviciul de Consiliere pentru Copilul Abuzat, Neglijat şi Exploatat este o componentă 

funcţională a Centrului Judeţean de Intervenţie pentru Copilul Abuzat Cluj care asigură servicii 

specializate copilului abuzat şi familiei acestuia în funcţie de nevoile identificate. 

 În cadrul Centrului funcţionează patru componente specializate, în funcţie de specificul 

cazurilor: un centru de intervenţie pentru copilul abuzat – Centrul de consiliere pentru copilul 

abuzat, neglijat şi exploatat (evaluare, instrumentare de caz şi consiliere psihosocială), un adăpost 

destinat acestei categorii de copii – „Adăpostul Perlino”, care oferă servicii protective de tip 

rezidenţial, o componentă de asistenţă maternală - alcătuită în prezent din douăzeci asistenţi 

maternali pregătiţi pentru a lucra cu copiii victime ale abuzului şi o componentă de plasament  la 

rude/persoane pentru aceşti copii. 

 Atribuţiile centrului de consiliere, în cadrul Centrului Judeţean de Intervenţie pentru Copilul 

Abuzat constau atât în stabilirea măsurilor de prevenţie cât şi a celor de protecţie. Consilierea 

psihologică este inclusă în ambele forme de intervenţie. 

Serviciile oferite constau în:  

- evaluare socială complexă a cazului (evaluare iniţială, evaluare detailată) 

- evaluare psihologică a copilului abuzat; 

- consiliere psihologică pentru copilul abuzat şi familia acestuia; 

- asistare psiho-socială a copilului care a suferit o formă de abuz şi a familiei acestuia; 

- medierea relaţiilor cu comunitatea; 

- supervizare internă şi intervizare; 

Principalele activităţi desfăşurate în centru sunt: 

- înregistrarea oricărei sesizări primite, indiferent de modul în care este făcută 

(telefonic, în scris, etc); 

- verificarea aspectelor semnalate în cel mai scurt timp posibil; 

- programarea şedinţelor de evaluare psihologică pentru copii în care este evaluată 

simptomatologia abuzului; 
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- programarea periodică a şedinţelor de consiliere psihologică pentru copii şi familie; 
- deplasare în teren pentru efectuarea anchetei sociale; 

- contactarea persoanelor/instituţiilor/organizaţiilor care pot furniza informaţii 

relevante pentru soluţionarea cazului; 

- colaborarea cu autorităţile locale în vederea respectării interesului superior al 

copilului; 

- redactarea documentelor necesare întocmirii dosarului copilului; 

- organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii altor instituţii pentru a stabili un mod de 

colaborare eficient în soluţionarea cazurilor comune; 

- deplasări periodice în familia copilului, menţinerea relaţiei cu şcoala, familia extinsă, 

comunitatea, pentru a urmări evoluţia cazului; 

-           realizarea periodică a evaluării intervenţiei, a rezultatelor acesteia, stabilirea unor noi 

direcţii de intervenţie dacă se impune. 

 O preocupare a centrului nostru în cursul acestui an a fost extinderea reţelei de asistenţi 

maternali profesionişti. 

 În reţeaua noastră, formată în prezent din 20 AMP, au fost ocrotiţi în cursul acestui an un 

număr de 33 de copii. Pentru 4 copii s-a deschis procedura de adopție, pentru 3 adopţia internă iar 

un copil a plecat în adopţie internaţională.  

În anul 2017 au fost sesizate Centrului Judeţean de Intervenţie pentru Copilul Abuzat Cluj 

un număr de 186 de cazuri de copii care au fost supuşi unei forme de abuz în propria familie sau în 

afara acesteia. Din numărul total de cazuri sesizate s-au confirmat 135 cazuri de abuz iar 51 de 

cazuri au fost infirmate.  

În 2017 au intrat în atenţia centrului nostru cazurile unor copii care au suferit următoarele 

forme de abuz:  fizic, sexual, emoţional și neglijare.  

Repartiţia cazurilor de abuz în funcţie de tipul abuzului sesizat în 2017: 

 

 
 

Aceste date evidenţiază faptul că forma de abuz care predomină este abuzul fizic  care se 

află în foarte strânsă legătură cu violenţa domestică prezentă în familii. Numărul crescut de sesizări 

referitoare la abuz sexual, certifică creşterea sensibilităţii societăţii şi faţă această formă de abuz.   

În urma evaluării complexe a cazurilor de abuz, în anul 2017 pentru 9 copii s-a stabilit o 

măsură de protecţie specială, fiind plasaţi la rude/familii de plasament, la AMP şi în centru 

rezidenţial. 

În cursul anului 2017 reprezentanții Centrului Județean de Intervenție pentru Copilul Abuzat 

Cluj au participat la 2 audieri. 

59

53; 

43

31

Copii supuși unor forme de abuz: 186 de cazuri

Abuz fizic Abuz sexual Abuz emoțional Neglijare
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Indicatorii de performanţă care ne definesc activitatea  sunt: 

 accesibilitatea serviciilor pe care le oferim: centrul este situat în municipiul de 

reşedinţă al  judeţului, în centrul oraşului; 

 personalul centrului corespunde cerinţelor şi standardelor specifice în proporţie de 
100%; 

 numărul de şedinţe de consiliere psihologică pentru copiii abuzaţi şi familiile acestora 
-  35%; 

 gradul de satisfacţie al beneficiarilor - gradul de satisfacţie al beneficiarilor corelează 

direct cu resursele lor de a-şi schimba atitudinea. În măsura în care aceștia sunt  capabili de 

schimbare, acceptă o nouă viziune asupra educării copiilor, înţeleg efectul distructiv al 

atitudinii abuzive și sunt  capabili să colaboreze cu asistentul social şi psihologul responsabil 

de caz. Prin   serviciile acordate de  specialiştii centrului, beneficiarii se vor simți susținuți 

şi în cazul unei recăderi și nu  vor simţi disconfort din cauza faptului că, prin politica 

centrului nostru, este dezaprobată atitudinea  abuzivă. 

Activități speciale:  

- Campania de conștientizare a comunităţii în contextul abuzului, neglijării și 

exploatării  copilului s-a desfăşurat în două clase de a VII -a din cadrul Liceului Teoretic „Lucian 

Blaga” din Cluj-Napoca unde, prin implicarea activă a elevilor, au fost abordate teme cu caracter 

educativ-preventiv referitoare la siguranţa personală a acestora şi o acţiune de informare în cadrul 

Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială Cluj. 

           -  Cu ocazia zilei de 01.06.2017 reprezentanții Centrului Județean pentru Copilul Abuzat Cluj 

au organizat o activitate ce a marcat „Ziua Internațională a Copilului” la domiciliul unei asistente 

maternale, unde au avut loc o serie de jocuri specifice vârstei copiilor și sărbătorirea zilei de naştere 

a unui copil aflat în plasament la AMP. La eveniment au  participat asistenții maternali și copiii 

aflați în grija acestora. 
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1.7 SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU HANDICAP 

 

 

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj s-a înfiinţat conform OUG 123/08.10.2001 – Ordonanţa privind 

reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului, Art. 20. Activitatea de bază a serviciului a constat 

în evaluarea şi reevaluarea cazurilor (copiilor care necesită încadrare în grad de handicap) care se 

află în evidenţa serviciului, precum şi a cazurilor noi care se prezintă la solicitarea reprezentaţilor 

legali ai copiilor privind încadrarea într-un grad de handicap.  

            În evidenţă SEC Copii, la sfârşitul anului 2017, se aflau un număr de 1870 cazuri, total 

prelucrate în cadrul serviciului, din care o parte au ieşit din evidenţe fie datorită împlinirii vârstei de 

18 ani, fie datorită evoluţiei favorabile a bolii şi, implicit, a ieşirii din grad de handicap.  

- în cursul anului 2017 au fost evaluaţi şi încadraţi într-o categorie de persoane cu handicap un 

număr de 429  cazuri noi, cu  41  mai multe decât în anul 2016. 

- cazurile reevaluate şi încadrate într-o categorie de persoane cu handicap au fost în număr de 1388, 

cu 304  mai putin decât în 2016. 

 

Grafic1: Situația comparativă 2016-2017 

 
 

 

Indicatori de performanţă 

 Număr de cazuri analizate (cazuri noi/reevaluări)  în vederea încadrării în grad de handicap 

– 1870  dintre care 23 dosare au primit  neîncadrare;  

 Numar de Rapoarte de evaluare – 1870 

 Numar Planuri de recuperare - 1847 

 Număr de cazuri de copii aflaţi în instituţiile rezidenţiale destinate copilul cu dizabilităţi, ale 

DGASPC  pentru care s-a asigurat managementul de caz – 79 cazuri 

 Numărul de cazuri de copii aflați în familie pt care SEC asigură managementul de caz – 
1768 cazuri 

 

 

 

 

 

 

2016

2017

388
429

1522

1388

Evaluați și încadrați Reevaluați și încadrați
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  Grafic 2: Activități specifice serviciului:  

 

 
   

Grafic 3: Situația actuală a cazurilor nou-intrate în 2017 în funcție de gradul de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 4: Situația actuală a cazurilor reevaluate în 2017 în funcție de gradul de handicap:  

 
  

Rapoarte de

evaluare

Planuri de

recuperare

Cazuri analizate

1870

1847

1870

Grav Accentuat Mediu Usor Neincadrare

634

194

529

32

23

Grav Accentuat Mediu Usor

124

42

233

29
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Toate cazurile sunt monitorizate şi evaluare/reevaluate de specialiştii serviciului, funcţie de 

durata pentru care se eliberează Certificatele de Încadrare în Grad de Handicap (6 luni, 1 an, 2 ani). 

           Personalul de specialitate din cadrul SEC, evaluează beneficiarii (anual sau ori de câte ori 

este nevoie) şi completează fișa cu criterii sociale și psihosociale pentru aprecierea limitărilor de 

activitate și restricțiilor de participare, oferind consiliere de scurtă durată (clarificarea 

relaţiilor/situaţiilor problematice, luarea deciziilor, întărirea capacităţii parentale, etc.) şi suport 

terapeutic, în funcţie de nevoile ridicate de fiecare caz în parte.   

S-a implementat evaluarea de catre echipa multidisciplinara a tuturor copiilor .  

Periodic s-a avut în vedere îmbunătăţirea calităţii muncii prin participarea la cursuri oferite de 

către DGASPC precum şi în regim propriu. 

În cadrul SEC s-a prelucrat managementul de caz pentru copiii cu handicap instituţionalizaţi 

de la următoarele centre:  

- Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj-Napoca – Casa de Tip 

Familial 1; 

- Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj-Napoca – Casa de Tip 

Familial 2; 

- Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj-Napoca – Casa de Tip 

Familial 3; 

- Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap, Cluj-Napoca – Casa 

Tarnavelor; 

- Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj-Napoca – Casa 

Grigorescu; 

- Complexul de Servicii pentru  Recuperarea Copilului cu Handicap Neuropsihic Uşor şi 

Mediu Nr. 9 “Ţăndărică”  Cluj Napoca  

- Casele de tip familial Huedin  

- Unitați de tip familial Gherla 

- Complexul de Servicii pentru Reabilitarea şi Recuperarea Copiilor cu Handicap 

Neuropsihic Sever nr. 10 “Pinochio” Cluj Napoca 

În plus, în cadrul SEC se asigură managementul de caz pentru toți copiii din familie, încadrați 

în grad de handicap. 

 Activităţile prezentate mai sus vor continua şi pe parcursul anului 2018. 

 Ca activitate nouă vom încerca să menţinem o mai strânsă legătură cu primăriile de domiciliu 

ale beneficiarilor, precum şi cu medicii de familie, pentru a fi şi aceştia implicaţi activ în munca de 

recuperare şi monitorizare a cazurilor, urmărindu-se în permanenţă interesul superior al copilului, 

precum şi integrarea acestora în societate. 

 De asemenea specialiştii SEC vor informa, consilia şi orienta reprezentanţii legali ai copiilor 

cu dizabilităţi, în vederea integrării sociale a acestor copii. 
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2. COMPONENTA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE ADULTE 
 

2.1 SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULŢI, VIOLENŢĂ ÎN 

FAMILIE, ASISTENŢĂ PERSOANE VÂRSTNICE 
 

Activitatea desfăşurată în cadrul Serviciului management de caz adulți, violenţă în familie, 

asistenţă persoane vârstnice a urmărit îndeplinirea obiectivelor specifice managementului de caz 

pentru persoanele adulte care au nevoie de îngrijire și asistență, în unitățile rezidențiale pentru adulți 

din subordinea DGASPC Cluj.9 

1. Monitorizarea respectării  standardelor minime de calitate în instituţiile rezidenţiale 

pentru adulți subordonate conform Ordinului nr. 67/2015, Ordinului nr. 2126/2014 și 

monitorizarea serviciilor furnizate persoanelor adulte în dificultate, persoanelor cu 

dizabilități, victimelor violenței în familie care solicită servicii specializate, respectiv 

instituționalizare. 

La data de 31.12.2017, în evidenţa Serviciului se aflau în evidență 188 de cazuri, respectiv 

dosare conținând cereri de admitere sau prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice şi a 

persoanelor încadrate în grad de handicap prin identificarea de servicii alternative la 

instituţionalizare. Acestea cuprind următorele cazuri:  53 femei cu handicap si 44 femei fără 

handicap iar 47 bărbați cu handicap și 44 bărbați fără handicap fiind cereri în aşteptare. 

 Centrul de Îngrijire şi Asistență Cluj-Napoca: capacitate 110 locuri, număr de beneficiari la 
31 decembrie, 99 

Au fost întocmite 32 Rapoarte de vizită, 100 Fișe de implementare a Planului Individual de 

Intervenție, au a vut loc 16 decese, au fost întocmite 16 dosare de admitere, au fost întregistrate 

10 persoane puse sub interdicție 10 și 20 de persoane fără Certificat de încadrare în Grad de 

handicap 

 Centrul pentru Persoane Vârstnice Recea Cristur: capacitate 30 de locuri, număr de beneficiari 
la 31 decembrie: 37 

Au fost întocmite 13 Rapoarte de vizită, 30 Fișe de implementare a Planului Individual de 

Asistență și  Intervenție, au a vut loc 7 decese, au fost întocmite 10 dosare de admitere, o 

reintegrare în familie și un transfer la un centru privat. 

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Câţcău: capacitate 50 de locuri, număr de beneficairi la 31 
decembrie: 50 

Au fost întocmite 9 Rapoarte de vizită, 45 de Fișe de implementare a Planului Individual de 

Intervenție, 50 de Planuri Individuale de Intervenție intocmite,  au avut loc 5 decese, au fost 

întocmite 7 dosare de admitere, au fost întregistrate 7 persoane puse sub interdicție. 

 Locuinţa Protejată,,Buna Vestire” și Locuinţa Protejată “Speranţa”: capacitate 20 de locuri, 

număr de beneficiari la 31 decembrie: 19 

Au fost întocmite 8 Rapoarte de vizită, 17 Fișe de implementare a Planului Individual de 

Intervenție, 20 de Planuri Individuale de Intervenție intocmite,  au avut loc 2 decese, au fost 

întocmite 3 dosare de admitere și 0 externări. 

 Centrul de Îngrijire şi Asistenta “Sf. Nicolae” Mociu: capacitate 25 de locuri, număr de 
beneficiari la 31 decembrie: 23 

Au fost întocmite 8 Rapoarte de vizită, 22 Fișe de implementare a Planului Individual de 

Intervenție, 26 de Planuri Individuale de Intervenție intocmite,  au avut loc 2 decese, au fost 

întocmite 2 dosare de admitere și un transfer. 

                                                             

9 Anexa 2 
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 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla: capacitate 50 de locuri, număr 
de beneficiari la 31 decembrie: 49 

Au fost întocmite 44 de Rapoarte de vizită, 50 Fișe de implementare a Planului Individual de 

Intervenție, 52de  Planuri Individuale de Intervenție intocmite, au fost întocmite 2 dosare de 

admitere, 2 transferuri în alte Centre, 1 reintegrare în familie și 3 persoane puse sub interdicție. 

 Centru pentru Persoane Vârstnice Gherla: capacitate 50 de locuri, număr de beneficiari la 31 
decembrie: 46 

Au fost întocmite 12 Rapoarte de vizită, 46 de Fișe de implementare a Planului Individual de 

Intervenție, 50 de Planuri Individuale de Intervenție intocmite,  au avut loc 11 decese, au fost 

întocmite 10 dosare de admitere, 2 transferuri în alte Centre, 1 reintegrare în familie și 1 

persoană pusă sub interdicție. 

 Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Turda: au avut în 
evidență pe parcursul anului un numă de 250 de beneficiari de servicii.  

Au fost întocmite 4 Rapoarte de vizită, Planuri individuale de Intervenție pentru 250 de 

beneficiari. 

 Centrul de Îngrijire şi Asistență Luna de Jos: capacitate 105 de locuri, număr de beneficiari la 

31 decembrie: 92 

Au fost întocmite 18 Rapoarte de vizită, 92 de Fișe de implementare a Planului Individual de 

Intervenție, 92 de Planuri Individuale de Intervenție intocmite,  au avut loc 9 decese, au fost 

întocmite 15 dosare de admitere, au avut loc trei externări și 18 persoane puse sub interdicție. 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu: capacitate 50 de locuri, număr de 
beneficiari la 31 decembrie: 49. 

 Au fost întocmite 31 Rapoarte de vizită, 50 de Fișe de implementare a Planului Individual de 
Intervenție, 50 de Planuri Individuale de Intervenție întocmite,  a fost întocmit 1 dosar de 

admitere, a avut loc o externare prin transfer și 11 persoane au fost puse sub interdicție.  

COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE CAMPIA-TURZII: 

 Centrul pentru persoane vârstnice Câmpia Turzii: capacitate 21 de locuri, număr de beneficiari 
la 31 decembrie: 20 

Au fost întocmite 10 Rapoarte de vizită, 18 Fișe de implementare a Planului Individual de 

Intervenție, 24 de Planuri Individuale de Intervenție întocmite,  au avut loc 4 decese, au fost 

întocmite 7 dosar de admitere, au avut loc 1 externare prin reintegrare în familie și 1 transfer 

în alt Centru 

 Centrul de Criză - capacitate de 12 locuri:  

Au fost întocmite 12 Rapoarte de vizită, 20 de Fișe de implementare a Planului Individual de 

Intervenție pentru persoane aflate în dificultate, 60 Planuri Individuale de Intervenție, au fost 

efectuate 28 de externări, 1 persoană a fost pusă sub interdicție și au a vut loc 5 decese . 

 Adăpost pentru victimele violenței în familie și copiii acestora - capacitate de 10 locuri: pe 
parcursul anului au fost înregistrate 27 de victime cu 48 de copii. Au fost întocmite Planuri 

Individuale de Intervenție pentru 27 de victime ale violenței în familie. 

2. Creșterea calităţii serviciilor de specialitate, dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor 

sociale specializate furnizate adulţilor din centre rezidenţiale, prin promovarea de acțiuni și 

campanii de informare și conștientizare, în cadrul comunității: 

 instruirea personalului din serviciu pe intervenţie specifică prin programul European 
Erasmus STEPS- Sharing the European Pathways, Februarie 2017, Bucuresti;  

 campania de conștientizare și informare publică privind violența în familie – în cabinetele 

medicilor de familie din Municipiul Cluj-Napoca (31 de cabinete);  
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 Campania celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor – perioada 24  
noiembrie – 10 decembrie 2017 – distribuire de pliante, afișe și activități (7 activități 

specifice);  

 Campanii în Școli/Licee în Cluj- Napoca (3 parteneriate – Colegiul G. Coșbuc, Liceul 
Tehnic Energetic, ONG Clujul are Suflet). 

În cursul anului 2017 s-au realizat 6 schimburi de experienţă între centrele pentru adulţi (CIA 

“Sf. Nicolae” Mociu, CIA Luna de Jos, CPV Recea Cristur, CPV Gherla, CSCDPA Câmpia Turzii, 

CRRN Luduș, județul Mureș).  

 Ziua porților deschise10, organizate de fiecare centru subordonat DGAPSC Cluj.  

 Conferinta ‘’Vocea mea se aude’’ dedicata Zilei Internaționale a Persoanelor cu 

Dizabilități 3 Decembrie, activitate organizată în parteneriat public-privat cu 

Inspectoratul Scolar Cluj și ONG-uri care activează în domeniul furnizării de servicii 

specializate destinate persoanelor cu dizabilități, pe tema Autoreprezentare. 

 

 

2.2 SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ  

ŞI INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ, PRESTAŢII SOCIALE,  

INCLUZIUNE SOCIALĂ 

 

Serviciul Prevenire Marginalizare Socială şi Integrare Socio-profesională, Evidenţă Prestaţii 

Sociale, Incluziune Socială din cadrul DGASPC are ca scop major protejarea persoanelor care nu 

au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru 

a se integra social. Prin acest serviciu se facilitează accesul persoanelor cu dizabilităţi la prestaţii, 

facilităţi şi servicii sociale. 

1. Promovarea furnizării serviciilor de calitate cu privire la acordarea facilităţilor 

financiare pentru persoanele cu dizabilități, respectiv acordarea prestațiilor sociale 

pentru persoanele cu dizabilităţi (indemnizaţii lunare, bugete complementare şi 

indemnizaţii pentru însoţitor): Numărul beneficiarilor (persoane cu dizabilităţi) aflaţi în 

evidenţele DGASPC Cluj în decembrie 2017 era de 26379, din care: 24461 adulţi şi 

1918 miori. 

- În cursul anului 2017 au intrat în evidenţele DGASPC, 3751 cazuri noi, din care 3109 adulţi 

şi 642 copii. Pentru aceste persoane s-au oferit servicii de informare şi consiliere pentru 

obţinerea drepturilor de asistenţă socială.  

- S-au prelungit la termen certificatele revizuite pentru un număr de 5690 beneficiari (4628 

adulţi şi 1062 copii).  

- S-au efectuat 140  transferuri de dosare administrative  ale persoanelor cu dizabilităţi la /de 

la alte direcţii generale din ţară.   

- S-au scos din plată persoane cu handicap decedate şi s-au emis în acest sens  dispoziţii de 

încetare a drepturilor pentru 2002 persoane; 

- S-au operat în programul informatic conturi curente pentru beneficiarii care au optat pentru 

viramentul prestaţiilor sociale în cont bancar: 9250 beneficiari au optat pentru expedierea 

prestaţiilor sociale în conturi bancare; 

- S-au actualizat aproximativ 4000 dispoziţii  de plată, la solicitarea beneficiarilor sau în 

situaţia persoanelor cu certificat de încadrare în grad de handicap cu termen permanent de 

valabilitate. 

                                                             

10 Cap. 5.2 – Activități Speciale – Ziua porților deschise în Unitățile de Protecție ale DGASPC Cluj. 
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- S-au generat rapoarte şi  borderouri în vederea efectuării  plăţilor: listarea mandatelor pentru 
adulţi şi copii (total mandate 16534); pregătirea mandatelor pentru Direcţia de Poştă ( tăiere, 

aranjare pe oficii poştale);  exportul fişierelor către Casa Judeţeană de Pensii şi IJP Cluj. 

Activităţile cuprinse la punctele a şi b se realizează în colaborare cu Serviciul Monitorizare 

al DGASPC Cluj. 

- S-au verificat toate cazurile transmise de către unităţile de învăţământ  special, pentru anul  

şcolar 2017-2018, un număr de 201 preşcolari şi  elevi aflaţi în şcoli speciale în sistem intern, 

suspendându-se pe perioada anului şcolar prestaţiile acordate acestora, emiţându-se decizii 

de plată doar pe perioada iulie-septembrie; 

2. Îmbunătăţirea sistemului de acordare a facilităţilor privind transportul persoanelor cu 

dizabilităţi: În acest sens s-a colaborat cu Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj în 

vederea depunerii documentaţiei necesare pentru obţinerea rovinietei de către utilizatori.  

- Un număr de 1561 persoane au beneficiat de această facilitate.  

- S-au instrumentat şi operat în programul informatic 1754 solicitări pentru ca persoanele cu 

dizabilităţi, asistenţii personali sau însoţitorii acestora să poată beneficia de scutire de la plata 

tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale.  

- S-au emis 1218 legitimaţii pentru transportul urban cu mijloace de suprafaţă. 

- S-au verificat bilete de călătorie AUTO şi CFR în vederea decontării lor. 

- În cursul anului 2017 au beneficiat de bilete pentru transport interurban 9271 persoane. 

- S-au eliberat persoanelor cu handicap grav şi accentuat precum şi însoţitorilor sau 

asistenţilor personali ai acestora, un număr de 30788 bilete auto şi 21500 bilete CFR.  

- S-au urmărit valoric şi s-au generat  în programul D-Smart un număr de 52288 bilete pentru 

călătorie. 

- -S-au emis negaţii către Casa Judeţeană de Pensii Cluj pentru persoanele cu handicap care 

primesc indemnizaţii speciale (veteranii de război, refugiaţii) şi care au optat pentru 

obţinerea biletelor de transport  prin altă instituţie,  precum şi pentru pensionarii încadraţi în 

grad mediu de handicap care nu pot beneficia de transport gratuit în baza Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

3. Asigurarea serviciilor de sprijin familial (asistent personal și indemnizaţia lunară) 

- La 30 septembrie 2017 erau înregistraţi 1926 asistenţi personali (471 asistenţi personali care 

acordă îngrijire copiilor cu handicap şi 1465 asistenţi personali angajaţi pentru îngrijirea 

adulţilor cu handicap).  

- În anul 2017 au beneficiat de indemnizaţie lunară pentru îngrijire un număr de 4208  

persoane cu dizabilităţi;  

- Trimestrial s-a întocmit situaţia privind asistenţii personali şi persoanele cu dizabilităţi care 

au beneficiat de indemnizaţie lunară pentru îngrijire, precum şi a sumelor alocate de către 

primării pentru plata acestora şi eventualele restanţe și semestrial s-a întocmit  situaţia cu 

privire la monitorizarea activităţii asistenţilor personali din judeţ;  

- Ca urmare a apariţiei Ordinul Nr.2272 din 30.10.2013 pentru aprobarea Procedurii de 

aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice şi în urma încheierii protocolului de colaborare între 

cele două instituţii, se realizează  şi se transmit lunar situaţii statistice cu persoanele cu 

dizabilităţi încadrate în gradul grav cu asistent personal, benficiare de pensie de invaliditate 

gradul I, cu scopul de a se evita cumularea beneficiilor de asistenţă socială. În acest sens s-

au procesat documentele respective, anexa 1, conform Ordinului nr. 2272 şi s-au întocmit 36 

situaţii statistice specifice. S-au verificat în baza de date a DGASPC Cluj persoanele 

raportate lunar de către Casa Judeţeană de Pensii Cluj, casele locale  şi casele de pensii 

sectoriale.  
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4. Alte activități: 
- Participarea la evenimente pentru sensibilizarea publicului larg în scopul prevenirii 

excluziunii şi marginalizării sociale: În data de 28.11.2017, sub egida Zilei Internaţionale a 

Persoanelor cu Dizabilităţi - 3 decembrie, în parteneriat cu  Direcţia de Asistenţă Socială şi 

Medicală Cluj-Napoca şi cu  organizaţiile nonguvernamentale care furnizează servicii 

destinate persoanelor cu handicap, am organizat un eveniment dedicat persoanelor cu 

dizabilităţi, o expoziţie cu lucrări artistice şi obiecte de artizanat, realizate de către 

persoanele cu dizabilităţi. Prin acest eveniment am sensibilizat publicul larg la problematica 

dizabilităţii, în scopul prevenirii excluziunii şi marginalizării sociale a acestui grup 

vulnerabil. Prin acest eveniment, am promovat potenţialul persoanelor cu dizabilităţi, prin 

punerea în valoare a abilităţilor lor. 

- Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale si cu instituţiile publice locale pentru 

promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 

- DGASPC Cluj asigură funcţionarea Comitetului de Analiză a Problemelor Persoanelor cu 

Handicap Cluj prin Secretariatul Comitetului. În cursul anului 2017 s-au organizat 3 întâlniri 

ale comitetului în care s-au dezbătut probleme legate de modificările legislative, s-au 

prezentat proiectele specifice derulate pentru persoanele cu dizabilităţi la nivel judeţean  

pentru a fi cunoscute de către  actorii sociali care activează în domeniu. 

 

 

 

 

2.3 SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU 

HANDICAP 

 

Misiunea serviciului constă în evaluarea nevoilor medico-psiho-sociale, analiza abilităţilor 

rămase şi dezvoltarea unor servicii specifice beneficiarilor în vederea recuperării şi integrării sociale 

având în vedere capacitatea de funcţionare păstrată, scopul vizat fiind evaluarea medico-psiho-

socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea încadrării în grad de handicap. 

Indicatori de performanţă: 

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost evaluate 7829 persoane din care au fost 

menţinute/ încadrate în grad de handicap 7748 de persoane, iar 81 cazuri nu s-au încadrat în criteriile 

medicale.  

S-au depus un număr de 904 dosare pentru evaluare la domiciliul persoanei. În cadrul 

evaluărilor la domiciliu, principalele probleme identificate au fost: dependenţa de o altă persoană în 

satisfacerea nevoilor de bază şi în efectuarea igienei personale, precum şi neglijarea persoanei cu 

handicap în câteva cazuri. 
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Grafic 1: Rezultatele evaluărilor în anul 2017: 

 

 

 

 

Grafic. 2 La nivelul județului Cluj, din totalul de 24896 de persoane adulte care dețin un 

certificat de incadrare în grad de handicap, avem următoarea distribuire: 
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Grafic 3: Evoluția numărului de persoane adulte încadrate în grad de handicap, în funcție 

de tipul deficienței, pe ultimii 4 ani:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul deficientiei 2014 2015 2016 2017 

fizic 2934 3162 3386 3120 

somatic 1713 1680 1826 1916 

auditiv 30 32 39 33 

nevazator 623 479 468 457 

mental 1271 1290 1177 1189 

psihic 525 348 366 316 

asociat 386 433 595 675 

hiv/sida 22 29 22 39 

boli rare 0 0 1 3 
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3. SERVICII CARE RĂSPUND ATÂT NEVOILOR PERSOANEI ADULTE 

CÂT ȘI COPIILOR 

 

 

3.1 CENTRUL DE REABILITARE SOCIALĂ ȘI PRIMIRE ÎN REGIM DE 

URGENȚĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE CLUJ-NAPOCA 

 

 
Centrul de Reabilitare Socială și Primire în Regim de Urgență a Victimelor Traficului de 

Persoane Cluj-Napoca funcționează cu două compartimente:   

1. Centrul de zi și de informare și consiliere pentru victimele traficului de persoane , 

situat în Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 27 și oferă servicii de evaluare, consiliere, asistare psiho-

socială şi protecţie victimelor traficului de persoane de pe raza județului Cluj, precum şi suport 

familiei în cauză, în funcție de nevoile identificate. 

În anul 2017, în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost înregistrate 102 de sesizări. S-au 

efectuat evaluările iniţiale și complexe ale cazurilor intrate.  

Specificul cazurilor este următoarul:  

                                        

 
 

  

102 sesizări:

65 au fost victime ale 
traficului de persoane

și exploatare prin 
cerșetorie

27 cazuri de repatriere 10 cazuri de neglijare



26 

 

Au avut loc 20 de  audieri în sala de audiere specializată – la solicitarea  DIICOT, Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Cluj și Poliție.  Specialiștii centrului nostru au participat la alte 31 de audieri 

care au avut loc la sediul DIICOT, BCCO sau secții de Poliție. 

Majoritatea cazurilor au intrat în evidența centrului prin intermediul  sesizărilor din partea 

unor instituții cum ar fi: Judecătorie, ANPDCA, DIICOT, BCCO, Primării și Secții de Poliție.  

Victimele traficului de persoane care au ajuns în evidența centrului au vârsta cuprinsă între 5-

25 ani. 

    
 2. Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane, cu o capacitate 

de 10 locuri, situat în Câmpia Turzii, care oferă servicii protective de tip rezidenţial pentru 

copiii/tinerii victime ale traficului de persoane, vizând cu prioritate integrarea familială şi/sau socio-

profesională a acestora. 

În anul 2017 au intrat în adăpost 2 minore, victime ale traficului de persoane, cu măsura 

plasamentului. 

Pe parcursul anului, o familie a solicitat plasamentul unei beneficiare în familia bunicilor 

materni. Întrucât s-a constatat faptul că sunt îndeplinite condițiile, s-a procedat la plasament familial. 

Față de  2 beneficiare s-a procedat la încetarea măsurii de plasament, întrucât au împlinit 18 ani.   La 

sfârșitul anului, în adăpost sunt 5 beneficiare. 

Pe tot parcursul anului 2017 s-au încheiat Protocoale de Colaborare cu diferite instituţii – 

Şcoli, Poliţie, ONG-uri, Spitale și instituții care au domeniul de activitate în prevenirea și 

combaterea traficului de persoane. De asemenea, s-a început colaborarea cu Asociația Alfa Grup 

Romania și Asociația E-liberare. Am încurajat implicarea voluntarilor în viaţa copiilor pentru a le 

oferi şansa de a cunoaşte oameni noi, de a fi implicaţi în activităţi în afara centrului, de asemenea în 

scopul de a crea relaţii de prietenie cu persoane responsabile care să le deschidă orizontul şi pentru 

a simţi că sunt importanţi şi acceptaţi în sociatate.  

 

Activităţi, campanii, prevenţie  

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 s-au efectuat mai multe acţiuni/campanii de prevenire și 

de sensibilizare în mediul universitar și şcolar privind fenomenul traficului de persoane /exploatării 

prin muncă a copiilor, tinerilor. 

Aceste activități  au ca scop informarea şi educarea tinerilor şi copiilor atât în ceea ce priveşte 

traficul de persoane cât şi consecinţele negative ale acestui fenomen.  
Totodată, mesajul campaniilor a fost marcat si de importanța colaborării interinstituționale 

în vederea prevenirii și combaterii traficului de persoane. 

În data de 24.05.2017 a avut loc o întâlnire cu tinerii de la Complexul de Servicii Comunitare 

pentru Copilul cu Handicap din cadrul DGASPC Cluj. Scopul principal al acestei întâlniri a fost 

acela de a aduce în prim-plan prevenirea traficului de persoane, amploarea acestui fenomen și 

riscurile la care sunt expuși tinerii.  

59
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Grafic 1: Distribuția pe sexe
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masculin
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Grafic 2: Distribuția după mediul de 
proveniență

urban
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Data de 18 octombrie 2017 reprezintă “Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de 
Persoane”.  În acest sens săptămâna, 16-20 octombrie 2017, a fost dedicată acestei campanii – au 

avut loc mai multe întâlniri interinstituționale, discuții cu elevii cu vârsta de peste 15 ani, au fost 

vizionate filme tematice și s-au împărțit materiale informative. 

În data de 11.10.2017  a avut loc o întâlnire cu aproximativ 30 de elevi de la Școala 

Gimnazială Internațională din Cluj-Napoca, iar în data de 18 octombrie s-au împărțit materiale 

informative în cadrul orelor de dirigenție.  

 În perioada 17-19 octombrie 2017 au avut loc întâlniri cu studenții de la Universitatea Babeș 

Bolyai, au fost vizionate filme tematice și s-au împărțit materiale informative.  

 

                                     
 

 

 

 

 

 

3.2 CENTRUL COMUNITAR JUDEȚEAN - COMPLEX DE SEVICII SOCIALE 

COMUNITARE PENTRU COPII ȘI ADULȚI 

 

 Misiunea: oferirea de servicii sociale specializate şi servicii de îngrjire socio-medicală  cu 

scopul de a stimula capacitatea tuturor beneficiarilor Centrului Comunitar Judeţean în vederea 

integrării/reintegrării în societate, de a îmbunătăţi şi menţine starea de sănătate, de a dezvolta 

autonomia beneficiarilor şi de a preveni riscul de marginalizare şi excluziune socială. 

  Centrul Comunitar Judeţean  funcționează de la 1 iulie 2014  având  o capacitate de 488 

locuri  și este  organizat  în 6 centre astfel:  

a) Centrul de zi/ recuperare pentru copii cu autism cu o capacitate de 24 locuri;  

b) Centrul de recuperare pentru  copii cu dizabilități/handicap motor/fizic și neuropsihic cu o 

capacitate de 50 locuri;  

c) Centrul de integrare socio-profesională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție  pentru 

190 de tineri; 

d) Centrul de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități/handicap 

neuro/psiho/motor cu o capacitate de 50 de locuri; 

e) Centrul de recuperare pentru bolnavii Alzheimer 24 locuri 

f) Centrul de consiliere pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu 

dizabilități/handicap  pentru 150 persoane; 

Serviciile furnizate : 
a) Servicii sociale specializate, oferind suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în 

dificultate, sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională a 

tinerilor, consiliere, servicii și acțiuni cu scop de menținere, refacere sau dezvoltare a 

capacităților individuale.  
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b) Servicii de îngrijire socio-medicală: de recuperare și reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, 
psihoterapie, terapie ocupațională, logopedie pentru copii și persoane adulte cu dizabilități. 

c)  Îndrumarea studenților  în stagiul practic 

În anul 2017: 

 s-au organizat manifestări de promovare a serviciilor CCJ cu ocazia Zilei Mondiale 

Alzheimer, a  Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Zilei Porților 

Deschise,conferințe / manifestări științifice în contextul recuperării  neuro-psiho-

motorii;  

 s-au organizat 2 conferințe: ”Abordări terapeutice în contextul recuperării neuro-

psiho-motorii la copilul mic”ediția III, ”Recuperarea neuro- psiho-motorie la adulți. 

Abordări terapeutice’’ediția III; 

 participarea la emisiuni tv, în vederea promovării serviciilor oferite comunității și 

susținerii drepturilor persoanelor cu dizabilități în contextul incluziunii sociale, cu 

ocazia Zilei Mondiale Alzheimer; 

 Septembrie 2017, Organizare eveniment Ziua Internațională Alzheimer, “Cafenea 

Alzheimer” – testarea gratuită a memoriei – 150 de participanți; 

 Septembrie 2017, Organizare eveniment Ziua Internațională Alzheimer în colaborare 

cu Filiala Napoca a Societăţii Române Alzheimer, Cinematograf Mărăști- proiecţie 

film “Still Alice”/ prezentare proiect AD-Gaming, -33 de participanţi; 

 colaborare cu Asociația Help Autism prin participarea a 8 specialiști la un curs de 

formare; 

 participarea Centrului Comunitar Județean Cluj ca partener la Congresul Fizio Plus; 

 participarea ca partener cu UBB Cluj la organizarea Conferinței internaționale „10 

ani de Alzheimer”; 

 specializarea unui kinetoterapeut prin participarea la Cursul Vojta (curs   decontat de 

DGASPC); 

 întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice (SEC Adulți, AJOFM); 

 publicarea unui articol în Revista Română a Specialiștilor în Terapia Limbajului și 

în revista internațională a  specialiștilor în terapia limbajului redactat de către 

logopezi din cadrul centrului și șeful de centru ( Rada Bereschi, Cristina Sibef , 

Mihaela Telcean ): Importanța terapiei limbajului în contextul dizartriei ataxice. 

Studiu longitudinal; 

 participarea la  Bursa locurilor de muncă în colaborare cu AJOFM;  

 obținerea locurilor de parcare pentru persoane cu dizabilități; 

 obținerea licenței de funcționare pentru toate centrele de recuperare;  

 colaborare cu Colegiul Psihologilor, Colegiul Medicilor pentru creditarea și 

organizarea  conferințelor organizate, ASTTLR, Asociația Psihoterapie Pozitivă; 

 obținerea de sponsorizări din partea: Selgros, Plant Extrakt,, Cofetăria Artistic 

Desert, Asociația Beard Brothers, Asociația Azuria, Echipa de Rugby Universitatea 

Cluj; 

 încheiere protocoale de colaborare cu potențiali angajatori ( VSV Invest, Simba 

Invest, OPTD, PBF, Est Company, Knox Impex, Dimen Carp, Vel Pitar, S.C Dan 

Tapiţerul, SC, Clean&Go, Careffour, Rom Seem Print, Electroglobal, Iron 

Industries); 

 participare la Târgul de cariere organizat de AJOFM Cluj; 

 s-a înregistrat un număr mai mare de solicitări pentru practică profesională 

(specialitatea asistență socială, psihologie, kinetoterapie) și voluntariat comparativ 

cu anii precedenți; 

 în data de 5 decembrie 2017  Centrul Comunitar Județean a organizat  Ziua Porților 
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Deschise11 sub egida Zilei Internaționale  a Persoanelor cu Dizabilități. Programul 
zilei a fost dedicat interacțiunii comunității clujene   ( copii și adulți) cu pacienții-

beneficiari ai centrului, într-un cadru înconjurat  de spiritul Sărbătorilor de iarnă: 

atelier de creație, spectacol de colinde, momente artistice. În acest an s-a demarat un 

nou proiect : „Și eu POT”  în contextul Zilei Porților Deschise: o activitate de ieșire 

în comunitate împreună cu beneficiarii ( copii și tineri cu dizabilități),  o vizită la 

Cluj Arena, unde echipa de fotbal „U” Cluj a interacționat în jocuri dinamice, 

distractive și alte activități motrice cu copii și tineri cu dizabilități alături de 

specialiștii kinetoterapeuți și fiziokinetoterapeuți din cadrul centrelor de recuperare 

pentru copii și adulți ; pentru organizarea acestui eveniment centrul a colaborat cu 

Clubul Sportiv Universitatea „U” Cluj, elevi din Școlile de masă: Școala Populară de 

Artă Tudor Jarda, Școala Generală Liviu Rebreanu, Colegiul Național George 

Coșbuc,  Asociația Azuria, Asociația Beard Brothers, Echipa de Rugby Universitatea 

Cluj, artiști precum: Mihai Trif, Jeni Ciceu, Corina Cherecheș, Adina Popovici, 

Maria Bărăian. 

Centru de zi/ recuperare pentru copii cu autism: 

În decursul anului 2017 au beneficiat de serviciile centrului un număr  de 36 beneficiari. 

Aria psihologie - Realizarea a 1360 şedinţe de evaluare detaliată şi intervenţie pentru copiii; 

realizarea a 37 de ședințe de terapie de grup cu beneficiari din cadrul C.Z.R.C.A; realizarea a 11 

ședințe de consiliere a aparținătorilor beneficiarilor din cadrul C.Z.R.C.A; participarea la cursul 

organizat de Help Autism în cadrul Centrului Comunitar Județean – module teoretice și module 

practice; prezentarea lucrării Stres , depresie si anxietate la parintii copiilor cu TSA/ factori de risc 

si modele de interventie.  

Aria psihopedagogie -  Realizarea a  778 de intervenţii psihopedagogige- terapii individuale; 30 de 

intervenții- terapii de grup; 4 ședințe de consiliere psihopedagogică cu părinți ai beneficiarilor din 

cadrul centrului de recuperare copii cu autism; participarea la “Conferința internațională ABA 2017” 

București , în perioada 21-24 aprilie; participarea la cursul organizat de Asociația Help Autism în 

cadrul Centrului Comunitar Județean, module teoretice și module practice. 

Aria logopedie  - Realizarea unui număr de 1708 şedinţe de evaluare detaliată şi intervenţie pentru 

copiii din cadrul centrului; participarea la cursul de formare organizat de Asociația Help Autism. 

Aria kinetoterapie - Efectuarea a 1130 ședințe de tereapie individuală în cadrul CZRCA; participarea 

la cursul organizat de Asociația Help Autism în cadrul Centrului Comunitar Județean – module 

teoretice și module practice. 

Aria asistență medicală-competență masaj -  Realizarea unui număr de  623 terapii care au constat 

în ședințe de masaj terapeutic de tonifiere musculară, relaxare și creșterea mobilității articulare. 

Centru de recuperare pentru copii cu handicap motor/fizic și neuropsihic: 

În decursul anului 2017 au beneficiat de serviciile centrului un număr  de 89 beneficiari. 

Interventie timpurie Realizarea a  959 de intervenții terapeutice; participarea la Conferința 

Națională Interferente teoretico-practice în terapia tulburarilor de limbaj oral și scris. Modele de 

bună practică. 

Intervenție Psihopedagogică - Realizarea un numar de 846   terapii pe aria psihopedagogică 

Participarea Conferința Națională Brașov “Anxietate și depresie,, Punți între teorii- cercetări și 

aplicații practice 

     Intervenție și stimulare oro-facială - Realizarea a  1.708 terapii. Prezentare lucrare conferință 

: Metode de kineziterapie respiratorie aplicate la copii cu Sindrom Down 

Logopedie - În anul 2017 s-au realizat 1917 de intervenții terapeutice; prezentarea în cadrul 

conferințelor a lucrărilor : 

                                                             

11 Cap. 5.2  Activități Speciale- Ziua Porților Deschise în unitățile de Protecție ale DGASPC Cluj 
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-“Importanța terapiei limbajului în contextul dizatriei ataxice. Studiu de caz longitudinal” 
-“Metode de kineziterapie respiratorie aplicate la copii cu Sindrom Down”; 

-“Terapia limbajului în contextul encefalopatiei hipoxice-tetraparezei spastice. Studiu de caz” 

-Publicarea  în Revista Română de Terapia Tulburărilor de Limbaj şi Comunicare, lucrarea 

“Importanța terapiei limbajului în contextul dizatriei ataxice. Studiu de caz longitudinal”. 

Kinetoterapie Efectuarea a 2734 ședințe de kinetoterapie; prezentare lucrare conferința : 

Metode de kineziterapie respiratorie aplicate la copii cu Sindrom Down. 

Asistență medicală –competență în masaj - Efectuarea a 632  terapii   

Centru de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap: În decursul 

anului 2017 au beneficiat de serviciile centrului un număr  de 96  beneficiari. 

Aria kinetoterapie - În anul 2017 s-au realizat 2400  ședințe de kinetoterapie 

Participarea la cursul ,, Recuperarea mâinii post-traumatice,, din martie 2017; participarea la cursul 

de ,,Trigger Point’’ (terapie miofascială) din august 2017; participarea la cursul de ,,Badajare 

Kinesiologică’’ din mai 2017; participarea la workshop-ul ,, Aventurile radiologiei,, din mai 2017; 

participarea la conferința ,,Recuperarea neuro-psiho-motorie la adult. Abordări Terapeutice Ediția 

a III a, cu prezentarea lucrării : „Recuperarea forței musculare  pe hemicorpul afectat post stenoză 

de canal medular” 

Aria intervenție psihologică - În anul 2017 s-au desfășurat, împreună cu beneficiarii centrului, 465 

de terapii.  

Aria masaj În anul 2017 s-au realizat 1398 terapii de masaj. 

Centrul de consiliere  pentru  integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu 

dizabilităţi  

- 158 beneficiari activi în cadrul centrului în data de 31 decembrie 2017; 33 rapoarte de 

evaluare inițială socială; 20 beneficiari angajați pe perioadă nedeterminată ; 33 persoane au 

beneficiat de evaluare inițială vocațională  în cadrul a 57 de ședințe de evaluare ; 33 rapoarte 

de evaluare inițială vocațională; s-a realizat un număr de 152 şedinte de evaluarea 

vocațională complexă pentru 26 beneficiari ; pentru 16 beneficiari s-a întocmit profilul 

vocațional și planul de inserție socio-profesională; s-a realizat un număr de 101 şedinte de 

consiliere vocaţională ; monitorizări post angajare a beneficiarilor – 15; organizare și 

participare la activitatea de 5 decembrie în cadrul căreia au fost evaluaţi vocațional un număr 

de 18 elevi de la Colegiul Național ”George Coșbuc” Cluj Napoca. 

   Centrul de consiliere  pentru  integrarea socio-profesională pentru tinerii care părăsesc 

sistemul de protecție   

- 208 beneficiari activi în cadrul Centrului în data de 31 decembrie 2017; 33 rapoarte de 

evaluare complexă vocațională initială.; 5 beneficiari angajați pe perioadă nedeterminată , 

27 terapii vocationale; 20 terapii de grup ; 81 planuri de integrare socio -  profesională ; 37 

rapoarte de implementare PISP ; 22 beneficiari angajați/  din care 5 și-au păstrat locul de 

muncă; 3 beneficiari la care s-a întocmit dosar pentru locuință socială; 1 beneficiar aflat în 

perioadă de monitorizare post angajare.  

Centrul de  zi  pentru  persoane  adulte cu Alzheimer  și  alte tipuri  de  demență 

În decursul anului 2017 au beneficiat de serviciile centrului 43 beneficiari.  

Au avut loc 196 de întâlniri de intervenţie psihologică de grup și un număr de 1283 de ședințe de 

kinetoterapie, 268  ședințe de masaj terapeutic. 
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3.3 SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII SOCIALE, INDICATORI  

ASISTENȚĂ SOCIALĂ, RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE LOCALE  SI ONG- 

URI, SECRETARIATUL COMISIEI DE PROTECȚIA COPILULUI ȘI 

SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU 

HANDICAP. 

 

 

3.3.1Activitatea de monitorizare a serviciilor sociale și indicatorii de asistență socială. 

Grafic1: Copii aflaţi în centre de zi sau centre comunitare ale DGASPC, Consiliilor locale 

şi ale Furnizorilor Privaţi Autorizaţi la 31.12.2017 

 
 

 

Grafic 2:Copii protejaţi în sistem familial la 31.12.2017 

 

 
Grafic 3: Copii protejaţi în sistem rezidenţial de protecţie la 31.12.2017 
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Grafic 4: Situaţia comparativă a copiilor beneficiari ai centrelor de zi / centre comunitare 

(DGASPC, CL, FPA) 

 

 
 

CL= consilii locale 

FPA= furnizori de servicii sociale privaţi acreditaţi 

       Grafic5: Situaţia comparativă a copiilor aflaţi în sistem rezidenţial de protecţie: 

 

 

 
Grafic6:  Situaţia comparativă a copiilor aflaţi în sistem familial de protecţie 
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Grafaic 7: Situaţia comparativă a copiilor faţă de care a fost stabilită măsura 

supravegherii specializate 

 

 

 
 

Grafic 8.Situațiia copiilor cu măsură de protecție intrați pentru prima dată în sistem –anul 2017 
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Grafic 9: Situaţia comparativă a copiilor intraţi pentru prima dată în sistemul de protecţie în 

ultimii 5 ani: 

 
 

  

Grafic 1:  Situaţia persoanelor cu handicap (copii, adulţi) neinstituţionalizate la 31.12.2017 
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Grafic 2:  Numărul copiilor cu handicap neinstituţionalizaţi în funcţie de tipul de handicap din 
judeţul Cluj la 31.12.2017 

 

 
 

Grafic3:  Numărul adulţilor cu handicap neinstituţionalizaţi în funcţie de tipul de handicap din 

judeţul Cluj la 31.12.2017: 

 
 

 

 

Grafic 4. Situatia persoanelor adulte institutionalizate în unitățile din subordinea DGASPC 

Cluj, la 31.12.2017 
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Grafic 5 Numărul total de persoane adulte cu handicap în evidenţa DGASPC în perioada 2012-
2017 (Creşterea majoră a numărului de persoane încadrate în grad de handicap se datorează 

schimbării criteriilor medico-psiho-sociale). 

 

 
 

3.3.2 Relația cu organizațiile non guvernamentale 

 In anul 2017 s-au încheiat convenții de colaborare cu 23 instituții de stat și 28 organizații 

neguvernamentale, colaborându-se cu 30 instituții   din  sectorul privat (2 asociații colaborare din 

2016,  prelungire automată) și 25 instituții din sectorul public (2 colaborări s-au pelungit automat).  

- În anul 2017, 1100 copii din comunitate au beneficiat de programe de 

mentorat/informare/hrană/îmbracăminte/produse de igienă/prevenirea abandonului școlar/ 

preveniera abuzului și a violenței domestice; 

- S-au desfășurat 801 activităti majore -  toți copii din sistemul rezidențial și o parte dintre 

copiii din asistență maternală/plasament au beneficiat de activități ( pornind de la întâlniri 

de informare/mentorat/pachete de Sărbători/psihoterapie și până la tabere și asistență 

medicală) au beneficiat de convențiile de colaborare cu ONG-urile 

- 1713 adulți/tineri din comunitate au fost beneficiarii convențiilor de colaborare dintre 

DGASPC Cluj și diverși partenri privați, dintre care, 311 educatori și personal de specialitate 

au beneficiat de instruire în domeniul protecției copilului 

- 73 tineri din sistemul rezidențial au beneficiat de servicii din partea ONG-urilor  

- 218 persoane vârstnice au beneficiat de serviciile parteneriatelor cu ONG-urile menționate 

mai sus 

- Total beneficiari copii –  1900 copii 

- Total beneficiari adulți –  1936 adulți 

- Total beneficiari –  3836 persoane 

 

3.3.3 Relația cu autorităţile administraţiei publice locale 

În conformitate cu HG nr. 797/2017 Regulamentul-Cadru de organizare şi funcţionare al 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pe parcursul anului 2017 DGASPC Cluj 

a coordonat şi sprijinit activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul 

asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, a coordonat 

metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere 

a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socialăși 

acordat asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca 

formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului. 
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Campania a constat în vizite efecuate de două echipe formate din reprezentanți ai Direcției 
la sediul a 80 de Primării din județul Cluj. 

Echipele au fost formate astfel: Director General Adjunct Protecție Socială împreună cu șefi 

ai serviciilor destinate copiilor și Director Executiv Protecția Drepturilor Copilului împreună cu șefii 

serviciilor destinate persoanelor adulte12, în fiecare echipă participând consilierul din cadrul 

Serviciului Monitorizare servicii sociale, indicatori asistenţă socială, relaţia cu autorităţi locale şi 

ONG-uri, secretariat CPC și CEPAH, responsabil pe relația cu Autoritățille Publice Locale. 

Campania s-a întins pe o perioadă de 13 săptămâni a câte  două zile de teren  pe săptămână 

realizându-se 80 de întâlniri la sediul primăriilor, fiecare echipă având întâlnire cu reprezentanții a 

40 de primării.  

Monitorizarea activităţii Serviciului Public de Asistenţă Socială/persoanelor cu atribuţii de 

asistenţă socială din cadrul Unităților Adiministrativ Teritoriale (UAT):  

 42 de vizite de evaluare şi monitorizare în vederea asigurării activităţilor de informare, formare 

şi consiliere cu scopul creşterii performanţei serviciilor publice de asistenţă socială .  

 42 de rapoarte de evaluare încheiate la sediul primăriilor cu ocazia vizitelor. 
Participarea la şedinţele consiliilor comunitare consultative înființate în cadrul primăriilor cu 

scopul de a analiza împreună cu membrii consiliului comunitar a resurselor familiei şi comunităţii 

în vederea prevenirii separării copilului de familie. 

Organizarea întâlnirilor de lucru cu asistenţii/lucrătorii sociali din Serviciile Publice de Asistenţă 

Socială/ persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul UAT.  

Întâlnirile s-au desfășurat în două sesiuni: 

I. Sesiunea ianuarie-februarie 2017: 5 întâlniri de informare pentru personalul de specialitate 

asistent/lucrător social din cadrul primăriilor din județ. Au fost reprezentate 71 de primării prin 91 

de asistenți/lucrători sociali. 

Scopul principal al întâlnirilor afost diseminarea informațiilor prevăzute în Ordinul 

1985/1305/5805/2016  privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în 

vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale 

a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; 

II. Sesiunea mai-iunie 2017: 4 întâlniri de lucru cu personalul de specialitate –

asistent/lucrător social din primării. Au fost reprezentate 58 de primării prin 82 de participanți, 

asistenți/lucrători sociali 

Scop principal a fost: 

- diseminarea modificărilor legislative recente,  în domeniul protecției persoanelor adulte; 

-  îndrumare privind întocmirea anchetei sociale persoanele adulte care solicită încadrare 

în grad de handicap; 

- aspecte privind asistenții personali, bune practici în colaborarea cu primăriile; 

- prezentare procedură de recrutare  a asistenților maternali; 

- pregătirea reintegrării în familie a copiilor care părăsesc sistemul și monitorizare post-

servicii; 

- crearea unor căi de comunicare eficiente în relația cu primăriile.  

Propuneri în vederea îmbunătățirii colaborării cu primăriile : 

 S-au considerat  eficiente discuțiile cu reprezentanții primăriilor  la sediul acestora iar din 
răspunsurile formulate în chestionarul de evaluare al evenimentului reiese că se dorește 

continuarea Campaniei de promovare a serviciilor DGASPC Cluj prin întâlniri la primăriile care 

au fost vizitate în etapa precedentă de către cealaltă echipă, acordare de sprijin la cartografierea 

nevoilor sociale și la înființarea serviciilor  post evaluare pe problematica specifică ; 

                                                             

12 Serviciile de specialitate ale DGASPC Cluj 
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 S-a propus organizarea atelierelor de lucru la sediul DGASPC Cluj pentru asistenții/lucrătorii 
sociali din primării pentru aprofundarea tehnicilor de lucru specifice activității de asistență 

socială-spre exemplu: întocmirea anchetei sociale . 

3.3.4 Activitatea de secretariat a  Comisiei pentru Protectia Copilului (CPC): 

 Această componentă a Serviciiului Monitorizare asigură lucrările de Secretariat ale Comisiei 

pentru Protecția Copilului, desfășurând următoarele activități specifice: 

- a asigurat întrunirea membrilor CPC, pe parcursul anului 2016 având loc un număr de 51 ședințe, 

analizându-se 2298 dosare; 

- a redactat  hotărârile privind măsurile de protecție acordate copiilor și certicatele de încadrare în 

grad de handicap: au fost emise un număr de 42 hotărâri privind stabilirea unei măsuri de protecție 

specială  (plasamente la fam/pers./rude/asistent maternal profesional – 25, plasament în unităţi 

rezidenţiale ale DGASPC şi ale furnizorilor privaţi autorizaţi- 2, supraveghere specializată – 1, aviz 

favorabil plasament – 1, respingeri cereri de plasament la perssoană/familie – 13) 

- au fost emise 2141  hotărâri de evaluare/reevaluare pentru încadrarea în grad de handicap din care: 

392  hotărâri privind încadrarea în grad de handicap (cazuri noi), 1694 hotărâri privind reevaluarea 

încadrării în grad de handicap, 55 hotărâri privind neîncadrarea în grad de handicap. 

 

3.3.5 Activitatea de secretariat a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap: 
3.3.5 Activitatea de secretariat a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap: 

 Această componentă a Serviciului Monitorizare asigură lucrările de secretariat ale Comisiei 

de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, efectuându-se următoarele activități specifice: 

 Preia dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către 

Serviciul de  Evaluare Complexă / asigură transmiterea dosarelor la Comisia de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de 

încadrare în grad de handicap, propunere înaintată de Serviciul  de  Evaluare  Complexă: 

- în cadrul Secretariatului au fost redactae pe parcursul anului 2016 un număr de 23930 certificate 

de încadrare într-un grad de handicap; 

- au fost eliberate un număr de 23930 de Programe Individualizate de Reabilitare și Integrare 

Socială, pentru vizare de către Comisie; 

- au fost eliberate un număr de 41 de Fișe de admitere într-o unitate rezidențială pentru adulți din 

subordinea DGASPC Cluj, 12 fișe de transfer și 5 fișe de externare; 

- au fost eliberate un număr de 36 certificate de încadrare în grad de handicap, conform Legii 

263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice; 

- au avut loc 162 de întruniri ale comisiei pentru care au fost întocmite 162 buletine de vot și în 

urma cărora au fost întocmite 162 Procese verbale;  

 Secretariatul gestionează contestațiile beneficiarilor în urma rezultatelor primite de la 

Comisie: s-au înregistrat 443 de contestații, întocmindu-se 443 de dosare ale acestor contestații, care 

au fost transmise Comisiei Superioare pentru soluționare: la 276 de contestații nu s-a modificat 

rezoluția, la 22 de contestații s-a dat rezoluție diferită iar 145 sunt în curs de analizare. 

 În cadrul Secretariatului Comisiei se asigură relația cu publicul astfel: 

- au fost eliberate direct beneficiarilor 23930 rezultate comunicate de către Comisie; 

- au fost efectuate 8372 de programări în urma solicitării directe a beneficarilor de a fi evaluați de 

către Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte, verificându-se fiecare dosar medical și 

oferindu-se consiliere privind conținutul acestuia. 
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3.4 COMPARTIMENTUL JURIDIC 

 

     Activitatea Compartimentului Juridic a fost determinată cu prioritate de către activitatea 

serviciilor de specialitate ale DGASPC CLUJ. 

     Activitatea consilierilor juridici a constat în principal în consultaţii, redactarea de cereri cu 

caracter juridic, asistență şi reprezentare juridică în fața organelor de jurisdicţie, de urmărire penală 

şi de notariat, apărarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale 

persoanei juridice angajatoare în raporturile cu autorităţi publice, alte instituţii şi orice persoană 

română sau străină; 

     Prin urmare nu se poate cuantifica şi raporta doar în termeni cantitativi activitatea 

compartimentului Juridic, deoarece profilul muncii implică multe aspecte de diligență, demers, 

interpretarea şi aplicarea legii, adecvarea procedurilor legale cazurilor identificate, ori toate acestea 

indică existența competenței şi profesionalismului. 

Principalele activităţi  desfăşurate în anul 2017 

1. Formularea şi depunerea acţiunilor şi întâmpinărilor în justiţie, cu adunarea materialului 

probator, şi reprezentarea instituţiei în fața instanţelor de judecată pe toate gradele de jurisdicţie, 

în vederea stabilirii măsurilor de protecţie specială a plasamentului, a tuturor cauzelor în care 

DGASPC este parte în proces. 

 

Nr. crt. OBIECTUL CAUZEI Nr. CAUZE 

1.  Reevaluare plasamente şi stabilire Plasament, Înlocuire 

Plasamente în Regim de Urgenţă la AMP, la centru de 

plasament, la ONG, la o persoană sau o familie 

293 

2.  Ordonanţa Preşedinţială 8 

3.  Supraveghere Specializată 0 

4.  Stabilire program consiliere 5 

5.  Înregistrare Tardivă a Naşterii 0 

6.  Punere sub interdicţie Adulţi 41 

7.  Litigii comerciale/contravenţionale/civil 9 

8.  Litigii penale 3 

9.  Litigii contecios-administrativ/litigii muncă 27 

10.  Anulare act administrativ 2 

11.  Decădere din drepturile părintești 1 

12.  Contestaţii la hotărârile CPC, CA 28 

13.  Definitivare sentințe 282 

TOTAL CAUZE 417 

 

2. Comunicarea sentinţelor judecătoreşti către serviciile de specialitate care au instrumentat 

cazul. 

3. Punerea în executare prin Executor Judecătoresc a Ordonanţelor Preşedinţiale privind 

scoaterea din mediul cu abuz, agresiune, a copilului şi stabilirea unei măsuri de protecţie 

specială.  

4. Reprezentarea instituţiei în faţa instanţei şi pregătirea argumentelor esenţiale în 

susţinerea cauzelor aflate pe rolul instanțelor la Curtea de Apel, Tribunal, Judecătorii, 

Parchetele de pe lângă acestea, autorităţi Administrative şi alte Autorităţi, în cele 417 de 

cauze. 

5. Verificarea soluţiilor date de către instanţele judecătoreşti în dosarele depuse 

judecăţii, prin hotărârile judecătoreşti pronunţate în principal, admiterea sau respingerea 
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acţiunilor în justiţie privind măsurile de protecţie speciale (plasament, plasament în 
regim de urgenţă, înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă, menţinerea acestuia, 

încetarea măsurilor de protecţie, utilizarea căilor de atac, îndreptarea erorilor materiale, 

intervenţii, precizări ), atât la instanţele din Cluj cât şi din alte localităţi. 

6. Comunicarea răspunsurilor la petiţii prin corespondenţa şi prin e-mail, privind 

drepturile copilului şi a persoanelor cu handicap precum şi clarificări privind persoane 

care au provenit din sistemul de protecţie a copilului, referitoare la perioada de rezidenţă 

în centre, conform măsurilor de protecţie stabilite de către Comisia pentru Protecţia 

Copilului. 

7. Participarea în Comisiile de licitaţii pentru achiziţia de servicii, şi furnizarea de produse, 

şi verificarea punerii în executare a contractelor de achiziţie publică. 

8. Viza juridică pentru legalitate pentru dispoziţiile directorului general privind luarea unor 

măsuri de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă, numirea în funcţii 

publice/posturi precum şi activităţi curente ale DGASPC, servicii destinate Adulţilor din 

centrele de îngrijire şi asisten’ă, convenţii cu asistenţi maternali profesionişti, viză 

contracte de muncă ale angajaţilor, contracte economice, dispoziţii ale directorului 

executiv privind numirea managerilor de caz, convenţii cu beneficiarii din sistemul de 

asistenţă socială privind prestaţiile sociale, dispoziţii de asistare în centrele de zi  şi 

maternale,  

9. Viza juridică a dosarelor medicale şi admnistrative pentru încadrarea în grad de handicap 

copii şi adulţi. 

10. Culegere documente (hărţi, C.F, acte privind documentaţia juridică, terenuri şi 

construcţii)  

11. Clarificarea situaţiei juridice a unor imobile (construcţii, terenuri) proprietate publică a 

judeţului Cluj. 

12. Întocmire documentații specifice, în vederea promovării în cadrul ședințelor Consiliului 

Județean Cluj a proiectelor de Hotărâre privind DGASPC Cluj, 

13. Consiliere şi consultanță juridică privind: 

a. înregistrare tardivă a naşterii copilului, expertiză medico-legală; 

b. tăgada paternităţii, recunoaşterea copilului de către tatăl natural, încuviinţarea 

purtării numelui tatălui natural; 

c. condiţii de acordare a alocaţiei de plasament pentru copii cu dizabilităţi, cazuri 

referite de primării ; 

d. reîncredințare minor prin Ordonanţă Preşedinţială, 

e. reintegrare în familie după măsură de protecţie, 

f. inventarierea bunurilor minorilor aflaţi cu măsură de protecţie alternative a tutelei; 

g. cazuri trimise de către primării – dreptul la ajutoare de stat, alocaţii majorate pentru 

copiii cu dizabilităţi, plata pensiei de întreţinere pentru copii stabilită prin sentinţă 

judecătorească, în caz de divorţ, vizita minorului de către celălalt părinte, când 

aceştia sunt despărţiţi în fapt, instituirea curatelei privind bunurile copilului sau 

adultului cu handicap; 

h. probleme şi aspecte de contencios, 

i. consilierea rezidenţilor din centrele de îngrijire şi asistență adulţi, pe probleme 

privind succesiune, partaj de bunuri, înşelăciune în dauna avutului personal, 

contracte de întreţinere şi renta viageră; 

j. instituirea tutelei adultului cu handicap şi procedura punerii sub interdicţie; 

k. procedura înscrierii în ţară a certificatelor de naştere a copiilor născuţi în străinătate. 

14. Acte procedurale în dosare penale ale minorilor aflaţi în centrele rezidenţiale, ori dosare 

penale în care DGASPC Cluj este citată privind infracţiuni săvârşite de minori (furt 
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calificat, act sexual cu minori, viol) şi formularea unor plângeri penale cf. art.221 Cod 
procedură penală coroborate cu art.45 Cod penal) în interes public. 

15. Deplasări la instanțe, autorităţi, notariat, poliţie, Primării, la centrele de plasament şi 

centrele de îngrijire şi asistenţă pentru adulţi, în municipiu şi judeţ şi la nevoie în alte 

judeţe. 

16. Activităţi de îndrumare şi informare Primării în diverse domenii de competență. 

17. Stabilirea şi recuperarea prestaţiilor sociale acordate necuvenit. 

 

 

 

4 SERVICII ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE 

 

4.1 SERVICIULUI FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET, 

PLĂŢI, PRESTAŢII SOCIALE, PATRIMONIU 

 

Buget iniţial  ;    177.786,00 mii lei 

Buget rectificat ;182.165,00 mii lei 

Cheltuieli totale la data de   31.12.2017 -    174.612 mii lei 

Cheltuieli cu salarii -           62.240,00  mii lei 

Cheltuieli cu materiale –     14.567,00    mii lei 

Din care: 

- bunuri şi servicii                                    5.888 mii lei 

- reparaţii curente;                                    1.190 mii lei 

- hrană pentru copii şi adulţi;                   4.239 mii lei 

- medicamente şi materiale sanitare;           687 mii lei 

- bunuri de natura obiectelor de inventar;   973 mii lei 

- deplasări interne şi externe;                         45 mii lei 

- pregătire profesională;                                114 mii lei 

- protecţia muncii;                                          24 mii lei 

- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii;           1.407 mii lei 

Cheltuieli de capital –  1.114,00 mii lei din care:   

-       615,36 mii lei reparatii capitale la CRRN Gherla si CPV Recea Cristur 

-       119,34 mii lei achizitie 2 autoturisme Dacia Dokker 

-       12,50  mii lei achizitia unui server 

-       94,45 mii lei achizitie 7 centrale termice si 3 boilere 

-       175,50 mii lei elaborare documentatii tehnice lucrari reparatii ,studii de fezabilitate si 

PUZ    elaborare documentatie cadastrala si avize ISU 

-         96,50 mii lei achizitie program informatic 

Transferuri –  96.691 mii lei 

Prestaţii sociale: în anul 2017 s-au achitat drepturi pentru persoanele cu handicap , defalcat pe 

tipuri de prestaţii în sumă  totală de 96.691 mii lei , după cum urmează : 

- transport  CFR + auto: 881   mii  lei 

- dobânzi: 63   mii  lei; 

- indemnizaţii adulţi (23.500 pers.): 95.123   mii  lei 

- taxe poştale 624    mii  lei 

Sponsorizări : În anul 2017 s-au primit sponsorizări în sumă estimativă de 567 mii lei ,  

reprezentând alimente , materiale , obiecte de inventar şi numerar 79 mii lei acestea fiind 

înregistrate în evidenţele contabile ale D.G.A.S.P.C. Cluj . 
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De asemenea în cadrul  Serviciului Financiar Contabilitate Buget Plăţi Prestaţii sociale 
Patrimoniu s-au realizat următoarele : 

- elaborarea proiectului de buget anual al D.G.A.S.P.C.Cluj precum şi  previziunile de buget 

pe termen mediu şi lung pe care l-a înanintat în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean 

Cluj 

- întocmirea proiectelor de buget şi modificările ce pot apărea ca urmare a rectificărilor de 

buget - asigurarea asistenţei de specialitate serviciilor şi componentelor funcţionale din 

structura D.G.A.S.P.C.Cluj ; 

- verificarea încadrării listelor de lucrări , de bunuri şi servicii în proiectul planului anual de 

achiziţii în prevederile bugetare ; 

- întocmirea situaţiei trimestriale privind alimentările , retragerile şi alte operaţiuni ; 

- întocmirea propunerilor şi urmărirea execuţiei veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetul 

propriu al D.G.A.S.P.C.Cluj pe surse de finanţare şi destinaţii precum şi informarea periodică 

sau la solicitarea conducerii instituţiei despre modul de realizare 

- urmărirea respectării  condiţiilor de legalitate şi regularitate şi/sau de încadrare în limitele 

stabilite şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament a proiectelor de operaţiuni ; 

- întocmirea şi supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea 

bugetului  D.G.A.S.P.C.Cluj pe  timestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare ; 

- urmărirea respectării procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale procesului execuţiei 

bugetare a cheltuielilor , respectiv angajarea , lichidarea , ordonanţarea şi plata ; 

- fundamentarea , evidenţa şi utilizarea fondurilor necesare bunei funcţionării  a 

D.G.A.S.P.C.Cluj ; 

- întocmirea dărilor de seamă lunare,trimestriale şi anuale cu anexele aferente fiind depuse la 

sediul ordonatorului principal de credite ; 

- stingerea datoriilor de natură financiară faţă de persoane fizice sau juridice rezultate  din 

relaţiile juridice şi economice ale D.G.A.S.P.C.Cluj ; 

- întocmirea situaţiilor solicitate de conducerea D.G.A.S.P.C.Cluj sau de ordonatorul principal 

de credite ; 

- gestionarea corectă a patrimoniului D.G.A.S.P.C.Cluj ; 

- urmărirea respectării condiţiilor de legalitate şi regularitate şi /sau de încadrare în limitele 

stabilite şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament a proiectelor de operaţiuni  ; 

- organizarea inventarierii periodice cu respectarea prevederilor legale a patrimoniului 

D.G.A.S.P.C.Cluj şi prezentarea propunerii de completare , casare sau scoatere din funcţiune 

a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar ; 

- întocmirea notelor contabile privind înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor 

derulate prin conturile deschise la Trezoreria Statului aferente cheltuielilor de personal , 

materiale drepturilor persoanelor cu  handicap , investiţiile aferente Direcţiei de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj – distinct pentru fiecare structură din subordine ; 

- evidenţa corectă clară şi la zi , precum şi înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor 

operaţiunilor derulate prin conturile deschise la Trezoreria Statului eferente cheltuielilor de 

personal,materiale ,drepturile peroanelor cu handicap, investiţiile aferente D.G.A.S.P.C.Cluj – 

distinct pe fiecare Centru din subordinea D.G.A.S.P.C.Cluj , în funcţie de natura cheltuielilor 

şi a conturilor din care care s-a făcut plata , pentru fiecare cont analitic ; 

- efectuarea decontărilor aferente sumelor acordate asistenţilor maternali profesionişti pentru 

hrana şi drepturile materiale (Legea 272 ) ale copiilor aflaţi în plasament la ceştia ; 

- operaţiunile derulate prin Casă privind atât plata salariilor , cât şi a celorlalte plăţi efectuate 

prin Casă ; 

- întocmirea balanţei de verificare cumulată la nivelul D.G.A.S.P.C.Cluj ; 
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- vizarea pentru control financiar preventiv a proiectelor de operaţiuni care fgac obiectul 
acestuia cu respectarea regularităţii , legalităţii  şi încadrării în limitele şi destinaţia creditelor 

bugetare ; 

- evidenţa tuturor operaţiunilor derulate prin Trezorerie pentru Aparatul propriu şi centrele din 

subordinea D.G.A.S.P.C.Cluj pentru titlurile  “ Cheltuieli de Personal “,  “Cheltuieli Materiale 

“,  ”Investiţii ” ,”Asistenţă  socială” şi întocmirea tuturor situaţiilor lunare privind aceste 

operaţiuni ; 

- inventarierea patrimoniului DGASPAC CLUJ, 

- intocmirea  si inaintarea spre aprobare la CJ situatiile privind patrimoniu public  si privat 

 

                4.2 SERVICIUL RESURSE UMANE 

Serviciul Resurse Umane a avut ca obiective operaţionale: 

I. Strategic – planificarea şi organizarea resurselor umane din cadrul instituţiei,  

II.        Operaţional – administrarea şi gestionarea resurselor umane disponibile. 

 

OBIECTIV STRATEGIC - 

ACTIVITĂȚI 

OBIECTIV OPERAȚIONAL - ACTIVITĂȚI 

1. Planificarea şi oganizarea resurselor 

umane pe termen lung, în scopul 

îndeplinirii obiectivelor organizaţiei;  

2. Întocmirea statului de funcţii, de 

personal şi a organigramei Direcţiei 

generale de asistenţă socială  şi 

protecţia copilului atât pentru aparatul 

de specialitate cât şi pentru centrele 

subordonate  

3.  Elaborarea sistemelor de evaluare a 

performanţelor şi a fişelor de evaluare; 

4. Punerea în aplicare a 

Regulamentului Intern, a 

Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare cât şi a Codului etic al 

funcţionarilor publici şi a personalului 

contractual; 

5. Aplicarea normelor privind 

comunicarea internă şi externă a 

instituţiei cât şi a Regulamentului cu 

privire la primirea, întregistrarea, 

repartizarea, rezolvarea, redactarea, 

semnarea, expedierea corespondenţei 

şi arhivarea documentelor din cadrul 

instituţiei: 

6. Elaborarea planului de formare 

profesională la nivelul aparatului 

propriu al D.G.A.S.P.C. şi a centrelor 

subordonate şi coordonarea activităţii 

de pregătire profesională; 

7.  Coordonarea activităţii de 

pregătire profesională 

1. Asigurarea cu personal a structurii organizatorice prin 

recrutarea, selecţia, testarea şi integrarea noilor angajaţi; 

2. Emiterea dispoziţiilor cu privire la executarea, 

modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de 

serviciu şi de muncă; 

3. Evidenţa fişelor de post a aparatului de specialitate din 

cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj şi a personalului din centrele 

subordinate; 

4. Asigurarea promovării în grad sau clasă profesională 

a funcţionarilor publici şi grad sau treaptă profesională a 

personalului contractual;  

5. Urmărirea şi asigurarea efectuării concediilor de 

odihnă şi a concediilor suplimentare pentru toţi 

angajaţii;  

6.Evidenţa în format electronic a vechimilor angajaţilor 

şi aplicarea modificărilor ce intervin în urma acestora 

7. Eliberarea actelor doveditoare privind statutul de 

salariat pentru angajaţii D.G.A.S.P.C. 

8. Completarea bazei de date privind evidenţa funcţiilor 

publice şi a personalului contractual  şi întocmirea 

situaţiilor de personal, atât a celui prevăzut cât şi a celui 

existent 

9. Completarea şi înregistrarea declaraţiilor de avere şi 

de interese şi transmiterea spre publicare pe pagina de 

internet a instituţiei precum şi Agenţiei Naţionale de 

Integritate 
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OBIECTIV STRATEGIC - 

INDICATORI 

OBIECTIV OPERAȚIONAL - INDICATORI 

– existenţa proiectului structurii 

organizatorice a D.G.A.S.P.C. în 

conformitate cu prevederile legale; 

- Existenţa statului de funcţii şi de 

personal a D.G.A.S.P.C  

- Întocmirea şi transmiterea la 

A.N.F.P. a planului anual de 

ocupare a funcţiilor publice pentru 

aparatul de specialitate anul 2017  

- Aprobarea acestora de către 

Consiliul Judeţean Cluj prin 

Hotărâre  

– existenţa fişelor de evaluare la 

nivelul fiecărei categorii de funcţii 

-  

- existenţa RI, ROF şi a Codului 

Etic  

- informarea angajaţilor cu privire 

la prevederile ROF, RI şi a 

Codului  

- punerea în aplicare a  normelor  

- aplicarea Regulamentului 

- nivelul de cunoaştere a 

personalului şi beneficiarilor 

serviciilor de asistenţă socială a 

obiectivelor şi activităţilor 

instituţiei  

- calitatea managementului 

documentelor şi a comunicării 

- existenţa planului de formare 

profesională a funcţionarilor 

publici din cadrul Direcţiei, 

existenţa avizului comisiei paritare 

şi aprobarea directorului instituţiei 

- existenţa planului de formare 

profesională a personalului 

contractual din cadrul centrelor 

subordonate Direcţiei  

 

– pentru 125 posturi vacante - au fost ocupate 58 posturi 

pe durată nedeterminată 

- pentru 32 posturi vacante temporar  - au fost ocupate 0 

posturi pe durată determinată 

- au fost reînnoite 35de contracte a asistenţilor maternali 

  

- numărul dispoziţiilor emise raportate la modificările 

existente – s-au emis un număr de 2667 dispoziţii 

- numărul contractelor de muncă întocmite – s-au emis un 

număr de 87 contracte individuale de muncă 

- numărul actelor adiţionale la contractele individuale de 

muncă - 2317 acte adiţionale  

- Numărul înregistrărilor – au fost actualizate şi înregistrate 

un număr de 848 fişa postului . Corectitudinea 

informațiilor. 

- Întocmirea dispoziţiilor privind modificările intervenite 

în urma promovării în grad sau clasă profesională a 

funcţionarilor publici a dispozitiilor in urma promovarii in 

grad sau treapta a personalului contractual, a actelor 

adiţionale la contractele individuale de muncă în urma 

promovării în grad sau treaptă profesională a personalului 

contractual –12 dispoziţii şi 9 acte adiţionale la contractele 

individuale de muncă; 

 - numărul cererilor înregistrate (pentru concediile de 

odihnă şi concediile suplimentare) – au fost înregistrate un 

număr de 1712 cereri 

- existenţa bazei de date privind înregistrările în format 

electronic (pentru concediile de odihnă ale aparatului 

propriu și șefi centre şi concediile suplimentare pentru 

toată instituția)  

- numărul angajaţilor introduşi în baza de date – 93 angajaţi 

noi introduşi în baza de date 

- corectitudinea informaţiilor şi respectarea termenului 

legal de modificare a salariilor – 

- numărul modificărilor de gradaţie – 152 modificări 

-legitimaţiilor de serviciu eliberate raportate la personalul 

angajat – 29 legitimaţii eliberate 

- adeverinţelor de serviciu eliberate raportate la solicitările 

angajaţilor – 2246 adeverinţe 

- numărul datelor introduse - respectarea termenului de 

introducere a datelor – 2667 operaţii Revisal  

- respectarea termenului de întocmire şi trasmitere. 

- numărul declaraţiilor de avere: 130 şi numarul 

declaratiilor de interese: 132 completate şi transmise, 

respectarea termenului de comunicare, corectitudinea 

informaţiilor. 
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4 .3 SERVICIULUI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, ACHIZIȚII PUBLICE,  

PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

 

1.  Misiunea serviciului:   

 Misiunea Serviciului Managementul Calității, Achiziții Publice, Prevenire și Protecție, 

Sănătate și Securitate în Muncă: derularea activităţii de achiziţii publice, în conformitate cu Legea  

privind 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică precum şi alte 

acte normative care reglementează achiziţiile publice, elaborarea şi actualizarea planului de 

prevenire şi protecţie, identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a 

sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de 

muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru. 

2.  Scurta prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele 

propuse - achiziții publice. În domeniul achiziţiilor publice pentru îndeplinirea  obiectivelor 

operaționale -achiziționarea de bunuri/produse/servicii pentru beneficiarii DGASPC Cluj -  s-au 

derulat următoarele activități : 

 s-au elaborat strategia anuală a achizițiilor publice și programul anual al achiziţiilor publice 

pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile 

aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri; 

 s-a asigurat activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea 
licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să 

edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice; 

 s-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a 
hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică; 

 s-a asigurat constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public; 

 s-au operat modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când a 
fost necesar, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar 

contabil; 

 au fost desfășurate proceduri de atribuire și achiziții directe, în urma cărora s-au atribuit 
contracte de lucrări, furnizare sau prestări servicii conform legislației în vigoare -Legea 

98/2016, HG 395/2016 după cum urmează: 

 
Nr.  

Crt  Procedură de Achiziție Număr contracte încheiate 

1. PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ 14 

2. LICITAȚIE DESCHISĂ 6 

                              
Nr. 

crt 
Modalitate de atribuire Număr achiziții 

1. Achiziții directe prin intermediul 

catalogului electronic SEAP 

421 

 
 3. Activitate PSI, SSM: 
      Din punct de vedere al securități și sănătății în muncă au fost realizate urmatoarele activități: 

 În această perioada în cadrul instituției au  fost cercetate  două evenimente din care doar 
unul a fost încadrat ca fiind  accident de muncă și un incident cu suspiciune de îmbolnavire 

profesională, dar în urma cercetării  de către DSP nu s-a confirmat.  
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 S-a monitorizat permanent gradul de sigurantă a lucratorilor la locul de muncă și sau dispus 
măsuri de remediere atunci când au fost descoperite nereguli. Aceste nereguli sunt  mai des 

întâlnite în cazul locurilor de muncă auxiliare (administrativ, bucătărie, spălătorie și 

activități pe teren) din cadrul unității, locuri de muncă care au fost verificate cu o frecvenă 

mai mare . 

 Au fost efectuate controale periodice trimestrial (mai des când au fost sesizări) în toate 
centrele în domeniul ssm  si su . 

 În momentul în care sau făcut angajări în cadrul DGASPC CLUJ am efectuat instructajul 
introductiv general ssm și su. (45 persoane). 

 Organizarea activitatii de prevenire si protectie a fost organizată prin numirea de lucrători 

desemnați ssm în fiecare centru, care a efectuat instruirea personalului in domeniu ssm/su 

și auditarea periodică a locurilor de muncă.  

 Monitorizarea stării de sănătate a angajaților se realizează prin serviciul extern de medicina 
muncii,  care prezintă anual conducerii unității un raport privind starea de sănătate a 

personalului. Au fost  monitorizati si examinati un numar de 1300 persoane. Examinările 

medicale  periodice au fost programate împreună cu șefii de centre/servicii și Serviciul 

extern de medicina muncii. Pe timpul  desfășurării examinărilor s-a ținut tot timpul legătura 

cu medicul examinator pentru o bună desfășurare a activității. 

 Au fost organizate ședinte CSSM  periodice (trimestrial), în urma cărora au fost încheiate 
procese-verbale, care au fost depuse în copie  la ITM . 

 Începând cu 01.08.2017 a fost demarată procedura de evaluare a riscurilor privind 

securitatea și sănătatea în muncă în fiecare centru. La finalizarea procedurii de evaluare  se 

va face și expertizarea locurilor de muncă (aproximativ 100 locuri de muncă) în vederea 

acordării de sporuri conform regulamentului ( care urmează să fie aprobat de Ministerul 

Sănătății).  

 S-au constatat unele deficiențe privind modalitatea de marcare a căilor de evacuare, lipsa 
lumino-blocurilor, înlocuirea unor stingătoare care nu mai sunt funcționale, modalitatea de 

completare a fișelor de instructaj SSM/SU, acestea au fost incluse într-un plan de măsuri 

în vederea remedierii  de către fiecare șef de centru/serviciu împreună cu locrătorii 

desemnați. 

 Pe aceasta cale doresc să subliniez că investițiile în domeniul securității și sănătătii în 
muncă vor continua în instituția noastră. Aceste investiții vor viza în primul rând 

îmbunătățirea mediului de lucru prin mărirea ergonomiei locurilor de muncă și 

specializarea  lucrărorilor desemnați noi angajați.  Pentru realizarea acestui țel, Comitetul 

de securitate și sănătate în muncă  va înainta conducerii spre aprobare un program anual 

de investiții. 

 

4.4  SERVICIUL ADMINISTRATIV, TEHNIC, APROVIZIONARE 

 

             Serviciul Administrativ, Tehnic, Aprovizionare are misiunea  de a asigura   condițiile 

materiale necesare unei bune funcționări a întregii Instituții. Pentru a îndeplini acest obiectiv, 

am efectuat următoarele  activități specifice serviciului nostru : 

- S-a asigurat întreținerea și funcționarea în cele mai bune condiții a tuturor autovehiculelor 

aflate în  parcul auto al DGASPC Cluj ; 

- Am asigurat menţinerea și funcţionarea în cele mai bune condiții a tuturor centralelor termice 

aflate în centrele din subordinea direcției, pe tot parcursul anului 2017; 

- S-a  urmărit buna derulare a contractelor cu EON GAZ, ELECTRICA, ROSAL, SALPREST 

etc.; 



47 

 

- S-a asigurat transportul beneficiarilor și angajaților din toate compartimentele și centrele 
aflate în subordinea DGASPC Cluj, atît în  judeţ cât și în afara lui ; 

-  S-au asigurat investiţii şi reparaţii la calculatoarele, telefoanele şi liniile de        internet, 

precum şi reparaţii la instalaţiile de apă, gaz şi electricitate; 

- S-au efectuat reviziile anuale ISCIR pentru toate centralele termice, valabilitatea fiind până 

în 2017; 

- S-a asigurat aprovizionarea cu: motorină, lemne de foc, pentru producerea de agent termic, 

încălzirea apei calde şi prepararea hranei pentru centrele direcţiei care folosesc acest tip de 

combustibil; 

- Pentru parcul auto al DGASPC Cluj s-au încheiat RCA, CASCO, ROVINETE și s-au 

efectuat inspecții tehnice și revizii acolo unde acestea expirau ; 

- Reactualizarea controalelor medicale şi psihologice ale conducătorilor auto şi responsabil 

tahograf; 

- Verificarea şi autorizarea aparatului tahograf pentru CJ 64 CJC şi descărcarea lunară a 

datelor din tahograf; 

- Participarea la comisiile de inventariere anuale precum şi în toate situaţiile de plecări de 

personal; 

- S-au executat lucrări de întreținere și modernizare a instalaţiilor termice si electrice, la toate 

clădirile din curtea DGASPC Cluj ; 

- S-au efectuat lucrări pentru amenajarea unei parcări în curtea DGASPC Cluj, necesară atît 

pentru autovehiculele din parcul auto al DGASPC Cluj cât și pentru autoturismele 

angajaților și colaboratorilor institutiei;  

        -    S-au executat lucrări de reabilitare si modernizare a apartamentelor din cadrul                                                     

UTF Gherla, UTF Turda, Centrul Maternal Câmpia Turzii, CTF Floresti ; 

- S-au executat lucrări de toaletare şi tăiere a copacilor depăşiţi de vârstă din curtea DGASPC 

Cluj; 

- S-au efectuat lucrări de înlocuire a centralelor termice la UTF Gherla, AZN  ’’Arlechino’’, 

Centrul Maternal ’’Spiridușii’’ Campia Turzii, CP 10 ’’Pinochio’’, CTF ’’Apolodor’’ 

Florești, CTF Huedin ; 

- S-au plantat pomi fructiferi atît în curtea Direcției cât și în centrele din cadrul DGASPC 

Cluj; 

- Pe linia salubrităţii s-a urmărit ridicarea ritmică a gunoiului menajer, precum şi intervenţii 

prompte la înfundări canalizare şi avarii la alimentările cu apă sau gaz ; 

- S-a urmărit permanent curăţenia incintelor, buna funcţionare şi curăţenia la grupurile 

sanitare; 

- S-a întocmit documentația necesară în vederea achiziționării a doua autoturisme marca 

Dacia Dokker ; 

- S-a amenajat în corpul de clădire’’B’’ din curtea instituției, arhiva DGASPC Cluj. 
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5 ACTIVITĂȚI SPECIALE ALE DGASPC CLUJ 

 

  

5.1. CAMPANIA DE PROMOVARE A SERVICIILOR DE SPECIALITATE 

ALE DGASPC CLUJ 

 

În conformitate cu HG nr. 797/2017 Regulamentul-Cadru de organizare şi funcţionare al 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pe parcursul anului 2017 DGASPC Cluj 

a coordonat şi sprijinit activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul 

asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, a coordonat 

metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere 

a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socialăși 

acordat asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca 

formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

Campania a constat în vizite efecuate de două echipe formate din reprezentanți ai Direcției 

la sediul a 80 de Primării din județul Cluj. 

Echipele au fost formate astfel: Director General Adjunct Protecție Socială împreună cu șefi 

ai serviciilor destinate copiilor și Director Executiv Protecția Drepturilor Copilului împreună cu șefii 

serviciilor destinate persoanelor adulte13, în fiecare echipă participând consilierul din cadrul 

Serviciului Monitorizare servicii sociale, indicatori asistenţă socială, relaţia cu autorităţi locale şi 

ONG-uri, secretariat CPC și CEPAH, responsabil pe relația cu Autoritățille Publice Locale. 

Campania s-a întins pe o perioadă de 13 săptămâni a câte  două zile de teren  pe săptămână 

realizându-se 80 de întâlniri la sediul primăriilor, fiecare echipă având întâlnire cu reprezentanții a 

40 de primării.  

Din partea primăriilor au participat: asistent social/persoană cu atribuții de asistență socială 

alături de secretar, vice-primar  și primar în multe locuri. 

Scopul campaniei a fost: 

- prezentarea serviciilor de specialitate ale DGASPC ; 

- actualizarea datelor de contact ale participanților; 

- identificarea nevoilor sociale și ale problemelor cu care se confruntă fiecare comunitate; 

- cartografierea serviciilor sociale existente în subordinea primăriei și provocările cu care se 

confruntă, 

- proiecte care se află în etapa de studiu de impact și identificare a surselor de finanțare; 

- propuneri de proiecte comune DGASPC- UAT. 

Probleme și nevoi sociale identificate pe parcursul întâlnirilor : 

- Resursele umane deficitare în mediul rural unde din 75 de primării : 

- 12 dispun de serviciu public de asistență socială (SPAS) acreditat sau în curs de acreditare, 

- 25 au angajat un asistent social; 

- 35 au angajat un lucrător social; 

- 3 posturi de asistent/lucrător social sunt vacante, atribuțiile sunt delegate către secretar sau un 

referent din primărie fără pregătire în domeniu; 

• Se menționează nevoia unei baze de date comune cu accesare din partea primăriilor care să 

permită monitorizarea beneficiarilor de prestații la nivel județean/național; 

• Se constată necesitatea înființării serviciilor de îngrijire și recuperare a persoanelor cu 

probleme psihice și tulburări de comportament, dependenți de alcool/droguri cu domiciliul în mediu 

                                                             

13 Serviciile de specialitate ale DGASPC Cluj 
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urban  cum ar fi:  locuințe protejate, centre de zi, ateliere protejate, servicii de consiliere, urmare a 
numărului mare de cazuri prezentate de primării; 

• S-a constatat absența serviciilor de recuperare pentru copii în mediul rural dar și lipsa 

resurselor financiare și logistice pentru a asigura deplasarea copilului însoțit de părinte la centrele 

de recuperare existente aspect ce determină reducerea posibilității de implementare a planului de 

recuperare ; 

• S-a evidențiat un număr mare de solicitări  pentru înființarea serviciilor de îngrijire la 

domiciliu asigurate de primării sau în colaborare cu organisme private acreditate; 

• Au fost analizate și probleme/cazuri punctuale care s-au rezolvat pe loc sau au demarat 

proceduri de soluționare în funcție de specificul fiecăruia. 

Servicii sociale existente sau în curs de înființare în subordinea primăriilor: 

• Centru de zi pentru copii/after school: Dej, Câmpia Turzii , Apahida, Mociu, Cămărașu, 

Bonțida, Luna, Mihai Viteazu; 

• Centru de zi pentru persoane vârstnice: Chiuiești; 

• Centru rezidențial pentru vârstnici în curs de amenajare: Aghireșu, Buza, Jichișu de Jos; 

• Serviciu de îngrijire la domiciliu: Cășeiu, Călățele, 

• Internat  la Sâncraiu, cu o capacitate de 48 de locuri destinat elevilor din satele limitrofe, 

costurile de cazare și masă ale copiilor sunt susținute de primărie cu sprijinul sponsorilor; 

Proiecte  în diferite stadii de implementare: 

• Proiect de incluziune socială care vizează locuitorii comunelor Geaca și Cornești cu risc de 

excluziune socială în colaborare cu Fundația Diakonia ca aplicant principal; activitățile constau în 

reabilitarea locuințelor și identificarea locurilor de muncă pentru beneficiari. 

• Proiect de prevenire marginalizare socială în curs de implementare la Valea Ierii, activitățile 

presupun reconversie profesională și identificarea locurilor de muncă pentru locuitorii comunei. 

• Proiect privind înființarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în Negreni prin Grupul de 

Acțiune Local „Poarta Transilvaniei” ca aplicant principal pentru obținerea finanțării, iar serviciul 

va deservi cele 12 comune care fac parte din GAL. 

• Proiect de înființare a unui adăpost pentru oamenii străzii din Câmpia Turzii și servicii de 

consiliere; 

• Prevenirea delincvenței juvenile inițiat de primăria Gherla în colaborare cu un ONG local; 

• Proiect de înființare a unui centru medical și un centru de zi pentru vârstnici în Chinteni; 

Propuneri de colaborare DGASPC- UAT pe proiecte comune: 

• Proiect de promovare a profesiei de asistent maternal în comuna Căpușu Mare în colaborare 

cu primăria prin participarea serviciului de specialitate al DGASPC Cluj la întâlnirile organizate cu 

locuitorii din satele aparținătoare. 

• Campania de prevenire a sarcinilor nedorite prin organizarea unui grup de suport în 

colaborare cu primăria Poieni; 

• Promovarea campaniei de recrutare a asistenților maternali și pe site-ul primăriei Gherla 

pentru un impact mai larg; 

Propuneri în vederea îmbunătățirii colaborării cu primăriile : 

6 S-au considerat  eficiente discuțiile cu reprezentanții primăriilor  la sediul acestora iar din 

răspunsurile formulate în chestionarul de evaluare al evenimentului reiese că se dorește 

continuarea Campaniei de promovare a serviciilor DGASPC Cluj prin întâlniri la primăriile 

care au fost vizitate în etapa precedentă de către cealaltă echipă, acordare de sprijin la 

cartografierea nevoilor sociale și la înființarea serviciilor  post evaluare pe problematica 

specifică ; 

7 S-a propus organizarea atelierelor de lucru la sediul DGASPC Cluj pentru asistenții/lucrătorii 

sociali din primării pentru aprofundarea tehnicilor de lucru specifice activității de asistență 

socială-spre exemplu: întocmirea anchetei sociale . 
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5.2. ZIUA PORȚILOR DESCHISE  

ÎN UNITĂȚILE DE PROTECȚIE ALE D.G.A.S.P.C. CLUJ 

 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Cluj-Napoca 

Luna Porților Deschise: decembrie 2017. 

Participanți – studenți ai Facultății de Asistenţă Socială, studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă; 

au fost vizitatori din partea a 16 firme, organizații și fundații, elevi de la 9 licee și colegii, studenți 

a două facultăți, grupul folcloric “Voci Ardelene”, primarul Municipiului Cluj-Napoca, 8 persoane 

fizice. Toţi cei care au venit au oferit, pe lângă un gând bun, cadouri şi/sau colinde rezidenților 

centrului.  

Membrii Fundaţiei “We Care” au adus cadouri, au colindat împreună cu asistații și au socializat.  

În ziarul “Făclia” din 23.12.2017 - Articol de mulţumire pentru toţi cei care au sprijinit în mod 

substanţial activitatea centrului în anul 2017.  

Au avut loc două interviuri la Radio Renașterea, șeful centrului și echipa de specialiști. 

Elevii Liceului Nicolae Titulescu au realizat un Concert de Colinde împreună cu beneficiarii 

Centrului. 
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Locuințe Protejate Cîțcău 

 

Ziua Porților Deschise: 26 octombrie 2017 

Participanți/Colaboratori: Școala Gimnaziala Cîțcău - Grădinița Cîțcău  

Activități desfășurate: 

 expoziție cu obiecte handmade confecționate de beneficiari în cadrul activităților 

ocupaționale; 

 confecționare aranjamente de toamnă împreuna cu copiii, aranjamente care au înfrumusețat 
curtea locuințelor; 

 spectacol de cântece și dans oferit de copiii de la Grădinița Cîțcău; 

 prezentarea centrului unor locuitori ai comunei, care au venit în vizită; 
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Centrul de Îngrijire și Asistență Cîțcău 

Ziua Porților Deschise: 04 decembrie 2017  

Participanții: beneficiarii și personalul centrului CIA Câțcău și a Locuintelor Protejate Cîțcău, 

reprezentanți ai Parohiei Bisericii Ortodoxe ai comunei Cîțcău, conduși de preotul paroh al comunei, 

părintele Ioan Mărginean; tema discuțiilor fiind prezentarea de către preot a istoricului Centrului 

CIA Cîțcau și explicatii cu privire la tema rugăciunii și a credinței.  

Acest moment a fost continuat cu un spectacol live de muzică populară dedicat beneficiarilor, 

momente vesele și program artistic, la care au participat și câțiva localnici ai comunei Cîțcău. 
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Centrul de Îngrijire și Asistență "Sf. Nicolae"Mociu 

Ziua Porților Deschise : 26 septembrie 2017 

Participanți: reprezentanți ai Primăriei Mociu, ai Școlii Gimnaziale, ai DGASPC Cluj, precum și 

cadrele medicale ce deservesc centrul. 

Activitățile desfășurate au constat într-o prezentare a centrului de la deschiderea acestuia până în 

prezent, punându-se accentul pe obiectivele îndeplinite. 
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Centrul de Îngrijire și Asistență Luna de Jos 

 

Ziua Porților deschise: 06 decembrie 2017 

Parteneri: Primăria și Consiliul Local Dăbâca 

Activități desfășurate:  

Una din principalele activități din anul 2017 a fost realizarea evenimentului Ziua Porţilor Deschise 

în parteneriat cu Primăria Dăbâca, marcând totodată “Ziua Internaţională a Persoanelor cu 

Dizabilităţi”, la care au participat elevi ai Școlii Gimnaziale de Muzică “Augustin Bena” din Cluj-

Napoca, Școlii Gimnaziale  “Gelu Românul” din comuna Dăbîca și Ansamblul Folcloric “Jucăușii 

de pe Someș” care au organizat un concert pentru beneficiarii centrului. 

La eveniment au participat 40 de beneficiari din cadrul Centrului, invitați din comunitatea locală și 

angajați ai centrului. 

Datorită sprijinului Primariei Dăbâca, spectacolul a fost unul foarte reușit, deoarece au participat 

elevi foarte talentati și cu experiență, beneficiarii centrului fiind încântați de participare și 

desfășurare, deoarece majoritatea dintre ei nu au mai fost prezenți la un astfel de eveniment. 
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Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla  

 

Ziua Porților Deschise: septembrie-decembrie 2017 

 

Participanți: elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gherla, Liceul cu Predare în Limbă Maghiară Gherla 

(28 sept.), un grup de tineri cu dizabilități intelectuale din oraș, susținuți de către Asociația Caritas 

Eparhial Gherla (27 oct.). Acestora le-au fost prezentați beneficiarii, au vizitat și au participat la 

activitățile organizate în sala ergoterapie, sala de sport, camera meloterapie, camera multisenzorială, 

au admirat cultura noastră de lavandă și produsele confecționate cu aceasta. Impactul asupra acestor 

copii a fost peste așteptări, ei manifestând emoție, empatie, dorința de prietenie, iar timpul de vizită 

propus a fost mult prelungit. Feedback-ul din partea acestora a fost primit cu bucurie, cele trei 

grupuri de vizitatori “s-au pornit cu colindul”  în centrul nostru (11 dec, 18 dec., 21 dec.).  În anul 

2018 vom continua colaborarea cu aceștia, prin diverse activități și programe, pe care le vom stabili 

prin parteneriatele pe care le vom încheia. 
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Centru pentru Persoane Vârstnice Gherla  

 

Ziua Porţilor Deschise: 2 octombrie 2017  

Participanți: locuitori ai Municipiului Gherla, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 

reprezentanţi ai presei locale, personal din alte instituţii de asistenţă socială, rude şi aparţinători ai 

beneficiarilor, reprezentanţi ai serviciului management adulţi şi beneficiarii centrului. 

Cu acestă ocazie a fost organizată o expoziţie cu lucrări  realizate de vâstnici, iar Ansamblul folcloric 

“Dansatorii de pe Someş” și interpreta de muzică populară Ioana Roman au încântat beneficiarii  şi 

vizitatorii cu o suită de jocuri şi cântece populare de pe Someș. 
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Centrul pentru Persoane Vârstnice Recea Cristur  

Ziua Porţilor Deschise: 11 septembrie 2017 

Deschiderea anului şcolar - „Copii şi nepoţi studiem împreună”- activitate la Biblioteca comunală, 

participă beneficiari din centru şi copii ai Şcolii Generale Recea Cristur.  

18 iunie 2017 

Participanți: beneficiari şi specialişti din centrele pentru adulţi: CPV Gherla, CIA Luna de Jos, CIA 

Cluj, CIA Câţcău, SMCA, aparţinători ai beneficiarilor, cetăţeni ai comunei; un grup de voluntari 

au preparat mâncare la ceaun pentru toţi participanţii. 

În vederea iniţierii campaniei de promovare în comunitate a serviciilor sociale oferite au fost 

organizate activităţi la biblioteca comunală, Școala Generală din comuna Recea Cristur, ansamblul 

Fiii Moţilor din Cluj Napoca, aparţinători ai beneficiarilor şi cetăţeni ai comunei Recea Cristur; s-a 

vizitat rezervaţia de bizoni din comună. 

 

   

01 octombrie 2017 - Ziua Vârstnicului - Masă rotundă cu participarea beneficiarilor, specialiştilor 

centrului, vârstnici din localitatea Recea Cristur. Beneficiarii povestesc amintiri din tinereţe şi 

evenimente petrecute până la admitera în centru. 

Vârstnici externi participanţi apreciază munca persoanelor care îngrijesc beneficiarii şi se străduiesc 

să le înfrumuseţeze viaţa.  

22 decembrie 2017 - Vin colindătorii - Sărbători fericite tuturor! 

 

 
 

 



58 

 

 

Centrul pentru Persoane Vârstnice Câmpia Turzii 

Ziua Porților Deschise: 19 octombrie 2017 

Participați: reprezentanți ai Primăriei Locale, reprezentanți ai Spitalului Municipal Câmpia 

Turzii-Directorul spitalului şi medici specialişti cu care colaborăm, reprezentanţi ai Poliției 

Municipiului Câmpia Turzii, reprezentanți ai bazei Aeriene 71 General Emanoil Ionescu, 

reprezentanți ai Parohiei Învierea Domnului din Câmpia Turzii, reprezentanți ai Serviciului Public 

de Asistență Socială Câmpia Turzii, reprezentanţi ai Centrului de zi pentru Persoanele Vârstnice 

Câmpia Turzii, Centrul de zi Carine Câmpia Turzii, reprezentanţi ai Serviciului managment de caz 

din cadrul DGASPC Cluj, reprezentanţi ai Fundaţiei Femeilor Ortodoxe Cluj Napoca inclusiv 

membrii din cadrul comunității.  

La începutul activităţii şeful de centru a prezentat participanţilor serviciile sociale oferite de 

Centrul pentru Persoane Vârstnice. S-au vizitat cabinetele, spaţiile în care se desfăşoară activităţiile 

zilnice ale centrului. 

S-a desfășurat un program artistic-folcloric susținut de către seniorii Centrului de zi pentru 

Persoanele Vârstnice Turda împreună cu Ansamblul Ţarina Turda, cu tema „ Cum era odată-n sat”, 

iar Asociația Artiștilor Plastici din Câmpia Turzii au expus lucrări de pictură, sculptură și artă 

decorativă. 
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Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu - Turda 

Ziua Porților Deschise: 4 decembrie 2017 

Participanți: reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, care a fost reprezentata de Înalt Preasfințitul și 

Mitropolitul Clujului Andrei Andrecuț, primarul și viceprimarul municipiului Turda, elevi ai 

Colegiului Tehnic Turda care au interpretat câteva colinde, persoane adulte și copii cu handicap, 

beneficiarii centrului de zi și îngrijire la domiciliu de la SPAS Turda, precum și beneficiarii centrului 

nostru.   

Au fost promovate serviciile de recuperare oferite de centrul nostru pentru toate persoanele adulte 

cu dizabilități care dețin certificate de încadrare în grad de handicap. Au fost invitați  

 

 

                                                                                           

 

 

Centrul Comunitar Judeţean  

Complex de Servicii Sociale Comunitare Pentru Copii și Adulţi Cluj 

Ziua Internațională Alzheimer: 21 septembrie 2017 

Testarea gratuită a memoriei. 

Aproximativ 90 de persoane, cu vârste peste 50 de ani, au răspuns evenimentului organizat de 

DGASPC Cluj și au beneficiat de testare gratuită a memoriei, informații privind simptomele bolii 

și modalități de prevenție a acesteia în municipiul Dej. 
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Complex de Servicii Sociale Comunitare Pentru Copii și Adulţi Cluj 

Organizarea a 2 conferințe: ”Abordări terapeutice în contextul recuperării neuro-psiho-motorii la 

copilul mic” ediția III, ”Recuperarea neuro- psiho-motorie la adulți. Abordări terapeutice’’ediția III.  

Complex de Servicii Sociale Comunitare Pentru Copii și Adulţi Cluj 

Ziua Porților Deschise : 5 decembrie 2017   

Programul zilei a fost dedicat interacțiunii comunității clujene (copii și adulți) cu pacienții-

beneficiari ai centrului, într-un cadru înconjurat de spiritul sărbătorilor de iarnă: atelier de creație, 

spectacol de colinde, momente artistice. În acest an s-a demarat un nou proiect: „Și eu POT” în 

contextul Zilei Porților Deschise: o activitate de ieșire în comunitate împreună cu beneficiarii (copii 

și tineri cu dizabilități) - o vizită la Cluj Arena, unde echipa de fotbal „U” Cluj a interacționat în 

jocuri dinamice, distractive și alte activități motrice cu copii și tineri cu dizabilități alături de 

specialiștii kinetoterapeuți și fiziokinetoterapeuți din cadrul centrelor de recuperare pentru copii și 

adulți;  

Colaboratori: Clubul Sportiv Universitatea „U” Cluj, elevi din Școlile de masă: Școala 

Populară de Artă Tudor Jarda, Școala Generală Liviu Rebreanu, Colegiul Național George Coșbuc, 

Asociația Azuria, Asociația Beard Brothers, Echipa de Rugby Universitatea Cluj, artiști.      
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Complexul de Servicii pentru Recuperarea Copiilor cu Handicap Neuropsihic Ușor și Mediu 

nr.9 „Țăndărică” 

Ziua Porților Deschise 

28 noiembrie 2017 

Participanți: colaboratori, parteneri-sponsori, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, ai 

Asociației „Alfa Grup”, Grădiniței Malteze, Bisericii „Înălțarea Sfintei Cruci” și  Secției 4 Poliție. 

În cadrul evenimentului s-au desfășurat activități cu caracter educativ și recreativ: prezentarea unor 

noțiuni de educație rutieră de către agentul șef Rus Vasile, piesa „Anotimpurile” – prezentată de 

Compania independentă de teatru „Anima Art”, dansuri și jocuri interactive cu voluntarii grupului 

„Beard Brothers”, colinde cu reprezentanții bisericii  ̎Înălțarea Sfintei Cruci̎. 
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Complex  de Servicii pentru Recuperarea Copiilor cu Handicap Neuro-Psihic Sever 

“Pinocchio”   

Ziua Porților Deschise: 05 decembrie 2017  

„Participanți și sponsori: Alfa Grup, Beard Brothers, Asociația Siebenburgen Opera Cluj-

Napoca, Kaya We/Print&Kulture, Biroul pentru Studenți cu Dizabilități,  

Colaboratorii: Gradinița Malteza și Școala Spalinger și colegii din DGASPC. 

Acest eveniment care este deja o tradiție pentru centrul nostru, a fost un bun prilej care ne-a 

adunat în pragul sarbatorilor de iarnă venind în întampinarea copiilor din centru. Interacțiunile cu 

vizitatorii au adus multă emoție pozitivă dar și cadouri personalizate pentru fiecare beneficiar. 
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Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenta „Gavroche” 

 

Ziua Porților Deschise : 07.11.2017, 11.11.2017  

Participanți: reprezentanţi ai DGASPC Cluj, reprezentanţi ai Asociaţiei Alfa Grup, reprezentanţi ai 

Organizaţiei Lumea ca Lumea, profesori/învăţători de la Şcoala Gimnazială Internaţională 

Spectrum, CRDEI şi nu în ultimul rând reprezentanţi ai comunităţii.  

Copiii care sunt în sistemul de protecţie reprezintă o categorie vulnerabilă, astfel se doreşte luarea 

de măsuri şi acţiuni care să asigure incluziunea socială a copiilor din această categorie, reducerea 

riscului de marginalizare şi excluziune socială a lor, integrarea şi participarea activă în comunitate 

a copiilor care provin din sistemul de protecţie a copilului.  

“Ziua Porților Deschise” este o oportunitate pentru întreaga comunitate să cunoască mai bine 

specificul centrului și al beneficiarilor precum și o bună ocazie de a încheia noi parteneriate şi de a 

dezvolta relația cu comunitatea. În cadrul acestor zile s-au realizat următoarele activități: 

 Campanie de informare realizată cu sprijinul Inspectoratului Județean de Poliție și a 

Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Cluj. 

 Campanie de Educație Rutieră. 

 Campanie Antidrog.  

 Activități de socializare cu echipa de baschet UBT Cluj. 

 Activităților realizate cu asociația Beard Brothers- zumba, mim, muzică, jocuri interactive. 
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Centrul Judeţean de Intervenţie pentru Copilul Abuzat Cluj. Adăpostul “Perlino” 

Campania de conștientizare a comunităţii în contextul abuzului, neglijării și exploatării  copilului s-

a desfăşurat în cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca.   

Obiectivul general al evenimentului a fost psihoeducația privind identificarea formelor de abuz, 

utilizând aplicația digitală “Provocările lui Dragoș” și discuții libere. Diferențierea dintre consimțire 

vs dezaprobarea consimțământului. Prin discuții libere, s-a definit termenul şi formele aplicate 

acestui termen. S-a utilizat o planşă educativă cu strategii de identificare a unor reguli de siguranţă 

pentru prevenirea abuzului sexual. 

Copiii au fost implicati activ prin adresare de întrebări şi răspundere la întrebări, angajându-se în 

diverse activități. 

Deasemenea s-a adus la cunoştinţa elevilor serviciile din cadrul DGASPC şi în special a fost 

prezentat CJICA, telefonul copilului. Au avut loc jocuri interactive şi discuţii libere pe marginea 

celor prezentate. 

A avut loc o prezentare în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială Cluj, scopul acesteia 

fiind informarea viitorilor specialişti cu privire la metodologia de lucru, coroborând cunoştinţele 

teoretice ale acestora cu aplicarea în practică. 

Pentru rezidenţii din cadrul Adăpostului Perlino a fost organizată în data de 22.12.2017 - program 

cu poezii și colinde pregătite de copiii adăpostului, teatru de păpuși ,,Cei trei purceluși", colaj de 

colinde susținut de Grup Coral Axios cu participarea voluntarilor, persoane din cadrul DGASPC 

Cluj  şi alţi colaboratori.  
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Complexul Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca – Case de Tip 

Familial 

Ziua Porților Deschise: 4 decembrie 2017 

Participanți: au fost voluntari din cadrul Fundațiilor “Pas cu pas”, “Lumea ca lumea“, “Beard 

Brothers” și cadre didactice de la Liceul Tehnologic “Samus”, Cluj – Napoca. Copiii s-au bucurat 

de activitățile de craft pe care le-au realizat împreună cu voluntarii, dar cel mai mult s-au bucurat 

atunci când au colindat împreună cu voluntarii de la “Beard Brothers” acompaniați de o chitară. Toți 

copiii de la Casele de Tip Familial s-au bucurat de prezența persoanelor care ne-au vizitat și s-au 

pregătit cu câteva săptămâni înainte cu obiecte de iarnă și de Crăciun confecționate de ei pentru a-

și împodobi căsuțele. 
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Case de tip familial Huedin 

Ziua Porților Deschise: 13 decembrie 2017 

Participanți / Colaboratori: DGASPC Cluj, Poliția Huedin, Clubul Copiilor, Protopopiatul Huedin, 

Biserica Penticostală, Jandarmeria, Primaria Huedin, IGSU Huedin, Liceul Tehnologic “Vladeasa” 

Huedin, Liceul Teoretic O. Goga, Școala Gimnazială Specială Huedin, Asociația oamenilor de 

afaceri, Ocolul Silvic, Clubul Rotary, Reprezentanți ONG, Medic de familie, Medic specialist. 

Activități desfășurate:  

Această zi si-a propus să ne aducă pentru o clipă în mijlocul acestor copii/tineri cu nevoi speciale. 

Cu ocazia acestui eveniment au fost desfățurate următoarele activități: 

- Primirea invitaţilor – oferirea de pliante 

- Prezentare scurt istoric de la infiintarea caselor si până în prezent 

- Discursuri invitați 

- Vizitarea caselor (CTF Huedin) 

- Târg de produse realizate manual de către copii 

- Desene pe asfalt 

- Preparate culinare create de copii 

- Expozițtie de tablouri, cusături 

- Prezentarea costumelor populare din zona 

Observații – Acest eveniment a avut un impact pozitiv asupra tuturor participanților. Am dorit sa 

promovam, cu transparență, imaginea și activitățile, începând de la a face cunoscut opiniei publice 

talentele tinerilor și copiilor din Casele de Tip Familial. 
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Unități de tip familial Turda 

Ziua Porților Deschise: 20 decembrie 2017 

Participanti: Colegiul Tehnic Turda, Fundatia Centrul Daniel Turda, Primaria Turda și Biserica 

Ortodoxa, Asociatia TIN pentru Tineri Turda, Asociatia Alfa Grup Cluj  

Activitati : 

 slujba de sfințire a unității de protecție  

 colaj de poze  

 realizarea de pliante și afișe 

 realizarea de ornamente de Crăciun 

 concert de colinde la care au participat Trupa vocală de la Asociația Alfa Grup, Copii din 
cadrul UTF Turda, elevii de la Colegiul Tehnic Turda și Asociația TIN Turda 

 oferirea de cadouri copiilor aflați în unitatea de protecție.  
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Unități de tip familial Gherla 

 

Ziua Porților Deschise: 02 noiembrie 2017 

Participanți: 

 Colegi din cadrul Serviciului Rezidențial al DGASPC Cluj; 

 Colegi și beneficiari din cadrul serviciului social CPV Gherla; 

 Colegi din cadrul centrului Micul Prinț Gherla; 

 Conducerea Primăriei Municipiului Gherla; 

 Serviciul SPAS Gherla; 

 Scoala Generală Nr. 1 - Programul Step by Step; 

 Scoala Generală Mintiu-Gherlii; 

 Liceul Teoretic Ana Ipătescu Gherla; 

 Reprezentanți ai Politiei Municipiului Gherla; 

 Asociația Alfa Grup, împreună cu formația Alfa Band, formată din tineri care au 
stabilită măsura de protecție în centrele subordonate DGASPC Cluj și care au susținut 

un concert pentru rezidenții din UTF Gherla; 

 Campionul mondial la MMA, dl. Ciprian Mariș; 

 Reprezentați ai Presei din Municipiul Gherla; 

 Alte persoane fizice. 
S-a organizat si o expozitie cu vânzare, cu obiecte realizate de beneficiarii UTF Gherla, iar din banii 

adunați, copiii au fost duși la pizza.  

Cu ocazia acestui eveniment am oferit prilejul tuturor celor interesați să cunoască activitatea 

unităților, precum și copiii minunați care se bucură de grija, atentia și educația angajaților. A fost o 

zi plină de surprize, oaspeți și activități frumoase, în care toti cei care au trecut pragul unităților au 

primit si au daruit zâmbete şi îmbratişari copiilor. 

 

       

                        

Adăpostul pentru copiii străzii Arlechino 
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Ziua Porților Deschise: 24 noiembrie 2017 
Participanți: cetățeni din comunitate, voluntari, colegi. 

Personalul de specialitate al adăpostului au desfășurat activități pentru copii: jocuri și concursuri 

atât în curte cât și în interiorul adăpostului . 

Au fost împărțite pliante trecătorilor și oferite informații suplimentare.  

 

 

 

Ziua Internațională Împotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri la D.G.A.S.P.C. Cluj 

împreună cu  Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Cluj –iunie 2017 
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Complexul Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca Str Fabricii 

Centrul de Recuperare de zi Cluj 

Ziua Portilor Deschise: 5 Decembrie 2017 

Sărbătoarea “Așteptîndu-l pe Moș Crăciun”, petrecere pentru copiii cu nevoi speciale și părinții lor, 

beneficiari ai Centrului de Recuperare, ai Asociatiei Aga Down Cluj și ai Asociației Derzelas Cluj, 

la sediul Asociatiei Derzelas, cu dans, voie buna și cadouri . 

Parteneri / organizatori : 

 Asociatia Aga Down Cluj 

 Asociatia Derzelas Cluj 
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Centrul de zi Micul Prinț 

Ziua Porților Deschise 

18-21 decembrie 2017  

Colaboratori: Grădinița ”Veseliei” - Educator Flavia Rus ; Grădinița ”Căsuța Fermecată” - director 

Danko Aurelia; Școala Generală Nr.1 Gherla - profesor îndrumător Nina Rotar; Liceul Teoretic 

”Petru Maior” - Profesor Vădan Cosmina, Profesor Domșa Raul; Penitenciarul de Maximă 

Siguranță Gherla - Asistent Social Irina Boier . 

Un accent deosebit s-a pu pe activități de informare a partenerilor în ceea ce privește serviciile 

oferite și beneficiile acestora pentru copii și familiile lor. Activitățile au fost marcate în cadrul 

centrului prin organizare de evenimente și momente artistice, prin creaţie, cântec, poezie şi dans 

prezentate într-o formă artistică.  
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Centrul maternal Luminița 

Ziua Porţilor Deschise 

23 noiembrie 2017 

 

 

Pentru organizarea acestui eveniment s-a plecat de la premisa creării unui cadru nonformal pentru 

întâlnirea fostelor beneficiare şi actualelor rezidente pentru a-şi împărtăşii experinţa de viaţă, 

realizările, greutăţile şi problemele apărute după părăsirea centrului.  

Participanți: Clinicile de Ginecologie 1 şi 2, Liceul Tehnologic Special Samus, Centrul de Servicii 

Sociale Acoperământul Maicii Domnului, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj 

din partea Primăriei Cluj-Napoca, UBB-Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, studente 

aflate în practică la CM şi Serviciul Prevenire Abandon din cadrul DGASPC.  

După cuvântul de deschidere a şefului de centru în care a subliniat importanţa promovării serviciilor 

DGASPC şi a Centrului Maternal, în special,  a dat cuvântul fostelor rezidente.  

         C. C. (admisă în CM în anul 1999) a vorbit despre greutăţilor întâmpinate după părăsirea 

centrului ca mama singură, fără suportul familiei lărgite ea trăind în institiţii de protecţie a copilului 

de mică, cum a reuşit cu eforturi să îşi păstreze locul de muncă, cum a reuşit să-şi achiziţioneze o 

locuinţă ANL creând astfel condiţii decente pentru creşterea şi îngrijirea copilului. 

        V.A (admisă în CM în 2007) a vorbit cu regrete despre primul copil care a rămas în grija tatălui, 

dar pe care îl vizitează. Parcursul ei profesional a fost foarte variat muncind în diferite domenii atât 

în ţară cât şi în străinătate. Actualmente trăieşte într-o relaţie stabilă în cadrul căreia a dat naştere 

celui de-al doilea copil ( R. este elevă în clasa 1-a) şi lucrează la o firmă de curierat.  

         M.I. (admisă în CM în 2008) a prezentat viaţa ei tumultoasă şi curajul de a lupta prin tribunal 

pentru dreptul copilului la identitate, de a-şi cunoaşte tatăl de a avea o relaţie cu acesta, de a participa 

activ în creşterea şi îngrijirea lui. Toate acestea nu puteau fi realizate fără consecvenţă,  fără 

recunoaşterea şi susţinerea celor din jurul ei. Colectivul de muncă fiind reţeaua ei de suport. 

          O.C. (admisă în CM în 2014) după procese repetate a reuşit să se despartă de fostul soţ abuziv, 

refăcându-şi viaţa căsătorindu-se a doua oară, în cadrul acestei relaţii a dat naştere unui băieţel 

actualmente în vârsta de 8 luni. Se simte fericită şi iubită, iar în prezent se ocupă de creşterea şi 

îngrijirea celui de-al doilea copil. 
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           R.M (admisă în CM în 2015) mamă cu deficienţă de auz şi vorbire a încercat să ne transmită 
mulţumirile ei pentru ajutorul primit din partea echipei CM în rezolvarea problemelor ei, atât 

locative cât şi familiale. Datorită demersurilor făcute de către CM beneficiază de o locuinţă socială 

din partea Primăriei Cluj-Napoca unde locuieşte cu ambii copii.  

          În concluzie fostele beneficiare au admis că perioada şederii în Centrul Maternal a reprezentat 

un moment de reflexie şi de suport din partea echipei CM, astfel că au reuşit să se integreze atât 

social cât şi profesional, chiar dacă în ciuda greutăţilor şi a prejudecăţilor şansele lor păreau a fi 

minimale.           

Din rândul invitaţiilor cei care au luat cuvântul, au evidenţiat importanţa serviciilor oferite de CM 

datorită cărora s-a reuşit prevenirea abandonului pentru un număr însemnat de copii, aceştia 

rămânând în familie. O altă concluzie a fost nevoia de complementaritate a serviciilor – astfel 

cuplurile mamă-copil admise în CM prin intermediul centrului de zi din cadrul Centrului de Servicii 

Sociale Acoperământul Maicii Domnului pot beneficia de sprijin şi îndrumare în ceea ce privesc 

copiii oferindu-le cadrul unei forme de colectivitate necesare creşterii şi dezvoltării copilului, chiar 

şi ulterior părăsirii centrului, timp în care mama poate ocupa un loc de muncă. De asemenea mamele 

beneficiare prin intermediul Clinicilor de Ginecologie primesc sprijin şi susţinere pentru planificare 

familială. Beneficiarele eleve pot frecventa în continuare cursurile şcolare astfel pot preveni 

abandonul şcolar odată cu găzduirea lor în CM.  

 

   

    

 

 

 



74 

 

 

 

  

8 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018 

 

Pe lângă obiectivele stabilite deja, DGASPC Cluj își mai propune următoarele: 

 

 Accesarea de noi fonduri extrabugetare în vederea creşterii calităţii vieţii beneficiarilor; 

 Elaborarea și implementarea soft-ului pentru baze de date specifice diferitelor servicii; 

 Formarea și perfecționarea profesională a personalului; 

 Îmbunătăţirea relaţiei cu primăriile pentru asigurarea asistenţei tehnice, în domeniul 
asistentei sociale la nivelul comunităţilor locale; 

 Restructurarea instituțiilor de tip rezidențial pentru adulți la un număr mai mic de beneficiari; 

 Promovarea adopției; 

 Realizarea activităţii de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 
financiar şi control ale DGASPC Cluj sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

 Creșterea ariilor de activitate a  echipelor mobile din cadrul Serviciului de Evaluare 
Complexă Copii și Adulți, în vederea evaluarilor unui număr mai mare de beneficiari a căror 

deplasare la sediul Instituției nu este posibilă; 

 Promovarea accesului la serviciile necesare reabilitării şi integrării sociale, asigurarea 

măsurilor de protecţie socială corespunzătoare, precum şi luarea în evidenţă a persoanelor 

cu handicap şi asigurarea drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 Realizarea execuţiei bugetare, prin asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări 
pentru buna funcţionare a activității instituţiei. 
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ANEXE 

 

ANEXA 1. 

 

Unități rezidențiale și de zi destinate protecției copilului și centre maternale ale DGASPC Cluj 

 

1.Complex de Servicii destinat protecției copilului nr.2 Cluj Napoca : Centrul de tip rezidențial și 

Centru de zi; 

2.Complex de Servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap Neuropsihic Ușor și Mediu nr.9 

“Țăndărică” Cluj Napoca :Centru de tip rezidențial și Centru de zi; 

3.Complex de Servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic sever nr.10”Pinochio” 

Cluj Napoca Centru rezidențial și Centru de zi; 

4.Centrul de Primire în Regim de Urgență “Gavroche” Cluj Napoca; 

5.Casa de tip Familial “Buna Vestire” Apahida 

6.Casa de tip Familial “Sf. Elena” Apahida 

7.Casa de tip Familial  “Apolodor“Florești 

8.Casa de tip Familial “Neghiniță” Florești 

9.Casa de tip Familial “Casa Anna” Huedin 

10.Casa de tip Familial “Casa Elsa” Huedin 

11.Casa de tip Famlial “Amicii” Huedin 

12.Casa de tip Familial “Cuore” Huedin 

13.Casa de tip Familial “Phoenix” Huedin 

14.Centrul Județean de Intervenție pentru Copilul Abuzat-Adăpostul pentru copii abuzați “Căsuța 

Perlino” Cluj Napoca  

15.Unități de tip familial Gherla(11); 

16.Unități de tip familial Turda(4); 

17.Adăpost de zi și de noapte  pentru copiii străzii “Arlechino”, Cluj Napoca  

18.Adăpost de zi și de noapte pentru copiii străzii, Turda 

19.Centrul Maternal “Luminița” Cluj Napoca 

20.Centrul Maternal “Iris” Câmpia Turzii 

21.Centrul de zi “Spridușii” Câmpia Turzii 

22.Centrul de zi “Micul Prinț” Gherla 

23.Centrul de Recuperare Psiho-Neuro-Motorie pentru Copilul cu Handicap “Sf.Irina” Turda; 

24.Centru de Reabilitare Socială și Primire în Regim de Urgență a Victimelor Traficului de Persoane 

25.Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca –Centrul de 

Recuperare și de zi; 

26.Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca -Casa de tip familial1; 

27.Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca- Casa de tip familial 

2; 

28.Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca-Casa de tip familial 3; 

29.Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca-Casa Târnavelor; 

30.Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca-Casa Grigorescu; 

31.Centrul Comunitar Județean –Centru de zi și de Recuperare pentru Copiii cu Autism ; Centru de 

Recuperare pentru Copiii cu handicap motor/fizic şi neuropsihic ; Centru de consiliere 

pentru  integrarea socio-profesională pentru tinerii care părăsesc  sistemul de protecţie .  
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ANEXA 2.  

 

Unităţi rezidenţiale și de zi pentru adulţi din subordinea DGASPC Cluj 

 

1.Centrul de Recuperare și Reabilitare  Neuropsihiatrică Gherla  

2.Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu 

3.Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Turda 

4.Centrul pentru Persoane Vârstnice Gherla 

5.Centrul pentru Persoane Vârstnice Recea Cristur 

6.Centrul de Îngijire și Asistență Cluj Napoca 

7.Centrul de Îngrijire și Asistență Luna de Jos 

8.Centrul de Îngrijire și Asistență Sf. Nicolae Mociu 

9.Centrul de Îngrijire și Asistență Câțcău 

10.Locuința Protejată „Buna Vestire” Câțcău 

11.Locuința Protejată „Speranța” Câțcău 

12.Complex de Servicii Comunitare destinat Persoanelor Adulte Câmpia Turzii; Centru de criză, 

Adăpost pentru victimele violenței în familie și copiii acestora, Centru pentru persoane vârstnice. 

13.Centru Comunitar Judeţean – Complex de servicii sociale comunitare pentru copii şi adulţi Cluj 

(Cluj Napoca,str.Albert Einstei) 

 

 

 

ANEXA 3 

 

Unități rezidențiale destinate protecției copilului aflate în subordinea OPA în relație de 

colaborare cu DGASPC 

 

 

1.Casa de tip familial “Maica Domnului”, Cluj Napoca  

2.Casa de tip familial “A-mic”, Cluj Napoca 

3.Centrul Social “La noi” Cluj Napoca  

4.Casa “Aksza” Cluj Napoca 

5.Casa de tip familial “Căsuța Bucuriei” Cluj Napoca  

6.Casa de tip familial “Primăvara” Florești 

7.Casa de tip familial pentru copii “Lukas” Turda 

 
 

 




