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Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului, CLUJ 

Anexă la Hot. Consiliului Județean Cluj 

nr.___   /___________,  

Aviz consultativ, Comisia județeană de 

incluziune socială Cluj, 

 

 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Judeţean Cluj, 

pentru anul 2019 

 

Obiectiv general:  

Elaborarea și aprobarea planului  anual de acţiune privind serviciile sociale se realizează 

conform prevederilor art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare şi conform art. 3 alin.(3), lit. b) din HG 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal. Planul de acțiune reprezintă un instrument util în 

managementul general al instituţiei precum şi în procesul de accesare a fondurilor 

nerambursabile. Obiectivul general al planului  este identificarea şi planificarea acţiunilor de 

furnizare şi dezvoltare a serviciilor sociale gestionate de către DGASPC Cluj pentru anul 2019, 

în conformitate cu obiectivele Strategiei judeţene de asistenţă socială 2014-2020, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 293 / 28.11.2014 

 

Având în vedere:  

1. Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Cluj nr. 293 / 28.11.2014, având următoarele obiective 

operaţionale: 

PROMOVAREA ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI: 
a) Creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la promovarea şi respectarea  drepturilor 

copilului; 

b) Dezvoltarea şi diversificarea intervenţiei şi a reţelei de servicii pentru reabilitarea şi reintegrarea 

socială a copiilor victime ale abuzului, neglijării si exploatării copilului; 

c) Responsabilizarea şi sprijinirea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii; 

d) Creşterea responsabilităţii comunităţii locale în prevenirea separării copilului de familie; 

e) Dezvoltarea/diversificarea serviciilor pentru copil şi familie la nivel local; 

f) Menţinerea/îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie; 

g) Închiderea instituţiilor rezidenţiale de tip vechi; 

h) Prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, în rândul copiilor; 

i) Creşterea accesului copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi la serviciile de recuperare/ reabilitare şi 

servicii educaţionale; 

j) Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de 

protecţie şi a altor categorii vulnerabile de tineri; 

k) Înfiinţare de servicii noi destinate copiilor; 

l) Colaborarea cu toate instituţiile implicate in prevenirea şi combaterea consumului de droguri; 

m) Dezvoltarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării/ înfiinţării  descentralizării 

serviciilor; 

PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR ADULTE: 

a) Creşterea gradului de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilităţi la servicii publice precum şi 

la alte categorii de servicii şi bunuri; 

b) Dezvoltarea/ diversificarea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilităţi; 

c) Descentralizarea responsabilităţilor la nivel local; 

d) Promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu dizabilităţi care să conducă la combaterea 

discriminării şi promovarea şanselor egale; 



2 

 

e) Creşterea accesului pentru un număr cât mai mare de persoane cu dizabilităţi pe piaţa deschisă a 

forţei de muncă; 

f) Prevenirea violenţei în familie şi promovarea colaborării interinstituţionale în vederea diminuării 

fenomenului; 

g) Asigurarea servicii sociale specializate în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie 

şi asigurarea calităţii acestora; 

h) Asigurarea unor servicii de prevenire a traficului de persoane; 

i) Asigurarea protecţiei si asistenţei victimelor traficului de persoane; 

j) Colaborarea cu toate instituţiile implicate in prevenirea şi combaterea consumului de droguri; 

k) Dezvoltarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării/ înfiinţării descentralizării 

serviciilor. 

 

1. PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR VÂRSTNICE: 

a) Menţinerea/îmbunătăţirea standardelor de calitate din cadrul serviciilor pentru persoane 

vârstnice de la nivelul DGASPC Cluj; 

b) Înfiinţarea de servicii noi pentru persoane vârstnice; 

c) Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa societăţii; 

d) Dezvoltarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării/ înfiinţării descentralizării 

serviciilor; 

e) Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice şi 

descentralizarea serviciilor. 

2. Strategia natională de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1826 din 22 decembrie 2005 direcţia de acţiune/obiectivul operaţional: 

a) Dezvoltarea institutionala la nivelul autoritatilor locale; 

b) Adaptarea la nivel local a planurilor, politicilor şi strategiilor la nivel central; 

c) Eficientizarea managementului la nivelul autoritatilor publice centrale; 

d) Eficientizarea managementului la nivelul autoritatilor publice locale; 

e) Îmbunătăţirea managemenului resurselor umane; 

f) Dezvoltarea serviciilor sociale orientate spre dezvoltarea autonomiei persoanelor 

vulnerabile şi creşterea capacităţii acestora de integrare socială; 

g) Încurajarea dezvoltării economiei mixte în domeniul serviciilor sociale; 

h) Încurajarea furnizării serviciilor sociale în mod echitabil la nivel naţional; 

i) Încurajarea participarii şi implicării permanente a beneficiarilor de servicii 

sociale la procesul decizional si la procesul de organizare si acordare a serviciilor 

sociale;  

j) Încurajarea participarii şi implicării permanente a populaţiei la procesul 

decizional si la procesul de organizare si acordare a serviciilor sociale; 

k) Facilitarea procesului de implementare, administrare si coordonare a |schimbarii 

în scopul îmbunatatirii relatiilor dintre autoritatile publice si organismele 

reprezentative ale societatii civile prin utilizarea tehnologiilor informatice si 

programelor informatice (e-Governance);; 

2.Programul de interes naţional aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 

privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării 

drepturilor persoanelor cu dizabilități "Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării 

tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către 

sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități". 

3. Procesul-verbal/Minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acţiune 

privind serviciile sociale, organizată cu următorii furnizori publici şi privaţi prezenți,  

asociaţii profesionale şi organizaţii reprezentative ale beneficiarilor, nr. 11506 din 

24.05.2018.  

1. Funația ,,Porți Deschise” – Centru de zi pentru copii 

2. Fundația Creștină ,,Primavara” 
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3. Asociația ,,Lumea ca lumea” 

4. Asociația ,,Familia Regăsită” 

5. Fundația ,,Pas cu pas” 

6. Asociația ,,Bethesda”-Centru de plasament 

7. Serviciul de ajutor Maltez din România - Grădinița Malteză, Cluj Napoca 

8. Uniunea Creștină din România-Filiala Cluj 

9. Fundația Dezvoltarea Popoarelor –Filiala Cluj 

10. Arhiepiscopia Ortodoxă Cluj – Centru de Informare și Consiliere 

11. Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului – Cluj Napoca 

12. Asociația Autism Transilvania 

13. Centru de zi ,,Sf. Maria” Cluj Napoca 

14. Asociația ,,Christiana” – Centru de zi Cluj Napoca 

15. Asociația ,,Preventis” Cluj Napoca 
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CAPITOLUL I 

 

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

CONTEXT 

La nivelul DGASPC Cluj sunt furnizate servicii sociale pentru copii aflaţi în dificultate, victime ale violenţei domestice, persoane cu 

dizabilităţi, persoane vârstnice şi alte persoane aflate în nevoie. 

În Strategia Judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale sunt prevăzute măsuri pentru menţinerea/creșterea calității serviciilor sociale 

oferite în prezent, precum şi acţiuni de dezvoltare/diversificare a serviciilor oferite (prin înfiinţarea/ asigurarea funcţionării de noi servicii). In 

anul 2019, activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, va urmări: 

 

  Obiectiv general: 1. Oferirea unor servicii de protecție specială și prevenție de calitate 
 

Obiective 

specifice 
Acţiuni Responsabili Buget Termen Rezultate aşteptate 

Creşterea 

continuă a 

calităţii 

serviciilor 

sociale 

Acreditarea,/reacreditarea/ 

licenţierea serviciilor sociale 

existente şi a celor nou 

înfiinţate precum şi dezvoltarea 

și diversificarea de parteneriate 

locale publice şi publice-private 

în scopul dezvoltării și creșterii 

calității  serviciilor sociale, 

formarea și formarea continua a 

personalului care furnizează 

servicii sociale. 

DGASPC Cluj 
Buget 

CJC 
2019 

- derularea unor parteneriate funcționale  şi 

identificarea unor noi opotunităţi in funcţie de 

nevoile beneficiarilor și având ca scop 

îmbunătățirea calității serviciilor sociale asigurate 

- Majoritatea angajaților vor participa la cursuri de 

formare profesională continuă. 

- Toate serviciile sociale specializate furnizate 

acreditate/licențiate în proprție de 80%. 

Acordarea de sprijin și suport și 

desfășurarea de acțiuni în 

parteneriat în scopul creșterii 

calității serviciilor sociale se 

vor continua întâlnirile de lucru 

DGASPC Cluj 
Buget 

CJC 
2019 

- Desfășurarea de campanii în care se 

realizează două întâlniri de lucru/an, dintre 

specialiștii DGASPC Cluj cu personalul din 

cadrul Primăriilor, la sediul tuturor Primăriilor. 

-realizarea a două întălniri de lucru/an cu 
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Obiective 

specifice 
Acţiuni Responsabili Buget Termen Rezultate aşteptate 

la nivelul tuturor  UAT-urilor 

din județ precum si întâlniri 

profesionale pe diverse teme de 

larg interes din domeniul 

serviciilor sociale. 

Primăriile la sediul DGASPC Cluj, având 

tematica propusă în funcție de noile 

reglementări privind colaborarea dintre 

instituții. 

Minim 70 de unităţi administrativ teritoriale 

din judeţ vor participa la întâlnirile anuale cu 

reprezentanţii DGASPC Cluj 

1.1.3. Preocuparea permanentă 

de a atrage resurse financiare, 

materiale, umane (fonduri 

externe, guvernamentale, 

sponsorizări, donaţii 

promovarea activităţilor de 

voluntariat) în vederea creșterii 

continue a calității serviciilor 

sociale furnizate cu respectarea 

standardelor minime de calitate 

prevăzute în legislaţie.  

DGASPC Cluj 
Buget 

CJC 
2019 

Încheierea de parteneriate în folosul 

beneficiarilor precum și derularea celor 

existente deja. 

- Incheiere/reînnoire  a  45 Convenții de 

colaborare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv general 2. Prevenirea separării copiilor de familie 
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Obiecvtive specifice Actiuni Responsabili Buget 
Ter-

men 

Rezultate așteptate 

Reducerea  numărului 

de copii care 

beneficiază de măsură 

de protecţie specială 

în unități rezidențiale 

 

Orientarea familiilor defavorizate spre 

serviciile de zi, servicii de recuperare 

precum şi servicii de consiliere şi de 

planning familial (vor fi acțiuni în vederea 

prevenirii separării copiilor de familie).  

DGASPC 

Cluj în 

colaborare cu 

serviciile 

sociale 

locale.  

Continuarea 

parteneriatu-

lui cu 

Fundaţia 

SERA 

România) 

Buget 

judetean 
2019 

-infiintarea Centrului de Recuperare 

pentru copilul cu dizabilitati Huedin. 

Beneficiarii vor fi copiii din cele 5 

case de tip familial precum si copiii 

din comunitate în claborare cu 

Fundația Sera. 

- În toate serviciile de zi, centrele de 

recuperare şi centrele maternale va fi 

organizată trimestrial / semestrial 

„Şcoala părinţilor”. 

- Va fi monitorizat trimestrial 

numărul copiilor cu părinţi 

plecaţi la muncă în străinătate. 

- întrunirea structurilor comunitare 

consultative unde se analizează 

necesitea propunerii de stabilire a 

unei măsuri de protecție. 

Desfasurarea prteneriatului în proiectul 

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor”, depus de către 

ANPDCA în parteneriat cu cele 47 de 

DGASPC-uri în cadrul apelului non-

competitiv: „Reducerea numărului de copii și 

tineri plasați în instituții, prin consolidarea 

rețelei de asistenți maternali”. ANPDCA și-a 

propus ca prin intermediul acestui  proiect, 

actuala rețea de asistență maternală să se 

extindă cu aproximativ 4000 de persoane, 

iar la nivel național 15000 de asistenți 

maternali din sistem să beneficiez de 

Autoriatea de 

Management 

a 

Programului 

Operational 

Capital 

Uman/ 

DGASPC 

Cluj 

Proiect 

POSDRU 

2019 

(cinci 

ani) 

-Un numar mai mare de  copii să 

crească într-un mediu familial, 

reducându-se numărul lor în intituții 

prin formarea unei noi retele de 10 
asistenți maternali. 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
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formare profesională continuă, până la 

sfârșitul anului 2023. 

Dezvoltarea și diversificarea de servicii 

specializate alternative la protecția 

instituționalizată pentru copii, ca parteneri 

ai ANPDCA în Proiectul Progres în 

calitatea îngrijirii alternative a copiilor, se 

va extinde și dezvolta rețeaua de asistență 

maternală pe o perioadă de 5 ani paralel cu 

formarea și formarea continuă a acestora  

Incurajarea adopţiei naţionale pentru 

copilul aflat în dificultate.  

DGASPC 

Cluj 

Buget 

județean 
2019 

-Reducerea numarului de copii care 

beneficiaza de protectie specială prin 

includerea lor într-o familie de 

adopție. 

- un numar de aproximativ 20 de 

copii vor fi încuviințați în vederea 

adopței 

-minim patru cursuri de pregatire 

pentru asumarea conștienta a rolului 

de părinte adoptator. 

-minim patru grupuri de suport cu 

familiile aflate în așteptare sau aflate 

în monitorizare post-adopții. 

- Realizarea a minim o acțiune/an de 

informare si mediatizare a adopției 

naționale în cadrul ,,Zilei Naționale a 

Adopției” 

Creşterea numărului de reintegrări din 

sistemul de protecţie al copilului. 

DGASPC 

Cluj cu 

implicarea 

ONG-urilor 

şi a 

autorităţilor 

Buget 

judetean 
2019 

- Coordonatorii serviciilor de tip 

rezidenţial vor asigura implementarea 

standardelor pentru formarea 

deprinderilor de viaţă independentă 

sau a reintegrarilor familiale;  

stadiul implementării va fi 
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publice 

locale. 

monitorizat trimestrial. 

- organizarea a minim 4 acţiuni/an de 

informare şi consiliere a tinerilor 

instituţionalizaţi. 

- minim 20 de tineri vor fi sprijiniţi 

anual în integrarea socio-profesională 

- minim 15 copii vor fi reintegrați în 

familia naturală. 

 

 

 

Obiectiv general 3. Promovarea creşterii capacităţii persoanelor cu dizabilităţi de a se bucura de drepturi depline şi participare completă 

la viaţa socială prin punerea în aplicare a prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi 

 

Obiective specifice Actiuni Responsabili Buget 
Term

en 

Rezultate așteptate 

Menţinerea 

persoanelor adulte în 

dificultate în 

comunităţile de 

domiciliu şi 

prevenirea 

instituţionalizării 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

Consilierea şi sprijinirea autorităţilor 

publice locale pentru organizarea de servicii 

de îngrijire la domiciliu pentru persoane 

dependente şi angajarea asistenţilor 

personali pentru persoane cu handicap. 

DGASPC 

Cluj/ 

Autoritatile 

Publice 

Locale 

Buget 

judetean/

buget 

local 

2019 

Întalniri bianuale de lucru intre 

specialiștii DGASPC discutându-se  

aspecte punctuale legate de 

organizarea serviciilor de ingrijire la 

domiciliu pentru persoane 

dependente și angajarea asistenților 

personali pentru persoane cu 

handicap. 
Minim 70 de unităţi administrativ 

teritoriale din judeţ vor participa la 

întâlnirile anuale cu reprezentanţii 

DGASPC Cluj. 
Până la sfârşitul lui 2019, minim 5 

localităţi vor dezvolta servicii pentru 

persoane vârstnice. 

Oferirea unor servicii 

de calitate persoanelor 

Restructurarea centrelor rezidențiale vechi 

de mare capacitate pentru persoanele cu 

DGASPC 

Cluj 

Fonduri 

PIN 
2019 

Inființarea a 4 Locuințe Protejate în 

comuna Ciurila  



9 

 

adulte. dizabilități prin dezvoltarea de alternative 

de tip familial respectiv înființarea de 

Locuințe Protejate și Centre de zi.  
Astfel în anul 2019 se va începe restructurarea 

la CIA Cluj Napoca și CIA Luna de Jos prin 
reducerea capacității prezente a acestora la 

50 locuri. 

2018/ 

Buget 

judetean 

3 Locuințe Protejate în comuna 

Dăbâca   

2 Centre de zi 

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor 

sociale de tip rezidențial pentru persoanele 

cu dizabilități în special pentru cele 

provenite din sistemul de protecție a 

copilului prin reabilitarea unui spațiu aflat 

în administrarea DGASPC Cluj 

DGASPC 

Cluj 

Buget 

Județean 
2019 

Înființarea unui Centru de Abilitare și 

Reabilitare pentru tineri cu 

dizabilități în orașul Huedin cu o 

capacitate de 30 locuri . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv general 4. Promovarea serviciilor oferite de DGASPC Cluj. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la 

serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 
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Obiective specifice Actiuni Responsabili Buget 
Term

en 

Rezultate așteptate 

Promovarea 

drepturilor copilului şi 

adultului aflat în 

dificultate în scopul 

îmbunătăţirii atitudinii 

şi comportamentului 

general privind 

problematica specifică 

a copilului şi a 

familiei în situaţie de 

risc sau în dificultate. 

 

 

Elaborarera și distribuirea de materiale 

informative sub formă de articole de presă, 

interviuri şi reportaje în mass-media, 

stabilirea contactelor cu mass-media şi 

organizarea conferinţelor de presă tematice, 

organizarea evenimentelor speciale, 

sărbători, simpozioane, seminarii şi 

actualizarea permanentă a paginii web a 

instituţiei. 

DGASPC 

Cluj 

Buget 

județean 
2019 

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni de 

mediatizare/ popularizare/ informare pe 

an. 

-Beneficiarii copii ai sistemului de 

protecție vor primi informații având ca 

scop prevenirea de comportamente 

deviante. 

-se va derula cel puţin un parteneriat în 

domeniul sprijinirii integrării 

profesionale a persoanelor cu handicap, 

asistare pentru participarea la bursa 

locurilor de muncă şi a persoanelor cu 

dizabilităţi 

- Minim 50 de persoane cu dizabilităţi 

(instituţionalizate şi neinstituţionalizate) 

vor beneficiade consiliere în vederea 

integrării profesionale 

- Va fi organizată minim 1 acțiune pentru 

informarea potenţialilor angajatori. 

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni pe an 

pentru promovarea egalităţii de şanse şi 

combaterea discriminării 

Actualizarea permenenta a paginii web a 

DGASPC Cluj: Descrierea activitatii 

proprii şi serviciile aflate în proprie 

administrare - formulare/modele de cereri 

în format editabil, programul instituţiei, 

condiţii de eligibilitate. 

DGASPC 

Cluj 

Buget 

judetean 
2019 

Pagina web a Instituției va furniza 

toate informațiile necesare către 

comunitate, privind serviciile 

existente și modul de accesare a 

acestora. 

 

 
 

A. SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL JUDEŢEAN: 
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Nr. 

crt. 

Cod serviciu social, 

conform nomenclator 

servicii sociale 

Denumirea serviciului 

social 

Capacitate  Grad de 

ocupare 
Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile 

sociale existente 

Buget  

local 

Buget 

județean 

(mii lei) 

A 

Buget 

de stat 

B 

Contributii 

persoane 

beneficiare 

C 

Alte 

surse 

1. 8730 CR-V-I 

Cămine pentru persoane 

vârstnice 

Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Gherla 

50 100%  2705  425  

2. 8730 CR-V-I 

Centru pentru persoane 

vârstnice 

Centrul pentru Persoane 

Vârstnice Gherla Recea 

Cristur 

30 100%  1970  275  

3. 8730 CR-V-I 

Cămine pentru persoane 

vârstnice 

Cămin pentru Persoane 

Vârstnice Campia Turzii 

din cadrul Complexului 

de Servicii Comunitare 

destinat Persoanelor 

Adulte 

21 100%  2100  170  

4 8790 CR-D-I 

Centre de îngrijire și 

asistență 

Centrul de Îngrijire şi 

Asistenta Cluj-Napoca 

110 100%  7951  59  

5 8790 CR-D-I 

Centre de îngrijire și 

asistență 

Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Câţcău 

50 100%  4500  195  

6 8790 CR-D-I 

Centre de îngrijire și 

asistență 

Centrul de Îngrijire şi 

Asistenta Luna de Jos 

105 100%  7285  340  

7 8790 CR-D-I 

Centre de îngrijire și 

asistență 

Centrul de Îngrijire şi 

Asistenta “Sf. Nicolae” 

Mociu 

25 100%  2550  173  

8 8790 CR-D-II 

Centre de recuperare și 

reabilitare 

Centrul de Abilitare și 

Reabilitare 

Neuropsihiatrica Gherla 

50 100%  3890  6  

9 8790 CR-D-II 

Centre de recuperare și 

Centrul de Abilitare și 

Reabilitare 

50 100%  4200  5  
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reabilitare Neuropsihiatrica 

Jucu 

10 8790 CR-D-VII 

Locuinte protejate 

Locuinţa Protejată, 

 Buna Vestire” Câţcău, 

10 100%  1293  85  

11 8790 CR-D-VII 

Locuinte protejate 

Locuinţa Protejată, 

 Speranţa” Câţcău, 

10 100%    

12 8899 CZ-D-II 

Centre de servicii de 

recuperare neuromotorie 

de tip ambulatoriu 

Centrul de Servicii de 

Recuperare Neuromotorie 

de Tip Ambulatoriu 

Turda 

200 

persoane 

adulte/an 

100%  740    

13 8790CR-C-I 

 

Complex de Servicii 

destinat Protectiei 

Copilului nr. 2 

 - Centru de tip 

rezidential pentru copii, 

Cluj 

21 

100%  1420    

14 8891CZ-C-II Complex de Servicii 

destinat protectiei 

copilului nr. 2 - Centru de 

zi  

8 100%  360    

15 8790CR-C-I Casa de tip familial Anna 

Huedin 

 

12 

 

 

100%  5283    

16 8790CR-C-I Casa de tip familial Elsa 

Huedin 

12 

 

 

 

100%     

17 8790CR-C-I Casa de tip familial 

Amicii Huedin 

10 

 

 

100%     

18 8790CR-C-I Casa de tip familial 

Cuore Huedin 

10 

 

 

100%     
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19 8790CR-C-I Casa de tip familial 

Phoenix Huedin 

10 

 

 

100%     

20 8790CR-C-I Centru de tip rezidenţial 

pentru copiii cu 

dizabilităţi din cadrul 

Complexului de servicii 

pentru recuperarea 

copilului cu handicap 

usor si mediu nr. 9 

“Ţăndărică”  

15 

100%  2075    

21 8891CZ-C III Centrul de zi pentru copii 

cu dizabilităţi CZD – din 

cadrul CSRCHNUM nr. 9 

“Ţăndărică”  

10  100%     

22 8790CR-C-I Complex de servicii 

pentru reabilitarea şi 

recuperarea copilului cu 

handicap neuropsihic 

sever nr. 10 “Pinochio” * 

- Centru de tip rezidenţial 

pentru copiii cu 

dizabilităţi 

16 

100%  2008    

23 8891CZ-C III Centrul de zi pentru 

copilul cu dizabilităţi – 

functioneaza în cadrul 

Complexului de servicii 

pentru reabilitarea şi 

recuperarea copilului cu 

handicap neuropsihic 

sever nr. 10 “Pinochio” 

6 100%     

24 8790CR-C-I Casa de tip familial 

“Buna Vestire” 

6 

 

100%  800    

25 8790CR-C-I Casa de tip familial “Sf. 

Elena” 

6 

 

100%     
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26 8790CR-C-I Centrul Judetean de 

Interventie pentru Copilul 

Abuzat-  

Adăpostul pentru copii  

abuzaţi Căsuţa „Perlino” 

Cluj-Napoca 

14 

100%  1612    

27 8790CR-C-I Casa de tip familial 

“Apolodor” 

Licență suspendată. 

8 

100%  800    

28 8790CR-C-I Casa de tip familial 

Neghinita Floresti  
8 

100%     

29 8790CR-C-I Unitate de tip familial 

pentru copii Turda - 

unitatea 1 

7 

100%  1741    

30 8790CR-C-I Unitate de tip familial 

Turda - Unitatea 2 
7 

100%     

31 8790CR-C-I Unitate de tip familial 

Turda - Unitatea 3 Str 

Macilor 

6 

100%     

32 8790CR-C-I Unitate de tip familial 

Turda - Unitatea 4 
7 

100%     

33 |8790CR-C-II Centrul de Primire a 

Copilului în Regim de 

Urgenţă “Gavroche”  

22 

100%  3130    

34 8790CR-C-I Unitate de tip familial 

Gherla (1) 
7 

100%  5455    

35 8790CR-C-I Unitate de tip familial 

Gherla (2) 
7 

100%     

36 8790CR-C-I Unitate de tip familial 

Gherla (3) 
7 

100%     

37 8790CR-C-I Unitate de tip familial 

Gherla (4) 
7 

100%     

38 8790CR-C-I Unitate de tip familial 

pentru copii Gherla (5) 
9 

100%     

39 8790CR-C-I Unitate de tip familial 9 100%     
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pentru copii Gherla (6) 

40 8790CR-C-I Unitate de tip familial 

pentru copii Gherla  (7) 
10 

100%     

41 8790CR-C-I Unitate de tip familial 

pentru copii Gherla (8) 
10 

100%     

42 8790CR-C-I Unitate de tip familial 

pentru copii Gherla (9) 
6 

100%     

43 8790CR-C-I Unitate de tip familial, 

Gherla (10) 
10 

100%     

44 8790CR-C-I Unitate de tip familial 

pentru copii Gherla (11) 
12 

100%     

45 |8790CR-C-III Adapost de zi si de 

noapte pentru copiii 

străzii “Arlechino”  

12 

100%  1170    

46 8790CR-MC-I  Centrul maternal 

“Luminita” 
6 

100%  720    

47 8790CR-MC-I  Centrul maternal “Iris” 7 100%  997    

48 8891CZ-C-II Centru de zi „Spiridusii”  15  100%     

49 8790CR-C-I Complex comunitar de 

servicii pentru copilul cu 

handicap - Case de tip 

familial - Casa 1 

12 

100%  6900    

50 8790CR-C-I Complex Comunitar de 

Servicii pentru Copilul cu 

Handicap- Casa de tip 

Familial-Casa 2 

12 

100%     

51 8790CR-C-I Complex Comunitar de 

Servicii pentru Copilul cu 

Handicap- Case de tip 

Familial- Casa 3 

12 

100%     

52 8790CR-C-I Casa Târnavelor- Case de 

Tip Familial Complexul 

de Servicii pentru Copilul 

cu Handicap 

12 

100%     

53 8790CR-C-I Casa Grigorescu-Case de 12 100%     
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tip familial din cadrul 

Complexului Comunitar 

de Servicii pentru Copilul 

cu Handicap 

54 8790CR-C-III Adapost de zi si  noapte 

pentru copiii strazii 

Turda– rezidenta noctura 

8 100%  1286    

55 8891CZ-C-V Adapost de zi si noapte 

pentru copiii strazii Turda 

– regim de centru de zi 

15  100%     

56 8790CR-VTP-I Centru de asistență și 

protecție a victimelor 

traficului de persoane 

10 100%  839    

57 8891CZ-C-II Centrul de zi Micul Print 

Gherla 

20 100%  841    

58 8891CZ-C III Centrul  de Recuperare 

Psiho-neuro-motorie 

pentru Copii cu Handicap 

„ Sf Irina” 

20 100%  833    

59 8891CZ-C III Centrul de recuperare din 

cadrul Complexului 

Comunitar de Servicii 

pentru Copilul cu 

Handicap Cluj 

50 100%  1394    

60 8891CZ-C III Centrul de zi din cadrul 

Complexului Comunitar 

de Servicii pentru Copilul 

cu Handicap Cluj 

10 100%     

61 8891CZ-C III Centru Comunitar 

Judetean - Centru de zi/ 

recuperare pentru copii cu 

autism (pentru copilul cu 

dizabilitati) 

24 100%  4680    

62 8891CZ-C III Centru Comunitar 

Judetean - Centru de 

50 100%     
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recuperare pentru copii cu 

handicap motor/fizic si 

neuropsihic (pentru 

copilul cu dizabilitati)  

63 8899 CZ-D-I Centrul Comunitar 

Judetean – Centru de zi 

pentru persoanele adulte 

cu Alzheimer 

      

64 8891CZ-C-IV Centrul Comunitar 

Judetean – Centru de 

integrare socio-

profesională 

      

65 8899 CZ-D-I Centrul Comunitar 

Judetean – Centru 

Consiliere pentru 

Integrarea Socio-

Profesională pentru 

Persoanele Adulte cu 

Dizabilități 

      

66 8899 CZ-D-I Centrul Comunitar 

Judetean Centru de 

recuperare  ambulatoriu 

pentru persoane adulte cu 

handicap 

      

67 8899 CZVTP-I Centrul de zi pentru 

informare și consiliere 

pentru victimele traficului 

de persoane 

   466    

69 8790SF-C Retea de asistenți 

maternali profesioniști 

131x2   4760    

69  Aparatul Propriu    21200    
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Notă: Contribuțiile persoanelor adulte încasate de către DGASPC Cluj, sunt virate în contul Consiliul Județean Cluj 

Pentru anul 2018 au fost alocate de la bugetul de stat ( sume defalcate din TVA) următoarele sume: 

  - pentru susținerea sistemului de protecție a copilului suma de 18.351 mii lei 

  - pentru susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap suma de 17.068 mii lei 

  - pentru cămine persoane vârstnice suma de 240 mii lei. 
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 Anexa 1  

Tabel 1. 
Semnificația coloanelor din tabel este următoarea: 

A- Buget de stat; 

B- Contribuții persoane beneficiare; 

C- Alte surse. 

 
Unități Administrativ Teritoriale -Servicii sociale existente la nivel local la 31 mai 2018 

 
Nr.crt. Cod serviciu 

social, conform 

nomenclator 

servicii sociale 

Denumirea 

serviciului social 

Capacitate  Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale 

existente 

Buget  

local(lei) 

Buget 

județean 

A B C 

CÂMPIA TURZII 
1. 8810ID-II Centrul pentru 

seniori Respect 

30 100%  - - - Taxă specială 

conform HCL 

2. 8891 CZ-C III Centrul de zi Carine 15 100%  - - - Taxă specială 

conform HCL 

56/2014 

sponsorizări, donații 

3. 8810 CZ-V-I Centrul de zi 

Clement 

40 100%  - - -  

4. 8891 CZ-C-I Centrul de zi Albă 

ca Zăpada,creșă 

16 100% 323.400 - - -  

5. 8899 CPDH-I Cantină de ajutor 

social 

47 70% 350.000 - - -  

GHERLA 
1. 8810ID - II Centrul de îngrijire 

la domiciliu 

200 50% 72.856     

 

 

TURDA 
1. 8891CZ-C-I Creșe  115 100% 936000     
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2. 8899 CPDH-I Cantină de ajutor 

social 

400 75% 780000     

3. 8810CZ-V-II Centrul de zi pentru 

persoane vârstice 

25 100% 1086732     

4. 8810ID-II   Centru de îngrijiri la 

domiciliu persoane 

vârstnice 

 100% Nota:bugetul 

czi și c 

îngrijiri este 

cumulat 

    

5. 8790CR-PFA-I Centrul social de 

urgență pentru 

persoane fără 

adăpost” Șansa unei 

vieți decente” 

50 59.2% 466500     

6. 8899-CZ-VD Centru de consilere 

pentru femei și copii 

victime ale violenței 

domestice 

24 100% 147135     

7. 8790-CR-D-VII Locuință protejată 

pentru adulți cu 

ușoare probleme de 

sănătate mintală 

6 100% 358049     

8. 8790-CR-D-VII Locuință protejată 

pentru adulți cu 

ușoare probleme de 

sănătate mintală 

10 30% 242635     

9. 8899-CZ-PN-V Centrul comunitar 

de igienă și sănătate 

1000 100% 257580     

10.  Acoperamantul 

Maicii Domnului 

40 100% 420000     

11.  Serviciul de 

asistență medicală 

  1740000     

12 8810-ID-I Serviciul de îngrijiri 2 100% 6000 - - - - 
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persoane vârstnice  

la domiciliu 

CĂȘEIU 
1. 8810-ID-I Serviciu de îngrijire 

persoane vârstnice la 

domiciliu 

30 30% 11450     

2. 8810CZ-V-II Centru de zi pentru 

persoane vârstnice 

20 100% 166680 - - - - 

GEACA 
1. POCU20/4/ 

101785 

Măsuri integrate 

pentru comunități 

marginalizate din 

Câmpia Transilvană 

- - 2% - - - 94%fonduri UE 

GILĂU 
1. 8899 Centru de informare 

și consiliere 
- - - - - - - 

2.  Centru de zi tip 

“After school” 

30 50% -  -   
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Tabel2. 
Semnificația coloanelor din tabel este următoarea: 

A,Resurse umane necesare(personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie,întreținere-reparații, deservire); 

B,Justificare; 

C,Buget local; 

D,Buget județean; 

E,Buget de stat; 

F,Contribuții persoane beneficiare; 

G,Alte surse; 

H.Nr. locuri (în paturi) 

 
Unități Administrativ Teritoriale  

Servicii sociale  

propuse spre a fi înființate în cursul anului 2019 

 
Nr. 

crt. 

Denumire serviciu 

social propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Nr 

benef

iciari/

zi 

Capacita

te 

clădire/ 

spațiu 

necesar 

(mp) 

A B Bugetele estimate pe surse de 

finanțare pentru serviciile sociale 

propuse a fi înființate: 

 

C D E F G H 

 CÂMPIA TURZII 

1. Adăpost temporar 

pentru persoane 

aflate în situtație de 

risc social, sărăcie 

extremă 

 Persoane 

în situație 

de risc 

social, 

sărăcie 

15 12   Există 

persoan

e  în 

risc 

social 

      

JUCU 
1. Centru de zi 8810 CZ-

V-II 

Persoane   

vârstnice 

40 40 311 mp 8 Personal 

necesar 

45 000      

2. Cantină socială 8899 

CPDH-I 

Persoane 

vârstnice 

36 36 198 mp 11 Personal 

necesar 

50 000      
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Anexa2 

Tabel 1.  
Semnificația coloanelor din tabel este următoarea: 

A- Buget de stat; 

B- Contribuții persoane beneficiare; 

C- Alte surse. 

 

 

 

 

Oraganizații Private Autorizare -Servicii sociale existente la nivel local la 31 mai 2018 

 

Nr.c

rt. 

Cod serviciu 

social, conform 

nomenclator 

servicii sociale 

Denumirea 

serviciului social 

Capacitate  Grad de ocupare Bugetele estimate pe surse de finanțare,pentru serviciile 

sociale existente 

Buget  

local  

Buget 

județean 

A B C 

1. 8891 CZ-C-II Uniunea Creștină 

din România 

Centrul de zi 

pentru copii aflaţi 

în situaţii de risc de 

separare de părinţi 

40 

beneficiari 

40 beneficiari Subvenţie 

în baza 

Legii 

34/1998 

Suma 

totală 

12.500 lei 

   Sponsorizări 

şi donaţii în 

valoare de 

10.200 lei 
dar şi donaţii 

în natură  

2. 8899CZ – F- I  As Preventis 

Centru de 

consiliere și sprijin 

pentru părinți și 

copii 

50 

benefiari/lu

na 

100% 66420    125000 

3. 8899CZ-PN-V Servicii de 

asistență 

comunitară 

antidrog 

300 

beneficiari/

luna 

100% 124800    123534 

4. 8891CZ-C-II Porți Deschise 51 50 6250    38000 
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Centru de zi pentru 

copii 

5. 8899CZ-C-II Fundația Charis  

Centrul de Zi "Casa 

Speranța" 

39 39 12.500 - - - 72.700 

6. 8891CZ-C-II Fundația Herald 

Centru de Zi pentru 

copii aflaţi în 

situaţie de risc de 

separare de părinţi 

20 100% 30.000 

 

   120.000 

7. 8899CZ-F-I Centru de Zi de 

Consiliere și 

Sprijin pentru 

Părinți și Copii 

20 100% 30.000    120.000 

8. 8810ID-I Unitate de Îngrijire 

la Domiciliu  

pentru Persoane 

Vârstnice  

15 100% 21.600    133.400 

9. 8891 CZ-C-II FRCCF 

Centrul de Zi 

EveryChild 

45 42 

93.33% 
37500    256.500 

10. 8891 CZ-C-II Centrul de Zi 

Clujul are Suflet  

150 141 

94.66% 

45000    567000 

11. 8899CZ-PN-V Asocitația Lumea 

ca Lumea  

Servicii sociale 

acordate in 

comunitate 

destinate 

persoanelor adulte 

120 70(58%) - - - - Sponsorizari,

donatii surse 

proprii (5000 

euro/luna) 

12. 8899CZ-PN-V Fundația   

Pas cu Pas 

300 90% - - 5000 

din 2% 

- 220 000 
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Servicii sociale 

acordate in 

comunitate 

13. 8891CZ-C-II Asociația 

FamiliaRegăsită 
Centru de Zi pentru 

copii care provin 

din familii aflate în 

dificultate 

12 10   18000  108932 

14. 8899CZ-PN-V Serviciul  de 

Asistență 

Comunitară  

50 30     126932 

15. 8891CZ-C-III Autism 

Transilvania 

Centru de zi pentru 

copii cu dizabilități  

75 90% 52500 - 65527 87452 105996 

16. 8899CZ-F-1 Fundația pentru 

Dezvoltarea 

Popoarelor Filiala 

Cluj – Centrul 

pentru Consiliere și 

Sprijin pentru 

Părinți  și Copii 

“Alma” 

70 70 105000    127800 

17.  Asociația Little  

People – 

Servicii 

psihosociale  

oferite copiilor și 

adolescenților 

bolnavi de cancer 

 2000persoane/an     400.000 euro 

18. 8899CZ-PN-V Asociația Alfa 300 400     Alte surse 
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Grup 

Serviciu de 

asistență 

comunitară 

19. 8899CZ-PN-V Serviciul de 

Ajutor Maltez în 

România 

Servicii de 

asistență 

comunitară  

20 20  6720    23.040 

20. 

8790 – CR-C-I 

Organizația 

Creștină Ecce 

Homo 

Casa de Tip 

Familial „a-mic” 

8 87,5% 

     

21. 8790 – CR C-I Organizația 

Creștină Ecce 

Homo 

Centrul Rezidențial 

cu modul de tip 

familial „La noi” 

14 78,57% 

     

22. 8891 CZ-C-I AFMCChristiana 

Centrul de Servicii 

Sociale 

Acoperământul 

Maicii Domnului – 

Centru de Zi copii 

10 10     101.000 lei  

23. 8899CZ-F-II AFMCChristiana 

Centrul de Servicii 

Sociale 

Acoperământul 

Maicii Domnului  

 - Centru de 

40 40 60000    62.720 lei  
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Consiliere și sprijin 

pentru părinți și 

copii  

24. 8899CPDH-I AFMCChristiana 
Cantina Socială Sf. 

Arhidiacon Ștefan  

150 57% 918000   2000 146000 

25. 8899 CZ-PN-V AFMCChristiana 
Serviciul de 

Asistență 

Comunitară 

“Educație șiFamilie  

300 42% 30000   2000 90000 

26. 8790CR-II Asociația 

Societatea de 

Caritate 

Blaythswood 
Centru de Tranziție 

Daniel (tineri din 

mediu defavorizat) 

10 85%-90% 12.500   12.000 238.000 
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Tabel 2 
Semnificația coloanelor din tabel este următoarea: 

A- Resurse umane necesare(personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire); 

B- Justificare; 

C- Buget local; 

D- Buget județean; 

E- Buget de stat; 

F- Contribuții persoane beneficiare; 

G- Alte surse; 

H- Nr. locuri (în paturi) 

Organizații Private Autorizate  

Servicii sociale  

propuse spre a fi înființate în cursul anului 2019 

Nr. 

crt. 

Denumire 

serviciu social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Nr 

beneficiari

/zi 

Capacitate 

clădire/ 

spațiu 

necesar 

(mp) 

A B Bugetele estimate pe surse de 

finanțare pentru serviciile 

sociale propuse a fi înființate: 

H 

C D E F G 

1. Uniunea Creștină - - - - - - - - - - - - - 

2. As Preventis 

Centru de 

consiliere și 

sprijin pentru 

părinți și copii 

8899CZ – 

F- I 

Copii si 

parinti 

50 

benefiari/l

una 

  5  800

00 

- - - 130

000 

 

3. Servicii de 

asistență 

comunitară 

antidrog 

8899CZ-

PN-V 

Grupuri de 

copii, 

adulti 

implicati 

in 

cresterea 

copiilor   

300 

beneficiari

/luna 

  6  130

000 

- - - 130

000 

 

6. Fundația Herald 

Centru de Zi 

8891CZ-

C-II 

Copii 

adolescent

20 In functie de 

zile, intre 3 si 

20 

84,96 5 1director 

1asistent 

social 

30.0

00 

 

- - - 120.

000 
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pentru copii aflaţi 

în situaţie de risc 

de separare 

i sau tineri 1psihope

dagog 

1contabil 

1asist.m

arketing 
7. Centru de Zi de 

Consiliere și 

Sprijin pentru 

Părinți și Copii 

8899CZ-

F-I 

Parinti si 

copii 

20 In functie de 

zile, intre 3 si 

20 

84,96 6 1director 

2associal 

1psiholg 

1contabil 

1asist.m

arketing 

30.0

00 
- - - 120.

000 

 

 

8. Unitate de 

Îngrijire la 

Domiciliu  pentru 

Persoane 

Vărstnice  

8810ID-I Persoane 

Varstnice 

20 4/zi 84,96 2 2ingriji-

tori la 

dom 

1director 

1contabil 

1asist.m

arketing 

28.8

00 
- - - 126.

200 
 

 Fundația Pas cu 

Pas  

Servicii sociale 

acordate în 

comunitate 

8899CZ –

PN-V 

Copii in 

dificultate 

separati de 

parinti 

300 variabil  7  - - 750

0 

din 

2% 

- 250

000 
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CAPITOLUL III 

 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 

serviciilor sociale 

 

 

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței 

personalului din structurile proprii: 

a) Cursuri de formare/perfectionare 

 

Personal de specialitate Nr.de 

persoane 

Buget 

estimat 

Medic, as.medical, infirmier, supraveghetor de noapte, maseur, as.social, psiholog, 

psihopedagog, educator, logoped, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, parinti 

sociali, asistenti maternali 

787 90.000  

 

 

b) Cursuri de calificare 

 

Categoria profesională Nr. de persoane Buget estimat 

Asistent Maternal Profesionist 4 500 

 

 

c) Sesiuni de instruire pentru: 

 

Categoria profesională Nr. de persoane Buget estimat 

Asistent Maternal Profesionist 45 1500 

 

d) Plan de formare profesională pentru personalul contractual din Unitățile și Serviciile de protecție 

pentru copii:  

 

Număr angajați propuși pentru formare profesională: 453  

282  - provenite din 17 centre 

171 – provenite din 3 servicii 

 

 

e) Plan de formare profesională pentru personalul contractual din Unitățile și Serviciile de protecție 

pentru adulți:  

 

Număr angajațipropuși pentru formare profesională: 260 

218  - provenite din 13 centre 

42 – provenite din 4 servicii 

 

 

f) Funcţionari publici angajaţi în serviciile de specialitate ale DGASPC Cluj propuși pentru formare:  

nr. 75 


