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Acronim Denumire completă 

AJOFM Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

AJPIS Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială 

AMP  Asistent maternal profesionist  

ANPDCA Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 

CAS     Casa de Asigurări de Sănătate 

CIA  Centru de Îngrijire şi Asistenţă  

CJ / CL Consiliul Judeţean / Consiliul Local 

CP  Centru de Plasament  

CPC    Comisia pentru Protecţia Copilului 

CRRN  Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică  

CS  Complex de Servicii  

DGASPC  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

DJS Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj 

DSP Direcţia de Sănătate Publică 

HG  Hotărâre de Guvern  

IJP     Inspectoratul Judeţean de Poliţie 

ISJ  Inspectoratul Şcolar Judeţean  

MMFPSPV      Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

ONG  Organizaţii neguvernamentale  

OPA  Organizaţii private acreditate  

OUG  Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului  

SPAS  Serviciu Public de Asistenţă Socială  

UE  Uniunea Europeană  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul I 

 

 
MISIUNEA ŞI SCOPUL STRATEGIEI 

 

 
Odată cu implementarea procesului de reformă în domeniul asistenţei sociale, descentralizării 

serviciilor şi lărgirii sferei responsabilităţilor la nivel judeţean, se conturează tot mai clar necesitatea 
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realizării unei intervenţii strategice şi integrate a instituţiilor şi organizaţiilor implicate în acest 

domeniu. Misiunea strategiei este de a dezvolta un sistem complementar, comprehensiv şi funcţional 

de servicii sociale la nivel judeţean care să sprijine persoanele vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor 

de dificultate, să contribuie la prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea 

calităţii vieţii precum şi promovarea incluziunii sociale a acestora. Implementarea strategiei va avea 

ca rezultat un sistem de servicii sociale la nivelul judeţului Cluj care să asigure abilitarea 

persoanelor, precum şi a comunităţilor pentru rezolvarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii 

precum şi promovarea incluziunii sociale. 

Serviciile sociale la nivelul judeţului, asigurate de furnizorii de servicii sociale acreditaţi, 

publici şi privaţi, sunt mijloacele prin intermediul cărora autorităţile publice locale în parteneriat cu 

societatea civilă acţionează pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori 

permanente ale situaţiilor care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, 

familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

Scopul prezentei strategii îl constituie identificarea şi planificarea acţiunilor ce trebuie 

derulate de către autorităţile publice judeţene - DGASPC - şi partenerii săi, de autorităţile publice 

locale – SPAS-uri şi partenerii acestora, în vederea asigurării unui cadru favorabil pentru ca 

persoanele, familiile şi comunităţile aflate în situaţii de nevoi sociale să-şi identifice cauzele care pot 

conduce la un dezechilibru de funcţionare socială, de a-i ajuta să găsească soluţii în vederea 

rezolvării problemelor cu care se confruntă. Pe de altă parte scopul strategiei este să acţioneze în 

vederea ameliorării condiţiilor economice şi sociale ale grupurilor ţintă. 

La elaborarea strategiei judeţene au fost avute în vedere obiectivele stabilite la nivel naţional, 

prin strategiile elaborate în domeniul social,  pe diferite grupuri ţintă. 

 

1. Grupuri ţintă   
 

Potrivit Legii Nr. 292/ 2011 - Legea asistenţei sociale ”grupul vulnerabil desemnează 

persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de 

trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a 

altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială; ”  

La elaborarea strategiei judeţene au fost avute în vedere obiectivele stabilite la nivel naţional, 

prin strategiile elaborate în domeniul persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice şi protecţiei şi 

promovării drepturilor copilului, principalele grupuri ţintă fiind astfel: 

1. Copilul şi/sau familia 

Legea 272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată în 2014, 

defineşte copilul ca fiind “persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit  

capacitatea deplină de exerciţiu, potrivit legii” şi familia ca fiind ”părinţii şi copiii acestora”, sau 

familia extinsă alcătuită din ”rudele copilului, până la gradul IV inclusiv”, sau familia substitutivă 

alcătuită din ”persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la gradul 

IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii”;   

Categoriile de copii avute in vedere sunt: copiii proveniţi din comunităţile sărace, copiii aflaţi în risc 

de separare de părinţi, copiii separaţi de părinţi, inclusiv copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă 

în străinătate, copiii părăsiţi, copiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării, inclusiv copiii traficaţi, 

exploataţi prin muncă, exploataţi sexual, copiii expuşi migraţiei ilegale, copiii neacompaniaţi aflaţi 

pe teritoriul altor state, copiii repatriaţi, copiii refugiaţi, copiii străzii, copiii care au săvârşit fapte 

penale dar nu răspund penal, copiii cu dizabilităţi; 
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2. Tinerele însărcinate şi mamele cu copii de vârstă mică, aflate in situaţii de risc social, de 

excluziune şi/sau marginalizare socială; 

3. Persoanele cu dizabilităţi, definite in Legea nr. 448 din 2006, republicată 2013, privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ca fiind ”acele persoane cărora mediul social, 

neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau 

le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul 

integrării şi incluziunii sociale.”  

4. Persoanele vârstnice, sunt conform Legii asistenţei sociale nr. 292 din 2011, acele persoane care 

au împlinit vârsta de 65 de ani,  

5. Victimele violenţei în familie, definite de Legea nr. 25 din 9 martie 2012 privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, ca fiind  

membri de familie asupra cărora se răsfrânge ”orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia 

acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal”, săvârşită de un alt membru de 

familie, ”care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice,  

sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau 

privarea arbitrară de libertate”. 

6. Persoanele fără adăpost reprezintă potrivit Legii asistenţei sociale nr. 292 din 2011 “o categorie 

socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin 

social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în 

stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în 

regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare de unde urmează 

ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă”  

7. Victimele traficului de persoane. Legea 230/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane defineşte victima traficului de 

persoane ca fiind “persoana fizică, subiect pasiv al faptelor de ameninţare, violenţă sau al altor forme 

de constrângere, răpire, fraudă, înşelăciune şi abuz de autoritate, indiferent dacă participă sau nu în 

procesul penal în calitate de parte vătămată”. 

Grupurile ţintă prezentate nu sunt limitative, prezenta strategie promovând respectarea drepturilor 

tuturor copiilor/persoanelor aflate în dificultate din judeţul Cluj.  Legea 292/2011 a asistenţei sociale 

defineşte situaţia de dificultate ca fiind “situaţia în care se află o persoană care, la un moment dat, pe 

parcursul ciclului de viaţă, din cauze socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul 

social de viaţă dezavantajat, şi-a pierdut sau limitat propriile capacităţi de integrare socială”. 

 

 

Prezenta strategie se adresează şi beneficiarilor indirecţi:  

• Părinţilor, atât în calitate de beneficiari direcţi ai serviciilor sociale, alături de copii, cât şi în 

vederea responsabilizării lor în procesul de creştere, îngrijire şi educare a propriilor copii;  

• Familiilor/reprezentanţilor legali ai persoanelor adulte cu handicap/în dificultate;  

• Comunităţii locale din care fac parte beneficiarii serviciilor sociale; 

• Profesioniştilor care interacţionează cu copiii/persoanele adulte cu handicap/în dificultate.  

Strategia vizează de asemenea acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei familiilor grupurilor ţintă, 

dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale în asigurarea de servicii pentru grupurile vulnerabile, 

precum şi dezvoltarea sistemului de servicii pentru alte persoane aflate în nevoie (persoane fără 

adăpost, victime ale violenţei în familie etc.). 

 

2. Principii generale care stau la baza elaborării strategiei 
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 principiile universale privind drepturile şi libertăţile persoanei promovate de Convenţia ONU 

cu privire la drepturile omului, Convenţia ONU privind drepturile copilului precum şi 

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi – ratificate de România 

 universalitatea, nediscriminarea şi egalitatea de şanse 

 abordarea sistemică, subsidiaritatea şi solidaritatea 

 intervenţia intersectorială şi interdisciplinară 

 promovarea parteneriatelor 

 implicarea beneficiarilor 

 promovarea responsabilităţii familiei şi comunităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul II   

 

 

CONTEXTUL EUROPEAN ŞI NAŢIONAL 
 

 

 

1. Context european 
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Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 

La elaborarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenţei 

sociale şi protecţiei copilului pe termen mediu (2014 – 2016) şi lung (până în 2020) am folosit ca 

instrument orientativ Strategia Europa 2020. 

În domeniul social, aceasta se bazează pe următoarele obiective principale: 

”– 75% din populaţia cu vârstă cuprinsă între 20 şi 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă; 

– 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D); 

– rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% şi cel puţin 40% din 

generaţia tânără ar trebui să aibă studii superioare; 

– numărul persoanelor ameninţate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.” 

Aceste obiective sunt interconectate şi pentru a garanta că fiecare stat membru adaptează 

strategia Europa 2020 la situaţia sa specifică, Comisia Europeană propune ca aceste obiective ale UE 

să fie transpuse în obiective şi traiectorii naţionale. 

Platforma Europeană pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale: “un cadru european pentru 

coeziune socială şi teritorială”- 2010, este un alt instrument utilizat în realizarea obiectivelor sociale 

ale UE şi Strategiei Europa 2020. 

Documentul promovează o abordare integrată a luptei împotriva sărăciei, bazată pe 5 

domenii de acţiune, dupa cum urmează: 

1. Abordarea integrată a politicilor de incluziune pentru: 

- creşterea accesului la ocupare şi asigurarea protecţiei sociale şi accesului la serviciile esenţiale; 

- elaborarea de politici educaţionale pentru tineri şi integrarea migranţilor. 

2. Utilizarea mai eficientă a fondurilor structurale prin: 

- ghidarea resurselor necesare cât reincluziunea socială; 

- facilitarea accesului la finanţare, pentru organizaţiile mici şi grupurile care se confruntă cu 

dezavantaje multiple. 

3. Promovarea inovării sociale în scopul asigurării unei expertize europene în: 

- definirea de principii comune în elaborarea, implementarea şi evaluarea experimentelor sociale; 

- utilizarea instrumentelor financiare existente, pentru a sprijini inovarea şi experimentarea socială. 

4. Realizarea de parteneriate efective cu societatea civilă şi sprijin pentru economia socială, prin: 

- adaptarea cadrului legal şi administrativ al UE în vederea consolidării potenţialului economiei 

sociale; 

- susţinerea sectorului economiei sociale pentru stimularea implicării societăţii civile, cooperarea cu 

partenerii sociali şi sprijinirea dezvoltării economiei sociale. 

5. Accelerarea procesului de coordonare a politicilor la nivelul statelor membre prin: 

- asumarea ţintei de reducere a sărăciei care va îmbunătăţi angajamentul politic şi va responsabiliza 

statele membre în acest sens. 

În domeniul protecţiei copilului Strategia Europa 2020 a avut un rol important în formularea 

obiectivelor care privesc protecţia copilului, prin ţinta propusă de reducere cu cel puţin 20 de 

milioane a numărului de persoane afectate de sărăcie şi/sau excluziune socială. În 2012 aproximativ 

125 de milioane de cetăţeni europeni trăiau în sărăcie şi /sau excluziune socială, iar copiii 

reprezentau mai mult de un sfert din total, fiind mai afectaţi decât populaţia adultă în cele mai multe 

dintre ţări. 

La aceasta se adaugă Strategia Consiliului Europei pentru Promovarea Drepturilor 

Copilului 2012-2015, un act important în elaborarea acestui document. De asemenea strategia îţi 

propune punerea în aplicare a principiilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului la nivel 
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judeţean alături de Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi Protocolul său 

opţional, ratificată de către România şi au ca scop promovarea, protejarea şi asigurarea exercitarii 

depline şi egale a tuturor drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale de către toate persoanele 

cu handicap, inclusiv copiii. 

Recomandarea Comisiei din februarie 2013/112/UE, intitulată “Investiţia în copii: ruperea 

cercului vicios al defavorizării”, este un alt document strategic esenţial la nivel european care a stat 

la baza formulării acestei strategii judeţene. 

 

 

Protecţia persoanelor adulte şi a persoanelor cu dizabilităţi  
 

 

În domeniul persoanelor cu dizabilităţi strategia judeţeană a avut la bază,viziunea propusă de 

Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilităţii 2010 - 2020 ,,Un angajament reînnoit 

pentru o Europă fără bariere” care valorifică potenţialul combinat al prevederilor Cartei 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale Tratatului privind funcţionarea Uniunii 

Europene şi al Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilităţii 2010 - 2020 ,,Un  angajament 

reînnoit pentru o Europă fără bariere,, este de fapt o continuare a modelului propus de Planul de 

Acţiune privind dizabilitatea al Consiliului Europei, 2006 – 2015 care are la baza un element 

fundamental  în domeniu - accesibilitatea. Accesibilitatea este prima dintre cele opt domenii  ale 

Strategiei Europene, dar reprezintă  „o precondiţie” de realizare a tuturor celorlalte şapte: 1. 

Participare; 2. Egalitate; 3. Ocuparea forţei de muncă; 4. Educaţie şi formare; 5. Protecţie socială; 6. 

Sănătate; 7. Acţiune externă. 

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 

ratificată de Uniunea Europeană în 2010 şi de România în 2011, a stabilit elementele-cheie ale 

reformării societăţii pentru a “promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi echitabilă a 

drepturilor şi libertăţilor omului de către toate persoanele cu dizabilităţi”. 

„Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi violenţei 

domestice” adoptată la Istanbul la 11 mai 2011,  a fost documentul de bază în elaborarea strategiei în 

domeniul violenţei în familie. Prezenta strategie ţine cont de  recomandările formulate în Convenţie, 

alături de recomandările specifice formulate în Evaluarea privind implementarea Strategiei Naţionale 

de Prevenire şi Combatere a Violenţei în Familie 2005 – 2007. 

Traficul de persoane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnităţii 

şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului şi a valorilor sociale şi 

morale, motiv pentru care o parte a strategiei judeţene abordează şi această problematică. 

Instrumentele folosite în elaborarea documentului sunt o serie de acte normative elaborate la nivel 

internaţional: 

1. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New 

York la 15 noiembrie 2000, ratificată prin Legea nr. 565/2002. România a semnat la data de 14 

decembrie 2000 la Palermo, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 

organizate, precum şi cele două protocoale adiţionale, adoptate la New York la data de 15 noiembrie 

2000:  

- Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al 

femeilor şi copiilor, precum şi  



Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu şi lung (2014 – 2020) 

 9 

- Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare; 

2. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 

2005, deschisă înspre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005, ratificată prin 

Legea nr. 300/2006; 

3. Planul Uniunii Europene privind cele mai bune practici, standarde şi proceduri pentru combaterea 

şi prevenirea traficului de fiinţe umane; 

4. Programul Stockholm, adoptat la Bruxelles la 2 decembrie 2009; 

5. Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de 

înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului. 

Instrumente internaţionale care fac referire explicită la drepturile copilului, traficul de copii şi lupta 

împotriva oricărei forme de exploatare a copiilor: 

1. Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

2. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave 

forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a 

sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999, 

ratificată prin Legea nr. 203/2000; 

3. Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, 

prostituţia copiilor şi pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000, ratificat prin 

Legea nr. 470/2001; 

4. Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a 

abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote 

la 25 octombrie 2007, ratificată prin Legea nr. 252/2010. 

 

 

 

 

 

Protecţia persoanelor vârstnice 

 

           Noul document cadru al Uniunii Europene – Strategia europeană 2010-2020 pentru 

persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere – furnizează un cadru 

de acţiune la nivel european, care, împreună cu acţiunile la nivel naţional are ca scop exploatarea 

potenţialului combinat al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, al Tratatului privind 

funcţionarea Uniunii Europene şi al Convenţiei Naţiunilor Unite, precum şi utilizarea completă a 

strategiei „Europa 2020” şi a instrumentelor sale. Ea porneşte un proces de consolidare a poziţiei 

persoanelor cu handicap, astfel încât acestea să poată participa complet în societate în condiţii de 

egalitate cu ceilalţi. Având în vedere că populaţia Europei îmbătrâneşte, aceste acţiuni vor avea un 

impact vizibil asupra calităţii vieţii unei proporţii crescânde de persoane.  

Comisia va colabora cu statele membre pentru a elimina obstacolele din calea unei Europe 

fără bariere, în baza rezoluţiilor recente ale Parlamentului European şi ale Consiliului. Comisia a 

identificat opt domenii de acţiune principale:  
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 accesibilitate 

 participare 

 egalitate 

 ocuparea forţei de muncă 

 educaţie şi formare 

 protecţie socială 

 sănătate 

 acţiune externă   

pentru fiecare domeniu, fiind definite acţiuni-cheie împreună cu obiectivul principal al UE. 

           Sistemele de servicii sociale europene sunt afectate inevitabil de procese specifice, cum ar fi: 

globalizarea, schimbările demografice şi sociale şi migraţia populaţiei. Schimbările demografice şi 

sociale au implicaţii majore asupra sistemelor de servicii sociale. Cele mai mari consecinţe sunt 

datorate reducerii ratei natalităţii şi fenomenului accentuat de îmbătrânire a populaţiei. Prin urmare, 

una din provocările cărora trebuie să le facă faţă un sistem de servicii sociale, se referă la capacitatea 

de a asigura servicii de îngrijire, suficiente şi de calitate, apte să răspundă nevoilor unui număr 

crescut de persoane vârstnice. Serviciile sociale reprezintă o componentă a sistemului de protecţie 

socială, aceasta din urmă fiind un obiectiv impus atenţiei în cadrul proceselor de promovare a 

incluziunii sociale. Instrumentul de coordonare strategică a politicii la nivel european, din 

perspectiva creării unui spaţiu economic dinamic şi competitiv, bazat pe cunoaştere, capabil să 

realizeze o coeziune socială sporită, este metoda deschisă de coordonare.  

Sistemele de servicii sociale, la nivel european, înregistrează o serie de similarităţi dar şi mari 

diferenţe. Sistemele europene de servicii sociale ar trebui să se dezvolte convergent, în baza unor 

principii comune, atâta vreme cât, datorită unor factori specifici fiecărei ţări, nu se poate realiza o 

armonizare şi standardizare a serviciilor. 

Repere legislative: 

 Carta UE: articolul 21 (Non-discriminare) 

 Proiect de lege UE referitor la Fondurile Europene Structurale şi de Investitii: de exemplu, art. 

5(2) Fondul European de Dezvoltare Regională (FERD) Regulamentul European şi articolul 

3(2)(b) Fondul Social European identifică sporirea accesului la TIC (tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor) ca o prioritate de investiţii;  

 Europa 2020 (Agenda digitală pentru Europa şi Uniune a Inovării) 

 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului COM (2013) 246 final 

(obiectivele politicii transversale: Accesibilitate) 

 Ghid privind Condiţionalitaţile ex-ante pentru Fondurile Europene Structurale şi de Investitii 

 CRPD: Articolul 3 (b) (Non-discriminare), Articolul 4 (Obligaţii generale), Articolul 5 

(Egalitatea şi Non-discriminarea) şi Articolul 9 (Accesibilitate) 

 ESC (revizuit): Articolul 15 (dreptul persoanelor cu dizabilităţi la independenţă, integrare 

socială şi participare la viaţa comunităţii) 

 Planul de actiune pentru persoanele cu diazbilităţi CoE: Linia de actiune nr. 3 (Informare si 

comunicare), nr. 6 (Mediul construit) si nr. 7 (Transport) 

 

 

2. Context naţional  
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    Politica Guvernului României de incluziune socială se bazează pe o abordare proactivă care are 

drept obiectiv creşterea generală a standardului de viaţă al populaţiei şi stimularea câştigurilor 

obţinute din muncă prin facilitarea ocupării şi promovarea politicilor incluzive cu adresabilitate către 

toate grupurile vulnerabile: persoanele cu handicap, femeile, copiii străzii, tinerii de 18 ani care 

părăsesc instituţiile de protecţie ale statului,  minoritatea romilor, persoanele în vârstă. 

 
Odată cu adoptarea Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale se aduc o serie de modificări în ceea 

ce priveşte cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului naţional de asistenţă 

socială în România. Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 

comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind: 

 administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială, 

 organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale. 

 

 La nivelul fiecărui judeţ a fost creată o singură structură, responsabilă cu gestionarea 

problematicii grupurilor vulnerabile: Direcţia generală de asistentă socială şi protecţia copilului 

(începând cu luna ianuarie 2005); 

 Au fost elaborate primele acte normative privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale; 

 Au fost elaborate standardele pentru majoritatea serviciilor sociale destinate copilului în 

dificultate, persoanelor cu handicap, standardele minime generale de calitate precum şi 

standardele de cost pentru serviciile sociale; 

 A fost elaborat un nomenclator al serviciilor sociale, precum şi modele standard de contracte 

între furnizori şi beneficiari şi între autorităţile locale şi furnizori din sectorul non-profit; 

 Au fost implementate o serie de programe cu finanţare internaţională destinate formării 

personalului care activează în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul 

autorităţilor locale ; 

 Au fost elaborate şi implementate scheme de grant-uri pentru finanţarea proiectelor locale de 

servicii sociale, prin programe de interes naţional, dar şi prin programe internaţionale; 

 Continuă programul de subvenţionare, de la bugetul de stat, a organizaţiilor neguvernamentale 

care activează în domeniul serviciilor sociale. 

 Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta, cu furnizorii publici şi privaţi, serviciile 

sociale organizate şi definite conform Nomenclatorului serviciilor sociale. 

 

 

 

Un alt document important de care ţinem seamă este Strategia Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020, care  

urmează să fie adoptată prin Hotărâre de Guvern şi care reprezintă o revizuire necesară a Strategiei 

din 2011, în lumina noilor realităţi şi provocări sociale (evidenţiate inclusiv în cadrul datelor recent 

furnizate de recensământul populaţiei şi al locuinţelor - 2011), a noilor ţinte europene asumate în 

Strategia Europa 2020 (obiectivul naţional asumat prin Programul Naţional de Reformă este de 

reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 580.000 

persoane până în anul 2020), precum şi noul context dat de accesarea de fonduri europene în 

perioada 2014-2020. Strategia asigură continuitatea măsurilor deja întreprinse prin Strategia 

Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor pentru perioada 2001 – 2010. 
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  Această Strategie are ca scop incluziunea socio–economică a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii rome la un nivel similar cu cel al restului populaţiei şi asigurarea de şanse egale prin 

iniţierea şi implementarea unor politici şi programe publice în domenii precum: educaţia, formarea 

profesională şi ocuparea forţei de muncă, sănătatea, locuirea şi mica infrastructură, cultura, 

infrastructura socială, prevenirea şi combaterea discriminării. Totodată, Strategia urmăreşte 

implicarea autorităţilor publice centrale şi locale, a romilor înşişi şi a societăţii civile în activităţi 

care vizează creşterea incluziunii socio-economice.  

 

Principalele acte normative care reglementează domeniul asistenţei sociale şi al protecţiei 

familiei şi copilului şi care fundamentează revizuirea prezentei strategii sunt:  

 

• Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal  

• Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată; 

• Legea nr. 273/2004, privind regimul juridic al adopţiei, republicată;  

• Hotărârea nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului  

• Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale 

• H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul 

asistentului maternal profesionist;  

• Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

republicată;  

• Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

• O.G. nr. 68/2003, modificată şi completată prin O.G. nr. 86/2004, privind serviciile sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul III  

 

 

CONTEXT JUDEŢEAN 
 

 

           La nivelul judeţului Cluj principalii furnizori ai serviciilor sociale şi a beneficiilor de asistenţă 

socială sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Agenţia Judeţeană pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială, serviciile publice de asistenţă socială de la nivel local din mediul rural şi 

urban, organizaţii neguvernamentale, biserica, alte organizaţii publice sau private. Aceste instituţii 

au demarat proiecte care au dus la dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială. Capacitatea lor de a 
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iniţia şi derula servicii de asistenţă socială este diferită de la o comunitate la alta existând factori 

economici, politici, sociali, de mediu diferiţi care influenţează procesul de dezvoltare. Reţeaua de 

servicii sociale este distribuită inegal la nivelul judeţului Cluj. Există comunităţi care nu oferă nici 

un serviciu social dar oferă beneficii de asistenţă socială.  

Serviciile sociale au fost dezvoltate în ultimii ani în zona urbană şi în cele mai multe cazuri la 

iniţiativa instituţiilor statului sau a organizaţiilor neguvernamentale. Puţine comunităţi din zona 

rurală au dezvoltat servicii sociale, cu personal calificat, în domeniul asistenţei sociale. 

 

 
1. POPULAŢIE, ŞOMAJ, SITUAŢIE ECONOMICO-SOCIALĂ 

 

Populaţia din judeţul Cluj la 1 iulie 2012. 
 

Grupe de 

vârstă 
Urban Rural Total 

 Număr Pondere% Număr Pondere% Număr Pondere% 

0 – 19 ani 79.692 17.5 46.503 19.8 126.195 18.4 

20 – 59 288.830 63.5 125.586 53.5 414.416 60 

> 60 ani 86.165 19 62.741 26.7 148.906 21.6 

Total 454.687 100 234.830 100 689.517 100 
 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj (date Recesamant 2012) 

 

Comparativ cu ultimii ani, se observă o scădere a populaţiei judetului Cluj, la 1 iulie 1996, 

populaţia judeţului număra 726.790 locuitori, din care 362.800 salariaţi şi 494.534 populaţie urbană.  

Principalii indicatori care au caracterizat forţa de muncă civilă după participarea la activitatea 

economică, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (Balanţa Forţei de Muncă la 

1 ianuarie 2011), se prezentau, la începutul anului, astfel:    

· resursele de muncă - 14.047,6 mii persoane,   

· populaţia activă civilă - 8.997,3 mii persoane;  

· populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie în vârstă de muncă - 5049,3 mii 

persoane;  

· populaţia ocupată civilă - 8.371,3 mii persoane, din care;  

· salariaţi - 4581,0 mii persoane;  

· alte categorii incluse în populaţia ocupată civilă - 3.790,3 mii persoane.    

Pe acest fond, în anul 2011 rata şomajului a avut o evoluţie descrescătoare faţă de anul 2010, 

iar rata şomajului la bărbaţi a fost în mod constant, pe toată perioada analizată, mai mare decât cea 

din rândul femeilor, la finele anului 2011 rata şomajului masculin fiind de 5,38%, iar cea feminină 

de 4,83%. Reducerea ratei somajului înregistrat în perioada de vară în anul 2011, arată că acest 

indicator a intrat în trendul său normal de evoluţie (scădere pe perioada de vară şi creştere pe 

perioada de iarnă).  

Începând cu luna august 2011 s-a înregistrat o uşoară creştere a şomajului, astfel că la finele 

anului 2011 s-a înregistrat un nivel al ratei şomajului 5,12%, dar indicatorul nu a înregistat cote 

alarmante, fiind în general sub nivelul mediei europene. 

Judetul Cluj este unul dintre cele mai dezvoltate din ţară. Potenţialul său economic este dat 

de resursele locale, tradiţia şi experienţa de durată în majoritatea sectoarelor, cât şi prin poziţia sa de 
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lider al comerţului în Transilvania, datorită aşezării favorabile, la răscruce de rute comerciale 

importante care leagă Europa Centrală de zona Balcanilor. 

Structura economică diversificată are la bază investitori privaţi, industria prelucratoare fiind 

predominantă. Ramurile industriale cele mai dezvoltate sunt industria alimentară (18,40%), 

extractivă, industria metalurgică (16,8%), constructoare de maşini, de medicamente şi cosmetice. 

Creşteri semnificative s-au înregistrat la prelucrarea lemnului (34,5%), aparatura electrică (9,2%), 

producerea substanţelor chimice şi a fibrelor sintetice (7,2%), Clujul fiind lider naţional în producţia 

de tricotaje, confecţii şi încălţăminte (al doilea exportator din ţară), mobilier, produse lactate, bere. 

Forţa de muncă relativ ieftină şi înalt calificată face din Cluj-Napoca o ţintă pentru investitorii 

străini. La acest fapt contribuie şi oferta educaţională foarte mare care atrage studenţi din toată ţară, 

mulţi dintre aceştia rămânând să lucreze şi să trăiască la Cluj. 

 

 

2.  COPII, PERSOANE ADULTE ŞI PERSOANE VÂRSTNICE AFLATE ÎN 

EVIDENŢA DGASPC LA DATA DE 30.09.2018 
 

 

COPII  

 

 

Copii şi tineri care beneficiază de măsuri de protecţie şi prevenţie: 

 

Număr de copii şi tineri în sistem rezidenţial: 371 din care 

 Centre de plasament clasice ale FPA – 11  

 Centre de tip modulat din subordinea DGASPC – 42  

 Case de tip familial din subordinea DGASPC – 228 

 Case de tip familial din subordinea FPA – 54  

 Centre de primire în regim de urgenţă – 6 

 Adapost pentru copiii străzii – 9 

 Centre maternale - 21 

 
Structura beneficiarilor din unităţi rezidenţiale în funcţie de vârstă  

 

Tip unitate rezidenţială 
Număr copii - grupe de vârsta (ani împliniţi) 

<1 1 - 2 3 - 6 7 - 9 10 - 13 14 - 17 >18 

DGASPC 

Centre de plasament clasice - - - - - - - 

Centre modulate 1 6 8 11 9 7 - 

Case de tip familial - - 7 25 64 89 44 

Centre de primire în regim de 

urgenţă 

- - 3 1 - 2 - 

Adapost pentru copiii strazii - - 3 2 3 1 - 

Centre maternale 5 2 4 4 1 3 2 
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Furnizori privaţi autorizaţi 

Case de tip familial 0 0 11 15 13 13 2 

Centre de plasament clasice - - - - 4 7 - 

 

 

Măsura de protecţie specială a plasamentului în sistem familial    din care: 

 Plasament familial –  280 (din care la rude – 229 ; la alte persoane –51) 

 Plasament la asistenţi maternali profesionişti – 194 

 

 

Servicii alternative: 
 Centre de zi din subordinea DGASPC: 50 

 Centre de recuperare pentru copii cu dizabilităţi din subordinea DGASPC: 172 

 Servicii de consiliere (prevenirea abandon perioada preconceptivă şi graviditate, menţinerea 

copilului în familie, prevenire abuz, consiliere părinţi/copii): 145 

 Centre de zi din subordinea consiliilor locale: 105 

 Centre de recuperare din subordinea consiliilor locale: 85 

 Servicii de consiliere si sprijin pentru parinti si copii din subordinea FPA: 25  

 Centre de recuperare din subordinea FPA: 84 

 Centre de zi din subordinea FPA: 279 

 

 

 

 

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI 

PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI ÎN PERIOADA 2008 – 2014 

 

 

I. Număr copii cu măsuri de protecţie aflaţi în evidenţa DGASPC Cluj: 

 

Data 

Copii cu 

măsură 

de 

protectie 

la AMP 

Copii cu 

măsură de 

plasament 

la rude/ 

familii/ 

persoane 

Copii cu 

măsură de 

protecţie in 

unitati de tip 

rezidenţial ale 

DGASPC 

Copii cu 

măsură de 

protecţie in 

unitati de tip 

rezidenţial 

ale FPA 

Copii cu 

masură de 

protecţie 

specială a 

supravegherii 

specializate 

Total 

30.12.

2012 
206 323 373 77 20 999 

30.12.

2013 
211 309 377 81 15 993 

30.12.

2014 
199 293 339 66 4 948 

30.12.

2015 
206 274 323 70 4 877 

30.12. 197 281 320 66 4 868 
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2016 

30.12.

2017 
193 279 297 66 8 843 

30.09.

2018 
194 280 306 65 8 853 

 

 

 

Evoluţia numărului de copii protejati în sistem familial (AMP si plasament la rude/alte 

persoane/familii) 

 

 
  

În decursul ultimilor 5 ani se observă o tendinţă de scădere a numărului de copii cu măsură 

de plasament atât la AMP cît şi la rude/ alte familii/ persoane. În toată această perioadă s-a 

înregistrat şi o scădere  a numărului de asistenţi maternali profesionişti  (a se vedea tabelul de mai 

jos). 
 

 

Numărul asistenţilor maternali atestaţi în perioada 2012-2018 

 

 

Data 
31.12. 

2012 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

30.09. 

2018 

Număr 

asistenti 

maternali 

141 142 133 143 138 134 127 

 

 

La finalul lunii decembrie 2017, reţeaua de asistenţă maternală a DGASPC Cluj cuprindea 

134 asistenţi maternali profesionişti, la care au fost plasaţi un număr 193 copii. 
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Evoluţia numărului de copii protejaţi în sistem rezidenţial din subordinea DGASPC şi FPA 

 

 

 
 

Tendinţa de scădere se întâlneşte şi în cazul numărului de beneficiari de servicii în sistem 

rezidenţial din subordinea DGASPC, cauzat de faptul că în anul 2015 s-a închis Complexul de 

Servicii destinat Protecţiei Copilului nr. 1 care avea două componente:  

- Centru de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi (capacitate 36 de locuri); majoritatea  

beneficiarilor acestui centru de tip modulat au fost preluaţi de cele două case de tip familial nou înfiinţate 

pentru copiii cu dizabilităţi: Casa Grigorescu (12 locuri) şi Casa Târnavelor (12 locuri) 
- Centrul de primire în regim de urgenţă (capacitate 12 de locuri), beneficiarii acestei unităţi 

fiind preluaţi de  asistenţi maternali profesionişti.  

 

 

Tipul de serviciu 

Număr 

Total 

Copii 

Numar copii - grupe de vârstă la 30.09.2018 

<1 1 - 2 3 - 6 7 - 9 10 - 13 14 - 17 >18 

Servicii de tip rezidenţial din 

subordinea DGASPC 
306 6 8 25 43 77 101 46 

Servicii de tip rezidenţial din 

subordinea FPA 
65 0 0 11 15 17 20 2 

Total general 371 6 8 36 58 94 121 48 
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Prin urmare, în vederea creşterii calităţii vieţii copiilor din sistemul rezidenţial şi a asigurării 

unui mediu de viaţă cît mai apropiat de climatul familial s-a finalizat procesul de închidere a 2 centre 

de plasament de tip modulat: Centru de Tip Rezidenţial pentru Copii din cadrul Complexului de 

Servicii Destinat Protecţiei Copilului nr. 1 din Cluj Napoca şi Centrului de plasament nr. 8 din 

Huedin prin construirea unor imobile  – 2 case de tip familial în zona Cluj-Napoca (Casa Grigorescu 

şi Casa Târnavelor, ambele din cadrul  Complexului Comunitar de Servicii pentru Copilul cu 

Handicap), precum şi a 2 case în zona Huedin (Casa de tip familial Anna şi Casa de tip familial 

Elsa). 

 

  De asemenea, se observă ca există în sistem rezidenţial un număr de 121 copii în categoria de 

vîrstă 14-17 ani şi 48 de tineri, iar în ultimii 5 ani au ieşit din sistemul de protecţie un număr 

constant de tineri, care vor avea nevoie de servicii de sprijin la ieşirea din sistemul de protecţie, în 

acest scop fiind necesară dezvoltarea de servicii de asistenţă şi sprijin pentru tinerii care urmează 

să părăsească sistemul de protecţie.  

 

Este necesar a se avea în vedere oferirea unor momente de respiro părinţilor sociali prin 

înfiinţarea unui centru de respiro care să primească copiii din cele 3 case de tip familial ale 

DGASPC Cluj în perioadele de concediu de odihnă a părinţilor sociali sau alte tipuri de 

concediu/zile libere de care au nevoie. 

 

Dezvoltarea serviciilor de prevenţie în scopul evitării instituţionalizării copiilor, trebuie să fie 

pricipalul obiectiv al Comunităţilor locale şi al Furnizorilor Privaţi Autorizaţi. La finalul anului 2012 

existau 19 centre de zi acreditate în subordinea FPA, iar în subordinea primăriilor din judeţul Cluj 

funcţionau 5 centre de zi. În ultimii cinci ani s-au închis o  parte din aceste centre de zi din cauya 

lipsei de fonduri, astfel că la finalul anului 2017 existau 10 centre de zi acreditate în subordinea 

FPA, iar în subordinea primăriilor din judeţul Cluj funcţionau 4 centre de zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaţia copiilor părăsiţi în unităţi sanitare în perioada 2012-30.09.2018 pentru care s-a 

întocmit proces verbal de părăsire 

 
Număr total al copiilor părăsiţi în unităţi sanitare în 2012: 8, dintre care: 

8 cu măsură de protecţie la AMP    

Număr total al copiilor părăsiţi în unităţi sanitare în 2013: 18, dintre care:    

14 cu măsură de protecţie la AMP      

1 cu masură de protecţie în centru rezidenţial 

3 s-au întors în familie    

Număr total al copiilor părăsiţi în unităţi sanitare în 2014: 10, dintre care:   
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8 cu măsură de protecţie la AMP     

2 cu masură de protecţie în centru rezidenţial     

Număr total al copiilor părăsiţi în unităţi sanitare în 2015: 12, dintre care: 

9 cu măsură de protecţie la AMP     

3 cu masură de protecţie în centru rezidenţial    

Număr total al copiilor părăsiţi în unităţi sanitare în 2016: 17, dintre care:    

13 cu măsură de protecţie la AMP      

3 cu masură de protecţie în centru rezidenţial 

1 copil preluat de reprezentanti DGASPC din alt judeţ     

Număr total al copiilor părăsiţi în unităţi sanitare în 2017: 13, dintre care:     

12 cu măsură de protecţie la AMP      

1 cu masură de protecţie în centru rezidenţial 

Număr total al copiilor părăsiţi în unităţi sanitare până la 30.09.2018: 10, dintre care: 

9 cu măsură de protecţie la AMP      

1 cu masură de protecţie în centru rezidenţial     
 

În cadrul DGASPC Cluj se acordă o atenţie prioritară copiilor părăsiţi în unităţi sanitare, în 

multe cazuri mamele revenind asupra deciziei de părăsire a copiilor, iar în cazurile în care mamele 

nu au fost identificate, copiii să intre în cel mai scurt timp posibil în sistemul de protecţie de tip 

familial, pentru a evita consecinţele supraspitalizării. 

De asemenea se pune accent pe prevenirea abandonului încă din perioada preconceptivă prin 

campanii de informare, acordare de servicii de informare, mediere, consiliere în situaţii de criză, 

consiliere de tip suportiv, consiliere psihologică, grupuri de informare, îndrumare către diferite 

servicii/instituţii, acompaniere, facilitare acces la servicii de planificare familială, realizare de 

demersuri pentru includerea familiilor în risc prevenirea sarcicii nedorite şi pe consilierea gravidelor 

cu o sarcina nedorită. 

 

Pentru a evita situaţiile de părăsire a copiilor în maternităţi, se doreşte dezvoltarea activităţii 

de planificare familială de la nivelul DGASPC Cluj prin creşterea numărului de (resurse umane) 

asistenţi sociali care să facă parte din echipe mobile de intervenţie, să asigure şi să faciliteze accesul 

la contracepţie pentru cazurile din evidenţă. 
 

 

Situaţia numărului de copii pentru care s-a confirmat abuzul în urma sesizărilor primite de 

DGASPC Cluj  
 

 Tipuri de abuz/ număr total 

cazuri/an 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 30.09. 

2018 

Abuz  fizic 42 42 58 57 54 46 62 

Abuz emoţional 76* 81 81 79 70 87 45 

Abuz sexual 34 37 27 21 30 37 38 

Neglijare 41 31 46 39 40 29 28 

Exploatare prin muncă - 3 - - - - - 

Exploatare sexuală 2 1 - - 1 - - 

Exploatare pentru comitere 

infracţiuni 
- 

- 
- - - - - 
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Total 195 195 112 196 201 199 173 

 

În subordinea DGASPC Cluj funcţionează următoarele unităţi pentru copii cu dizabilităţi: 

 
 

Nr. 

crt 
Denumire centru Adresa Tip serviciu Capacitate 

1.  

Complex de servicii pentru 

recuperarea copilului cu 

handicap neuropsihic uşor şi 

mediu nr. 9 “Ţăndărică” , 

- componenta rezidenţială 

- centru de zi 

Cluj-Napoca 

str. Sunătoarei nr. 4 

Centru de plasament 

pt copii cu dizabilităţi  

 

Centru de zi pt copii 

cu dizabilităţi 

12 

rezidențial 

 

 

10 zi 

2.  

Complex de servicii pentru 

reabilitarea şi recuperarea 

copilului cu handicap 

neuropsihic sever nr. 10 

“Pinochio” ,  

-  componenta rezidenţială 

-  centru de zi 

Cluj-Napoca 

str. Haşdeu nr 10 

Centru de plasament 

pt copii cu dizabilităţi  

 

 

Centru de zi pt copii 

cu dizabilităţi 

16 

rezidential 

 

 

 

6 zi 

3.  Casa de tip familial “Anna” 

Huedin 

str. Avram Iancu 

nr. 41 

Case de tip familial 

pentru copii cu 

dizabilităţi 
10 

4.  Casa de tip familial „Elsa” 

Huedin 

str. Avram Iancu 

nr. 41 

Case de tip familial 

pentru copii cu 

dizabilităţi 
10 

5.  
Casa de tip familial 

“Amicii” 

Huedin 

Str Trandafirilor nr 

60 

Case de tip familial 

pentru copii cu 

dizabilităţi 
10 

6.  Casa de tip familial „Cuore” 
Huedin 

Str. Salcâmului 33 

Case de tip familial 

pentru copii cu 

dizabilităţi 
10 

7.  
Casa de tip familial 

„Phoenix”  

Huedin 

Str. Salcâmului 17 

Case de tip familial 

pentru copii cu 

dizabilităţi 
10 

8.  

Complex Comunitar de 

Servicii pentru Copilul cu 

Handicap, Cluj-Napoca  

- Casa de tip Familial 1 

Cluj-Napoca 

Str. Fabricii 49-51 

Casa de tip familial 

pentru copii cu 

dizabilităţi 
10 

9.  

Complex Comunitar de 

Servicii pentru Copilul cu 

Handicap, Cluj-Napoca 

- Casa de tip Familial 2 

Cluj-Napoca 

Str. Fabricii 49-51 

Casa de tip familial 

pentru copii cu 

dizabilităţi 
10 

10.  

Complex Comunitar de 

Servicii pentru Copilul cu 

Handicap, Cluj-Napoca 

Cluj-Napoca 

Str. Fabricii 49-51 

Casa de tip familial 

pentru copii cu 

dizabilităţi 
10 
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Nr. 

crt 
Denumire centru Adresa Tip serviciu Capacitate 

- Casa de tip Familial 3 

11.  

Casa Grigorescu - Case de 

tip Familial din cadrul 

Complexului Comunitar de 

Servicii pentru Copilul cu 

Handicap 

Cluj Napoca 

Str General Eremia 

Grigorescu nr 37-

39 

Casa de tip familial 

pentru copii cu 

dizabilităţi 12 

12.  

Casa Târnavelor - Case de 

Tip Familial din cadrul 

Complexul de Servicii 

pentru Copilul cu Handicap 

Cluj Napoca 

Str Nirajului 2A 

Casa de tip familial 

pentru copii cu 

dizabilităţi 
12 

13.  

Complex Comunitar de 

Servicii pentru Copilul cu 

Handicap, Cluj-Napoca – 

Centrul de Recuperare 

Cluj-Napoca 

Str. Fabricii 49-51 

Centru de recuperare 

pentru copii cu 

dizabilităţi 
50 

14.  

Centrul  de recuperare 

psiho-neuro-motorie pentru 

copii cu handicap „Sfânta 

Irina” 

Turda 

Str George Baritiu 

nr 39A 

Centru de recuperare 

pentru copii cu 

dizabilităţi 
20 

 

În vederea îmbunatăţirii calităţii vieţii copiilor cu handicap se va lua în considerare 

înfiinţarea unor noi centre de zi,  a unor centre de recuperare/reabilitare, precum şi a unor centre 

respiro care pot veni în sprijinul familiilor copiilor. 

 De asemnea în cadrul proiectului Consiliului Judeţean Cluj de înfiinţare în 2013 - 2014 a Centrului 

Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj, se 

furnizează următoarele servicii pentru copiii cu handicap: 

 servicii sociale specializate - suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate, 

sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională a tinerilor, 

consiliere, servicii şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea 

capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială 

 servicii de îngrjire socio-medicală: de recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, 

terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie pentru copii şi persoane adulte 

cu deficienţe, cu scopul de a stimula capacitatea tuturor beneficiarilor Centrului Comunitar 

Judeţean în vederea integrării/reintegrării în societate, de a dezvolta autonomia beneficiarilor 

şi de a preveni riscul de marginalizare şi excluziune socială; 

Înfiinţarea Centrului Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi 

Adulţi Cluj este extrem de importantă pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate 

(copii şi persoane adulte). Complexul de Servicii Sociale Comunitare va cuprinde următoarele tipuri 

de servicii pentru copiii cu handicap: 

1. Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism – grup ţintă: 24 de copii cu vârste cuprinse între 

3- 12 ani, proveniţi din familii şi centre de plasament/asistenţi maternali profesionişti şi aparţinătorii 

acestora; 
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2. Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi/ handicap motor/ fizic şi neuropsihic –grup 

ţintă: 50 de copii cu handicap neuropsihic/motor şi fizic proveniţi din familii şi centre de plasament/ 

asistenţi maternali şi aparţinătorii acestora. 

 

 

Situaţia cu privire la adopţie 

 

Compartimentul Adopţii şi Postadopţii înfiinţat în cadrul aparatului de specialitate al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în anul 2010, în baza Hotărârii nr. 

163/2010 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.   

 

Compartimentul Adopţii şi Post-Adopţii din cadrul DGASPC Cluj oferă următoarele 

servicii: 

 Servicii pentru familia biologică cu privire la exprimarea consimţământului la adopţie 

 Servicii de evaluare, pregătire şi consiliere a copiilor pentru care s-a stabilit ca finalitate a 

planului individualizat de protecţie, adopţia sau pentru care s-a încuviinţat deschiderea 

procedurii adopţiei interne (evaluarea nevoilor, consilierea şi informarea copilului în vederea 

exprimării opiniei privitoare la adopţiei, informarea şi pregătirea copilului în vederea mutării 

în noul mediu de viaţă, cel al adoptatorilor, consilierea şi asistarea pe perioada încredinţării în 

vederea adopţiei şi după încuviinţarea adopţiei) 

 Servicii de recrutare a potenţialelor familii/persoane adoptatoare 

 Servicii de informare a persoanelor/familiilor care doresc să cunoască procedura adopţiei 

 Servicii de evaluare, pregătire şi consilierea persoanelor/familiilor în vederea obţinerii 

atestatului de persoană/familie adoptatoare 

 Servicii de monitorizare a  încredinţării în vederea adopţiei  

 Servicii de monitorizare post adopţie 

 Servicii de consiliere post adopţie atât pentru copilul adoptat cât şi pentru persoana/familia 

adoptatoare (consiliere individuală, grupuri de suport)  

În perioada 1997 – 2013 DGASPC Cluj are în evidenţă un număr de 501 adopţii finalizate. 
 

Încuviinţare 

în vederea 

adopţiei cu 

sentinţă 

rămasă 

definitivă 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

33 32 41 38 21 26 

 

 

29 

 

 

27 

 

 

26 

 

 

22 

 

 

 

PERSOANE ADULTE la 30.09.2018 

 

Persoane adulte instituţionalizate: 478 din care: 

 în centre de îngrijire şi asistenţă: 263 

 în centre de abilitare și reabilitare neuropsihiatrică: 100 
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 locuinţe protejate:  20 

 Camine pentru persoane vârstnice: 95 

 
 

Persoane adulte cu dizabilităţi neinstituţionalizate la 30.09.2018 erau, din care, în funcţie de gradul 

şi tipuri de handicap:   

 

Gradul de 

handicap Fizic Somatic Auditiv 
 

Vizual Mental Psihic Asociat 
Hiv / 

SIDA 

Boli 

rare 
TOTAL 

Uşor 21 9 1 3 2 3 1 0 0 40 

Mediu 1578 515 89 142 255 64 80 4 1 2728 

Accentuat 4311 2790 537 763 1549 1481 713 54 5 12203 

Grav  3427 1205 2 1477 2251 369 1001 70 3 9805 

 

Structura în funcţie de vârstă şi tipuri de handicap:  
 

Grupa de 

vârstă Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat 
Hiv / 

SIDA 

Boli 

rare 

18-24 ani 116 86 74 37 147 40 121 5 0 

25-39 ani 594 356 310 168 763 390 281 59 1 

40-59 ani 1911 1322 216 432 948 1017 359 54 6 

60-79 ani 5048 2464 166 1093 1135 440 705 10 2 

Peste 80 1328 291 28 655 1064 30 329 0 0 

TOTAL 9337 4519 629 2385 4057 1917 1795 128 9 

 

 

 

 

Numărul adulţilor cu handicap neinstituţionalizaţi 

în funcţie de tipul de handicap din judeţul Cluj la 30.09.2018  
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PERSOANE VÂRSTNICE 

 

Numărul persoanelor adulte şi vârstnice instituţionalizate, la 30.09.2018  
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Numărul de beneficiari ai centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte  

 

Numar benefiari la 

Nr 

crt 

Tipuri de 

unităţi 
2012 2013 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. 

Centre de 

îngrijire şi 

asistenţă 

272 255 

268 264 252 266 263 

2. 
Locuinte 

protejate 
17 27 

14 17 18 19 20 

3. 

Centre de 

abilitare şi 

reabilitare 

87 91 

93 97 99 100 100 

4. 

Centre 

pentru 

vârstnici 

80 78 

76 87 94 93 95 

 

Numărul de beneficiari în centrele pentru persoane vârstnice se menţine relativ constant în 

ultimii ani. În centrele pentru persoanele cu dizabilităţi (centre de îngrijire şi asistenţă, centre de 

recuperare şi reabilitare, locuinţe protejate) se observă fluctuaţii, dar acestea sunt datorate unei 

situaţii de moment, privind nevoia de renovare a unor unităţi rezidenţiale. 

 

 

 

 Servicii rezidenţiale din cadrul DGASPC Cluj (furnizate) asigurate persoanelor adulte: 

 

           Până în anul 2002, în judeţul Cluj existau un număr de 4 Centre de Îngrijire şi Asistenţă a 

căror reformă a început în cadrul proiectului Twining Lights- implementat de specialişti olandezi 

urmând recomandările Uniunii Europene în perioada de preaderare a României la Uniunea 

Europeană.  

           În anul 2005 CIA Câţcău a accesat un proiect Phare în cadrul căruia s-au înfiinţat două 

Locuinţe Protejate. În prezent, CIA Câţcău este beneficiarul unui alt proiect cu fonduri 

nerambursabile prin Banca Mondială, proiect care constă din construirea unei clădiri noi care va 
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respecta standardele specifice centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi  prevăzute 

de legislaţia în vigoare.  

            Pentru persoanele tinere cu dizabilităţi, DGASPC Cluj a înfiinţat două Centre de Recuperare 

şi Reabilitare Neuropsihiatrică: CRRN Gherla în 2006 şi CRRN Jucu în 2009. În prezent aceste două 

centre sunt în curs de modernizare fiind beneficiarele unor proiecte finanţate din fonduri structurale. 

La finalul implementării proiectelor, cele două CRRN vor respecta standardele specifice de calitate 

prevazute de legislaţia în vigoare şi vor exista spaţii special destinate activităţilor de recuperare 

necesare creşterii calităţii vieţii beneficiarilor. 

 
 

 

3. SERVICII ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI 

existente la 31.10.2018 

 

Servicii destinate protecţiei copilului din subordinea DGASPC Cluj 
 

Tip serviciu Localitatea Denumirea serviciilor 

Servicii de tip rezidenţial 

Casa de tip familial Huedin Casa de tip familial Anna 

Casa de tip familial Huedin Casa de tip familial Elsa 

Complex de servicii 

Cluj Napoca 
Complex comunitar de servicii pentru copilul cu handicap - 

Case de tip familial - Casa 1 

Cluj Napoca 
Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap- 

Casa de tip Familial-Casa 2 

Cluj Napoca 
Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap- 

Case de tip Familial- Casa 3 

Cluj Napoca 
Casa Târnavelor- Case de Tip Familial Complexul de Servicii 

pentru Copilul cu Handicap 

Cluj Napoca 
Casa Grigorescu-Case de tip familial din cadrul Complexului 

Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap 

Cluj Napoca 

Centru Comunitar Judeţean – Complex de Servicii Sociale 

Comunitare pentru copii şi adulţi 

1) Centrul de zi/recuperare pentru copii cu autism 

2) Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi/handicap 

motor/fizic şi neuropsihic 

3) Centrul de integrare socio-profesională pentru tinerii care 

părăsesc sistemul de protecţie 

4) Centrul de recuperare pentru persoane adulte cu dizabilităţi/ 

handicap fizic/motor 

5) Centrul de zi pentru bolnavi alzheimer/alte demenţe 

6) Centrul de consiliere pentru integrarea socio-profesională a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi/handicap 

Centru de primire 

în regim de urgenţă 
Cluj Napoca 

Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă 

“Gavroche” 

Unităţi de tip 

familial 
Cluj Napoca 

Casa de tip familial „Perlino” ,  

Adăpost pentru copilul abuzat 
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Tip serviciu Localitatea Denumirea serviciilor 

Huedin 

Casa de tip familial „Amicii”  

Casa de tip familial „Cuore” 

Casa de tip familial „Phoenix”  

Apahida 
Casa de tip familial “Buna Vestire” 

Casa de tip familial “Sf. Elena” 

Floreşti 
Casa de tip familial “Apolodor” 

 

Gherla 

Unitate de tip familial 1 - apartament 

Unitate de tip familial 2 - apartament 

Unitate de tip familial 3 - apartament 

Unitate de tip familial 4 - apartament 

Unitate de tip familial 5 – casă 

Unitate de tip familial 6 – casă 

Unitate de tip familial 7 – casă 

Unitate de tip familial 8 – casă 

Unitate de tip familial 9 - apartament 

Unitate de tip familial 10 – casă 

Turda 

Unitate de tip familial 1 – apartament  

Unitate de tip familial 2 - apartament 

Unitate de tip familial 3 - apartament 

Unitate de tip familial 4 - apartament 

Centru maternal 
Cluj Napoca Centrul maternal “Luminiţa” 

Câmpia-Turzii Centrul maternal “Iris” 

Adăpost pentru 

copiii străzii 

Cluj Napoca Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii “Arlechino” 

Turda Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii 

 

 

 

Servicii alternative 

Centre de zi 
Câmpia-Turzii Centru de zi “Spiriduşii” 

Gherla Centrul de zi “Micul Prinţ” 

Centru de 

recuperare 
Turda 

Centru de recuperare psiho-neuro-motorie pentru copii cu 

handicap “Sf.Irina” 

Servicii de 

consiliere 

Cluj Napoca 

 

Centrul Judeţean de intervenţie pentru copilul abuzat,  

- componenta de consiliere 

Compartiment de prevenire sarcină nedorită 

Consiliere pentru părinţi şi copii 

Complex de 

servicii 

Centrul Comunitar 

Județean 

Centrul de recuperare din cadrul Complexului Comunitar de 

Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj 

Centrul de zi din cadrul Complexului Comunitar de Servicii 

pentru Copilul cu Handicap Cluj 

Centru Comunitar Judetean - Centru de zi/ recuperare pentru 

copii cu autism (pentru copilul cu dizabilitati) 

Centru Comunitar Judetean - Centru de recuperare pentru copii 

cu handicap motor/fizic si neuropsihic (pentru copilul cu 

dizabilitati)  
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Tip serviciu Localitatea Denumirea serviciilor 

Centrul Comunitar Judetean – Centru de zi pentru persoanele 

adulte cu Alzheimer 

Centrul Comunitar Judetean – Centru de integrare socio-

profesională 

Centrul Comunitar Judetean – Centru Consiliere pentru 

Integrarea Socio-Profesională pentru Persoanele Adulte cu 

Dizabilități 

Centrul Comunitar Judetean Centru de recuperare  ambulatoriu 

pentru persoane adulte cu handicap 

Servicii de tip familial 

Măsuri de protecţie 

specială la asistent 

maternal 

profesionist, la rude, 

alte familii/ persoane 

Cluj Napoca 
Serviciul management de caz protecţie specială copii în 

servicii de tip familil, asistenţă maternală 

Încuviinţare în 

vederea adopţiei 
Cluj Napoca Compartiment adopţii şi post-adopţii 

Alte servicii acreditate 

Serviciul de evaluare complexă a copilului cu handicap 

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 management de caz protecţie specială copii în servicii de tip rezidenţial 
 

 

 

 

 

 

Servicii destinate protecţiei copilului din subordinea Furnizorilor Privaţi Autorizaţi din 

judeţul Cluj* 
 

Tip 

serviciu 
Localitatea 

Denumirea furnizorului de 

servicii 
Denumirea serviciilor 

Servicii rezidenţiale 

Casa de tip 

familial 

Cluj Napoca 
Asociaţia Congregaţia Surorilor 

Maicii Domnului 
Casa de tip familial “Maica Domnului” 
 

Cluj Napoca 
Asociaţia (Femeilor Reformate 

din Ardeal) Casa Aksza 
Casa de tip familial  “Aksza” 

Cluj Napoca 
Organizaţia Creştină “Ecce 

Homo” 
Casa de tip familial “La noi” 

Cluj Napoca 
Organizaţia Creştină “Ecce 

Homo” 
Casa de tip familial “Amic” 

Cluj Napoca 
Fundaţia Creştină de Caritate 

“Primăvara în România” 
Casa de tip familial “Primavara” 

Cluj Napoca Asociaţia Caritabilă "Maria Casa de tip familiala “Maria Gabriel” 
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Tip 

serviciu 
Localitatea 

Denumirea furnizorului de 

servicii 
Denumirea serviciilor 

Gabriel" 

Dej 
Asociaţia Culturală şi Umanitară 

"I Care Onlus" 
Casa de tip familial  "Marco Polo" 
 

Turda 
Fundaţia Caritabilă "Sfântul 

Daniel"  
Casa de tip familial “Lukas” 

Centru de 

plasament 
Cluj Napoca 

Fundaţia Prison Fellowship 

România 
Centru de plasament cu modul de tip 

familial 

Servicii alternative 

Centru de 

zi 

Cluj Napoca 
Fundaţia Română pentru Copii 

Comunitate şi Familie Cluj 
Centru de zi pentru copii din familii în 

dificultate  

Cluj Napoca 
Asociaţia Serviciul de Ajutor 

Maltez in România 
Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi 

Cluj Napoca Fundatia Creştina Diakonia 
Centru de zi pentru copiii aflaţi în 

dificultate 
Baciu, 

sat Mera 
Fundatia Creştina Diakonia 

Centru de zi pentru copiii aflaţi în 

dificultate 

Cluj Napoca 
Asociaţia Femeilor Reformate 

din Ardeal 
 Centru de zi “Aksza”pentru copii din 

familii în dificultate 

Cluj Napoca 
Asociaţia Filantropică Medical-

Creştină “Christiana” Filiala 

Cluj 

Centrul de servicii sociale "Acoperământul 

Maicii Domnului" Centrul de consiliere şi 

sprijin pentru părinţi şi copii 

Cluj Napoca 
Asociaţia Filantropică Medical-

Creştină “Christiana” 
Centrul de zi pentru copii “Şcoala 

Christiana” 

Cluj Napoca 
Asociaţia Caritas Eparhial Greco 

Catolic Cluj 
Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi 
 

Cluj Napoca Fundaţia Creştină de Ajutorare 
Centru de zi pentru copii din familii în 

dificultate 

Cluj Napoca 
Asociaţia Uniunea Creştină din 

România 
Centru de zi pentru copii din familii aflate 

in dificultate 

Cluj Napoca 
Asociaţia “Hans Spalinger” 

Filiala Cluj 
Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi 
 

Cluj Napoca Fundaţia de Caritate Herald 
Centru de zi pentru copii din familii în 

dificultate 

Cluj Napoca 
Asociaţia Viitorul Copiilor 

Ramsau Dej 
Centru de zi pentru copii din familii in 

dificultate  

Cluj Napoca Asociaţia Familia Regăsită 
Centru de zi pentru copii din familii în 

dificultate 

Gherla Fundaţia «Porţile deschise» 
Centru de zi pentru copii din familiii în 

dificultate 

Cluj Napoca Fundaţia Charis 
Centru de zi pentru copii din familiii în 

dificultate 

Cluj Napoca 
Asociaţia pentru Protejarea şi 

Ajutorarea  Handicapaţilor 

Motori din România  

Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi 
 

Cluj Napoca Asociaţia „Autism Transilvania” Centru de Recuperare pentru copii cu 
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Tip 

serviciu 
Localitatea 

Denumirea furnizorului de 

servicii 
Denumirea serviciilor 

autism 
Centru de consiliere şi suport 

Servicii de 

consiliere 

Cluj Napoca 
Asociaţia “Hans Spalinger” 

Filiala Cluj 
Centru de consiliere si sprijin pentru părinţi 

şi copii 

Cluj Napoca 
Asociaţia Evlavie 
 

Centru de informare şi consiliere - servicii 

sociale primare acordate  copiilor şi 

tinerilor cu handicap 

Cluj Napoca Fundaţia Pas cu Pas 
Centru de informare şi consiliere - servicii 

sociale primare acordate  copiilor şi 

tinerilor în dificultate 
Servicii 

primare 
Cluj Napoca 

Asociaţia «Little People» 

România 
Servicii sociale primare acordate  copiilor şi 

tinerilor cu handicap 

* Conform datelor furnizate de AJPIS Cluj 
Servicii destinate protecţiei copilului din subordinea Primăriilor şi a Consiliilor Locale din 

judeţul Cluj 

 

Tip 

serviciu 
Localitatea 

Denumirea furnizorului de 

servicii 
Denumirea serviciilor 

Servicii alternative 

Centru de 

zi 

Dej 
Primăria Municipiului Dej – 

Consiliul Local/ Serviciul Public 

de Asistenţă Socială 

Centru de zi "Familia şi Copilul", 

pentru copii din familii în dificultate 
 

Câmpia Turzii 
Primaria municipiului Câmpia- 

Turzii – Consiliul local/ Serviciul 

Public de Asistenţă Socială 

Centrul de recuperare pentru copii cu 

dizabilităţi “Carine” 

Cluj Napoca 

Primăria municipiului Cluj-Napoca 

Direcţia de Asistenţă Socială şi 

Medicală   – Serviciu public în 

subordinea Consiliului Local 

Centrul de zi de recuperare pentru copii 

cu dizabilităţi 

Cluj Napoca 

Primăria municipiului Cluj-Napoca 

Direcţia de Asistenţă Socială şi 

Medicală   – Serviciu public în 

subordinea Consiliului Local 

Centrul de zi „Ţara Minunilor” (centrul 

de  zi pentru copii din familii în 

dificultate) 

Cămăraşu 
Primăria comunei Cămăraşu 

Consiliul local 
Centrul Multifuncţional “Speranţa” 

Alte servicii 

 Cluj Napoca 

Primăria municipiului Cluj-Napoca 

Direcţia de Asistenţă Socială şi 

Medicală   – Serviciu public în 

subordinea Consiliului Local 

Serviciul  Protectia Copilului, Familiei 

şi Dezoltare Comunitară 

* Conform datelor furnizate de AJPIS Cluj 
 

 

4. SERVICII ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE A PERSOANEI ADULTE 
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Servicii destinate persoanelor adulte din subordinea DGASPC Cluj 
 

Tip serviciu Localitatea Denumirea serviciilor 

Servicii de tip rezidenţial 

Centre de recuperare 

pentru persoanele cu 

handicap 

Gherla Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică    
Cluj Napoca Centru de  îngrijire şi asistenţă  

Câţcău Centru de îngrijire şi asistenţă 
Luna de Jos Centru de îngrijire şi asistenţă  

Mociu Centru de îngrijire şi asistenţă “Sfântul Nicolae”  
Câţcău Locuinţa protejată “Buna Vestire”  
Jucu Centru de abilitare și reabilitare neuropsihiatrică  

Centre pentru 

persoane vârstnice 
Gherla Centrul pentru persoane vârstnice  

Recea Cristur Centrul pentru persoane vârstnice  

Complex de servicii Câmpia Turzii 

Complexul de Servicii Comunitare destinat persoanelor adulte  

Câmpia Turzii  
– adăpost pentru victimele violenţei în familie 
– centru de primire în regim de urgenţă pentru personane în 

situaţii de dificultate 

Servicii alternative 

Centre de zi Turda 
Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu 

Alte servicii acreditate 

Servicii specializate 

din aparatul propriu 

al DGASPC Cluj 
Cluj Napoca 

Serviciul prevenire marginalizare socială şi integrare socio-

profesională, prestaţii sociale 
Serviciul management de caz pentru adulţi , violenţă în familie, 

asistenţă persoane vârstnice 
Compartiment de intervenţie în situaţii de trafic, migraţie, 

repatrieri adulţi/copii (centru de consiliere, informare şi sprijin 

pentru persoane adulte victime ale traficului de persoane) 
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

 

 

Servicii destinate persoanelor adulte din subordinea Furnizorilor Privati Autorizati din 

judeţul Cluj 

 

Tip serviciu Localitatea 
Denumirea furnizorului de 

servicii 
Denumirea serviciilor 

Servicii rezidentiale 

Cămin pentru 

vârstnici 

Cluj Napoca Fundaţia Creştină Diakónia Cămin pentru persoane vârstnice 
Baciu, 

Sat Mera 
Fundaţia Creştină Diakónia Cămin pentru persoane vârstnice 
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Tip serviciu Localitatea 
Denumirea furnizorului de 

servicii 
Denumirea serviciilor 

Cluj Napoca 
Asociaţia de Caritate- “Proiect 

Theodora” 
Camin pentru persoane varstnice 

“Casa Theodora” 

Cluj Napoca 
Asociaţia Maghiară a 

Handicapaţilor Motori 
Camin pentru persoane varstnice 

Cluj Napoca 
Asociaţia de Ajutor Familial 

“Asistmed” 
Cămin pentru persoane vârstnice 

Mociu Asociaţia Pulsul Vieţii Cămin pentru persoane vârstnice 

Cluj Napoca 
Asociaţia Uniunea Creştină din 

România 
Centru de găzduire temporară pentru 

personae fără adăpost 
Panticeu Asociaţia Nirvana Panticeu Cămin pentru persoane vârstnice 

Dej Fundaţia Naomi Cămin pentru persoane vârstnice 

Turda 
Fundatia Caritabila “Sfântul 

Daniel” Turda 
Cămin pentru persoane vârstnice 

Ţaga Asociaţia Rebeca Cămin pentru persoane vârstnice 
Sănduleşti, 

sat Copăceni 
Asociaţia “Sfântul Sava Gotul” Cămin pentru persoane vârstnice 

Centru  pentru 

tineri 
Floreşti Societatea de Caritate Blythswood Locuinţe protejate pentru tineri 

Centru de 

îngrijire şi 

asistenţă 

Turda 
 

Asociaţia Filantropică Medical-

Creştină “Christiana” Filiala Cluj 
Centru de îngrijire şi asistenţă pentru 

vârstnici 

Adăpost 

oamenii străzii 
Cluj Napoca Fundaţia Prison Fellowship 

Centru de găzduire temporară pentru 

persoane fără adăpost 

Servicii alternative 

Servicii 

primare 

Cluj Napoca 
Asociaţia Serviciul de Ajutor 

Maltez in România 

Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de 

dificultate “Masa pe roţi” 

Floreşti 
Asociaţia Societatea de Caritate 

Blythswood 

servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de 

dificultate 

Cluj Napoca Organizaţia Creştină “Ecce Homo” 
Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de 

dificultate 

Cluj Napoca 
Asociaţia Caritatea Umanitar 

Internaţională 

Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de 

dificultate 

Cluj Napoca Fundaţia Umanitară “Rescue” 
Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în detenţie 

Cluj Napoca Fundaţia de Caritate Herald 
Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de 

dificultate 

Cluj Napoca Fundaţia Elpis 
Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de 

dificultate 

Dej Fundaţia Elpis 
Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de 
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Tip serviciu Localitatea 
Denumirea furnizorului de 

servicii 
Denumirea serviciilor 

dificultate 

Dej Asociaţia Viitorul Copiilor Ramsau 
Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de 

dificultate 

Cluj Napoca Asociaţia Familia Regăsită 
Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de 

dificultate 

Cluj Napoca 
Asociaţia Nevăzătorilor din 

România Filiala judeţeană Cluj 
Servicii sociale primare acordate  

persoanelor cu handicap vizual 

Cluj Napoca Fundaţia Speranţa-Reménység 
Servicii sociale primare acordate  

persoanelor cu handicap  

Cluj Napoca Asociaţia Simbol 
Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de 

dificultate 

Cluj Napoca 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 

Vadului, Feleacului şi  Clujului, 

Birou de Asistenţă Socială  

Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de 

dificultate 
 

Cluj Napoca 
Asociaţia Societatea Femeilor 

Ortodoxe din Arhiepiscopia 

Vadului, Feleacului si Clujului 

Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de 

dificultate 
 

Cluj Napoca 
Asociatia Transilvania pentru 

Promovarea Bolnavilor Psihici 
Servicii sociale primare  
 

Îngrijire la 

domiciliu 

Cluj Napoca Fundaţia Creştină Diakónia 
Centru care acordă servicii de 

îngrijire şi asistenţă la domiciliu 

pentru persoane vârstnice 

Cluj Napoca 
Asociaţia de Caritate- “Proiect 

Theodora” 

Centru care acordă servicii de 

îngrijire şi asistenţă la domiciliu 

pentru persoane vârstnice 

Cluj Napoca 
Asociaţia Caritas Eparhial Greco 

Catolic Cluj 

Centru care acordă servicii de 

îngrijire şi asistenţă la domiciliu 

pentru persoane vârstnice 

Cluj Napoca 
Fundaţia pentru Îngrijirea 

Vârstnicului 

Centru care acordă servicii de 

îngrijire şi asistenţă la domiciliu 

pentru personae vârstnice 

Cluj Napoca 
Asociaţia de Ajutor Familial 

“Asistmed” 

Centru care acordă servicii de 

îngrijire şi asistenţă la domiciliu 

pentru persoane vârstnice 

Cluj Napoca 
Asociaţia de Îngrijire şi Ajutor la 

Domiciliu Elena 

Centru care acordă servicii de 

îngrijire şi asistenţă la domiciliu 

pentru persoane vârstnice 

Cantina 

socială 
Cluj Napoca 

Asociaţia Filantropică Medical-

Creştină “Christiana” Filiala Cluj 

Centrul de servicii sociale “Sfântul 

Vasile cel Mare” Cantina socială 

“Sf.Arhidiacon Ştefan” 
Servicii de 

consiliere 
Cluj Napoca 

Asociaţia Filantropică Medical-

Creştină “Christiana” Filiala Cluj 
Programul “Sfântul Dimitrie 

Basarabov” 
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Tip serviciu Localitatea 
Denumirea furnizorului de 

servicii 
Denumirea serviciilor 

Centru de Informare şi Consiliere în 

Adicţii 

Cluj Napoca 
Asociaţia Caritas Eparhial Greco 

Catolic Cluj 

Centrul de informare şi 

consilierepentru persoane cu 

dizabilităţi 

Cluj Napoca 
Asociaţia Caritas Eparhial Greco 

Catolic Cluj 
Centrul de orientare profesională 
 

Cluj Napoca Asociaţia Preventis Centru de informare şi consiliere 

Cluj Napoca 
Fundaţia Dezvoltarea  Popoarelor 

Filiala Cluj 

Centru care acordă servicii pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă 

Cluj Napoca 
Fundaţia Dezvoltarea  Popoarelor 

Filiala Cluj 
Centru de consiliere pentru părinţi şi 

copii 

Cluj Napoca 
Asociaţia femeilor împotriva 

violenţei « Artemis » 
Centru pentru prevenirea si 

combaterea violentei in familie  
Cluj Napoca Asociatia Punct. Contrapunct Centru de informare si consiliere 

Cluj Napoca 
Asociaţia pentru Protejarea 

Handicapaţilor Neuropsihici Cluj 

Centru de consiliere şi orientare 

profesională pentru persoane cu 

dizabilităţi intelectuale 

Cluj Napoca 
Asociaţia Societatea  Româna de 

Cancer 
Centru de informare şi consiliere 

socială 

Asistenţă 

psihosocială 
Cluj Napoca 

Penitenciarul cu Regim de Maximă 

Siguranţă Gherla 
Serviciul de educaţie şi asistenţă 

psihosocială 

Asistenţă 

medicală 
Cluj Napoca 

Asociaţia Filantropică Medical-

Creştină “Christiana” Filiala Cluj 

Policlinica fără plată “Sfântul 

Pantelimon”, Centru de asistenţă  

medico-socială 

Centru de zi 
 

Cluj Napoca 
Asociaţia pentru Protejarea 

Handicapaţilor Neuropsihici Cluj 
Centru de zi pentru persone cu 

dizabilităţi 

Cluj Napoca 
Asociaţia Caritas Eparhial Greco 

Catolic Cluj 
Centru de zi pentru persoane aflate în 

dificultate 

Cluj Napoca 
Fundaţia pentru Îngrijirea 

Vârstnicului 
Centru de zi  pentru persoane 

vârstnice 

Cluj Napoca Fundaţia Creştină de Ajutorare 
Centru de zi pentru persoane aflate în 

dificultate 

Cluj Napoca Fundaţia Umanitară “Rescue” 
Centru de zi pentru persoane cu 

dizabilităţi şi persoane adulte 

Cluj Napoca 
Asociaţia Providenta –Gondviseles 

– Fursorge 

Centru de zi pentru persoane cu 

handicap 
 

Cluj Napoca 
Asociaţia Down – Centrul 

educaţional « RALUCA » 

Centru de zi pentru persoane cu 

handicap 
 

Cluj Napoca 
Asociaţia pentru Protejarea şi 

Ajutorarea  Handicapaţilor Motori 

din România- filiala Cluj 

Centru de zi pentru persoane cu 

handicap 
 

Antidrog Cluj Napoca Asociaţia Caritas Eparhial Greco Centru de prevenire, evaluare şi 
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Tip serviciu Localitatea 
Denumirea furnizorului de 

servicii 
Denumirea serviciilor 

Catolic Cluj consiliere antidrog 

Cluj Napoca Fundaţia Creştină de Ajutorare 
Centru de prevenire, evaluare şi 

consiliere antidrog 

* Conform datelor furnizate de AJPIS Cluj 
 

Servicii destinate persoanelor adulte din subordinea Primăriilor şi Consiliilor Locale judeţul 

Cluj 

 
 

Tip 

serviciu 
Localitatea 

Denumirea furnizorului de 

servicii 
Denumirea serviciilor 

Servicii alternative 

Servicii 

Primare 
Dej 

Primăria municipiului Dej – 

Consiliul Local/ Serviciul 

Public de Asistenţă Socială 

Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de dificultate 

 Gherla 
Primăria municipiului  Gherla – 

Serviciu Public de Asistenţă 

Socială 

Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de dificultate 

 Câmpia Turzii 
Primăria municipiului Câmpia 

Turzii- Consiliul local/Serviciul 

Public de Asistenţă Socială 

Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de dificultate 

 Huedin 
Primăria oraşului Huedin- 
Consiliul local/ Serviciul Public 

de Asistenţă Socială 

Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de dificultate 

 Turda 
Primăria municipiului Turda - 

Serviciul Public de Asistenţă 

Socială 

Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de dificultate 

 Iara 
Comuna Iara/Consiliul Local 

Serviciul Public de Asistenţă 

Socială Iara 

Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de dificultate 

 Apahida 
Comuna Apahida  
Serviciu de Asistenţă Socială 

Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de dificultate 

 Gilau 
Comuna Gilau/Consiliul local  
Serviciul Public de Asistenţă 

Socială Gilău 

Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de dificultate 

 Feleacu 
Consiliul Local Feleacu - 

compartiment de asistenţă 

socială 

Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de dificultate 

 Iclod 
Comuna Iclod, Serviciul Public 

de Asistenţă Socială 
Servicii sociale primare acordate  

persoanelor aflate în situaţii de dificultate 

Îngrijire la 

domiciuliu 

Gherla 
Primăria municipiului Gherla 

Consiliul Local/ Serviciu Public 

de Asistenţă Socială 

Centru care acordă servicii de îngrijire şi 

asistenţă la domiciliu pentru persoane 

vârstnice 

Dej 
Primăria municipiului Dej – 

Centru de servicii sociale 
Centru care acordă servicii de îngrijire şi 

asistenţă la domiciliu pentru persoane 
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Tip 

serviciu 
Localitatea 

Denumirea furnizorului de 

servicii 
Denumirea serviciilor 

vârstnice 

Câmpia Turzii 
Primăria municipiului Câmpia 

Turzii/ Consiliul local 

Centru care acordă servicii de îngrijire şi 

asistenţă la domiciliu pentru persoane 

vârstnice 

Turda 
Primăria municipiului Turda - 

Serviciul Public de Asistenţă 

Socială 

Centru care acordă servicii de îngrijire şi 

asistenţă la domiciliu pentru persoane 

vârstnice 

Centre de 

zi 

Dej 
Primăria municipiului Dej – 

Centru de servicii sociale 
Centru de zi pentru persoane vârstnice 

Câmpia Turzii 
Consiliul local/ 
Primăria Câmpia Turzii  

Centru de zi pentru persoane vârstnice 

Câmpia Turzii 
Consiliul local/ Primăria 

Câmpia Turzii Serviciul Public 

de Asistenţă Socială 

Centru de recuperare pentru persoane cu 

dizabilităţi  

Turda 
Primăria municipiului Turda - 

Serviciul Public de Asistenţă 

Socială 
Centru de zi pentru persoane vârstnice 

Cluj Napoca 

Primăria municipiului Cluj-

Napoca Direcţia de Asistenţă 

Socială şi Medicală   – Serviciu 

public în subordinea Consiliului 

Local 

Centru de zi pentru persoane vârstnice 

nr.1 

Cluj Napoca 

Primăria municipiului Cluj-

Napoca Direcţia de Asistenţă 

Socială şi Medicală   – Serviciu 

public în subordinea Consiliului 

Local 

Centru de zi pentru persoane vârstnice 

nr.2 

Cantina 

socială 
Turda 

Primăria municipiului Turda - 

Serviciul Public de Asistenţă 

Socială 
Cantina socială 

Servicii de 

consiliere 

Turda 
Primăria municipiului Turda - 

Serviciul Public de Asistenţă 

Socială 

Centru de consiliere şi informare pentru 

tineri  

Turda 
Primăria municipiului Turda - 

Serviciul Public de Asistenţă 

Socială 

Centru pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie 

Gilău 
Comuna Gilău/Consiliul local  
Serviciul Public de Asistenţă 

Socială 
Centru de informare şi consiliere 

Servicii rezidentiale 

Adapost 

persoane 
Turda 

Primăria municipiului Turda - 

Serviciul Public de Asistenţă 

Socială 

Centrul social de urgenţă pentru persoane 

fără adăpost 

Centru  

victime 

violenţă în 

Turda 
Primăria municipiului Turda - 

Serviciul Public de Asistenţă 

Socială 

Centrul de primire în regim de urgenţă 

pentru victimele violenţei în familie 
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Tip 

serviciu 
Localitatea 

Denumirea furnizorului de 

servicii 
Denumirea serviciilor 

familie 

Alte servicii 

 Cluj Napoca 

Primăria municipiului Cluj-

Napoca Direcţia de Asistenţă 

Socială şi Medicală   – Serviciu 

public în subordinea Consiliului 

Local 

Serviciul asistenţa persoanelor cu nevoi 

speciale  

 Cluj Napoca 

Primăria municipiului Cluj-

Napoca Direcţia de Asistenţă 

Socială şi Medicală   – Serviciu 

public în subordinea Consiliului 

Local 

Serviciul  protecţie socială  

* Conform datelor furnizate de AJPIS Cluj 

 
 

 

Responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi 

susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii 
 

 

Înfiinţarea de structuri comunitare consultative – DGASPC Cluj a asigurat informarea periodică 

a tuturor autorităţilor locale cu privire la necesitatea şi utilitatea structurilor comunitare consultative, 

realizîndu-se o performanţă din acest punct de vedere, în 2012 din 81 de localităţi, în 78 dintre 

acestea funcţionând Consiliile Comunitare Consultative. Încă din 2008 funcţionau aceste consilii în 

76 de localităţi. 

 

În urma comunicării permanente cu angajaţii cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale s-au 

identificat următoarele probleme la nivelul comunităţilor locale: 

1. Număr mare de primării unde în urma plecării lucrătorului social postul rămas vacant s-a blocat, 

iar atribuţiile de asistenţă socială au fost transferate personalului din primărie: secretar, vice-primar, 

agent agricol. 

2. Numărul mare de lucrători sociali fără studii de specialitate în domeniul asistenţei sociale;   

3. Volumul mare de lucru ce revine lucrătorilor sociali, munca acestora fiind axată în principal pe 

întocmirea documentaţiei în vederea acordării diferitelor tipuri de prestaţii, în detrimentul muncii 

specifice de asistenţă socială; 

4. Lipsa serviciilor de zi (ex: centre de zi, centre de consiliere), cu rol în prevenţie; de cele mai 

multe ori consiliile locale manifestă rezerve în ceea ce priveşte înfiinţarea acestora invocând mai 

ales constrângeri de natură financiară şi a resurselor umane;  

5. Reducerea numărului de asistenţi personali din cauza problemelor financiare cu care se confruntă 

primăriile. 

6. Servicii insuficiente de îngrjire la domiciliu pentru persoane vârstnice şi persoane cu handicap. 

7. Lipsa mijloacelor de transport în vederea facilitării deplasării în teren a lucrătorilor sociali; 

Urmare a comunicării permanente se constată şi o îmbunătăţire a activităţii desfăşurate de către 

asistentii/ lucrătorii sociali din primării pe următoarele componente:  
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o Creşterea implicării comunităţilor locale în rezolvarea problemelor sociale 

identificate pe plan local. 

o Colectarea unor informaţii conforme la elaborarea unor evidenţe privind situaţia 

copiilor aflaţi în sistemul de protecţie/ prevenţie şi a documentaţiei individuale a 

acestora; 

o Identificarea, evaluarea şi întocmirea  documentaţiei familiilor cu copii în situaţie de 

risc de abandon; 

o Monitorizarea copiilor lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se 

află la munca în străinătate; 

o Demararea activităţii de monitorizare a persoanelor cu deficienţă/handicap care nu 

necesită asistent personal, a persoanelor  vârstnice şi actualizarea periodică a 

evidenţei privind această categorie de beneficiari; 

Este necesară continuarea funcţionării Consiliilor comunitare consultative, eficienţa acestora 

materializându-se prin prevenirea instituţionalizării unor copii a căror situaţie a fost analizată în 

şedinţele convocate la primăriile de domiciliu, ca urmare a sensibilizării şi mobilizării liderilor 

comunităţilor respective. 

Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale şi cele publice prin încheierea de convenţii de 

colaborare au rolul de a stabili procedura de lucru şi de monitorizarea respectarii standardelor 

minime obligatorii pentru serviciile de zi şi rezidenţiale sau alte servicii specializate oferite de 

organizaţiile neguvernamentale. S-a dovedit eficienta colaborarea cu secţiile de ginecologie şi 

pediatrii pentru prevenirea abandonului copiilor în spitale şi a sarcinilor nedorite. 
 

 
 

 

 

 

 

5. Realizări ale DGASPC Cluj  

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) este instituţie publică 

de interes judeţean aflată în subordinea Consiliulul Judeţean Cluj. 

DGASPC Cluj a fost înfiinţată în conformitate cu Hotarârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 

208/2004 şi este rezultatul unirii Direcţiei Generale Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

cu Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Judeţean. 

DGASPC 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. 

 

Proiecte finalizate conform obiectivelor din Strategia judeţeană de dezvoltare a 

serviciilor sociale 2007-2013 

 

 Înfiinţarea unui Complex Comunitar pentru Recuperarea Copilului cu Handicap (parteneriat 

cu Fundaţia „SERA” Bucureşti), prin deschiderea a trei Case de tip familial cu o capacitate 

de 30 de locuri pentru copii cu handicap sever, precum şi a Centrului de Recuperare cu o 

capacitate de 50 de locuri în regim de zi pentru copilul cu handicap sever. Beneficiarii 
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sistemului de protecţie rezidenţial provin de la fostul Centru de Plasament de tip clasic pentru 

copiii cu handicap sever „Sf. Andrei” Jucu (închis pe parcursul anului 2009); 

 Înfiinţarea Centrului de Recuperare Psiho-Neuro-Motorie pentru Copii cu Handicap „Sfânta 

Irina” Turda; 

 Înfiinţarea unui Adăpost pentru Copiii Străzii la Turda (prin accesare fonduri europene); 

 Proiectul „Reabilitarea şi Extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Câţcău” vizează 

reabilitarea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Câţcău prin înfiinţarea, pe lângă 

cele două locuinţe protejate, a unui centru rezidenţial cu capacitate de 50 locuri, la standarde 

de calitate, pentru persoanele cu dizabilităţi. Acesta se derulează ca urmare a accesării de 

fonduri nerambursabile prin Programul de Incluziune Socială al Ministerului Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap şi Banca 

Mondială.Valoarea totală a proiectului este de 1.000.000 euro. 

 Proiectul “Reabilitare, reparaţii curente şi amenajări Centru de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Gherla” finalizat ca urmare a accesării unor fonduri europene, prin 

Programul Operaţional Regional 2007-2013 (Axa prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale) al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Locuinţei, având ca scop creşterea calităţii serviciilor de tip rezidenţial destinate persoanelor 

adulte cu handicap. Proiectul a avut o valoare totală de 3.487.609,46 lei. 

 Participarea în cadrul proiectului „Elder care in the European Union” –  proiect care face 

parte din programul European “Europe for citizens” (Europa pentru cetăţeni), iniţiat de 

judeţul Baranya, Ungaria în colaborare cu judeţul Cluj, al cărui scop a fost schimbul de bune 

practici  în domeniul  îngrijirii  acordate  persoanelor vârstnice. 

  În urma Campaniei „16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeilor”,  DGASPC 

Cluj în colaborare cu Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Univeristăţii 

„Babeş-Bolyai”  şi Institutul Român pentru Acţiune, Instruire şi Cercetare în Domeniul Păcii 

(PATRIR) a constituit un grup de lucru în domeniul violenţei domestice. În cadrul acestei 

colaborări în perioada 01.01.2010-31.05.2010  au avut loc un număr de 5 întâlniri având ca  

scop punerea bazelor colaborării între variate instituţii şi organizaţii, guvernamentale şi 

neguvernamentale, în vederea dezvoltării unui proiect de advocacy care să vizeze 

modificarea Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, la care au 

participat şi reprezentanţii DGASPC Cluj.   

 Organizarea în cadrul Proiectului „Iniţiativa copiii străzii - Adăpost de zi şi de noapte pentru 

copiii străzii” a unei campanii de prevenire a cerşetoriei şi delicvenţei împreună cu Primăria 

Municipiului Turda. 

 DGASPC Cluj a participat în 2010 la VOLUNTEXPO - târg de oferte de voluntariat 

organizat de Centrul de voluntariat Cluj-Napoca în cadrul Săptămânii naţionale a 

voluntariatului (SNV) 2010 la Cluj-Napoca, ediţia a IX-a: 19 - 25 aprilie 2010.   

 Organizarea anuală a   Zilelor Adopţiei, eveniment menit să promoveze adopția internă. 

 Realizarea de campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii clujene pe diferite teme: 

promovarea imaginii persoanelor cu dizabilităţi la nivelul comunităţii, celebrarea Zilei 

Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, sensibilizarea publicului larg în scopul prevenirii 

excluziunii şi marginalizării sociale, celebrarea Zilei Internaţionale Alzheimer printr-o 

campanie stradală menită să sensibilizeze comunitatea clujeană cu privire la problematica 

demenţei în boala Alzheimer, celebrarea  Zilei Europene de Luptă Împotriva Discriminării 
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Persoanelor cu Handicap, a Zilei Familiei (campania “Părinţi responsabili, copii fericiţi"), a 

Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, a Zilei Asistentului Maternal Profesionist, 

campanii având ca scop diminuarea conduitei agresive şi însuşire de comportamente asertive 

la copii de varstă şcolară („Să spunem NU agresivităţii!”, „Tehnici, metode, sugestii în 

abordarea copilului cu tulburări de comportament”), prevenirea abandonului copilului, 

prevenirea abuzului asupra copilului, acţiuni stradale privind combaterea fenomenului 

cerşetoriei, abuzului şi eploatării prin muncă a copilului, prevenirea delincvenţei juvenile 

(Campania Şcolară “Prevenirea Delicvenţei Juvenile şi a cerşetoriei”), etc. 

 Organizarea de tabere terapeutice pentru copii plasaţi la asistenţi  maternali, a taberelor de 

vară la mare, la munte, pentru copii beneficiari ai serviciilor rezidenţiale. 

 Fucționarea Centrului Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru 

Copii şi Adulţi Cluj (Proiectul Consiliului Judeţean Cluj), care va furnizează: 

 servicii sociale specializate - suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în 

dificultate, sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea 

profesională a tinerilor, consiliere, servicii şi acţiuni care au drept scop menţinerea, 

refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de 

nevoie socială 

 servicii de îngrjire socio-medicală: de recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, 

fizioterapie, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie pentru 

copii şi persoane adulte cu deficienţe, cu scopul de a stimula capacitatea tuturor 

beneficiarilor Centrului Comunitar Judeţean în vederea integrării/reintegrării în 

societate, de a dezvolta autonomia beneficiarilor şi de a preveni riscul de 

marginalizare şi excluziune socială; 

 Centrului Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru 

Copii şi Adulţi Cluj cuprinde următoarele tipuri de servicii şi grupuri ţintă aferente: 

1. Centru de zi/recuperare pentru copii autişti – grup ţintă: 24 de copii cu vârste cuprinse 

între 3- 12 ani, proveniţi din familii şi centre de plasament/asistenţi maternali profesionişti şi 

aparţinătorii acestora; 

2. Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi/handicap motor/fizic şi neuropsihic –grup 

ţintă: 50 de copii cu handicap neuropsihic/motor şi fizic proveniţi din familii şi centre de 

plasament/asistenţi maternali şi aparţinătorii acestora; 

3. Centru de integrare socio-profesională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie - 

grup ţintă: 190 de tineri care urmează să părăseasca sistemul de protecţie cu vârsta cuprinsă 

între 14-18 ani şi peste 18 ani; 

4. Centru de recuperare pentru persoane adulte cu dizabilităţi/handicap fizic/motor – grup 

ţintă 50 persoane adulte cu dizabilităţi/handicap fizic/motor proveniţi din familii şi centre de 

plasament/asistenţi maternali şi apartinătorii acestora; 

5. Centru de zi pentru bolnavi Alzheimer -  grup ţintă: 24 persoane cu demenţă Alzheimer 

sau alte tipuri de demenţă şi familiile/aparţinătorii acestora; 

6. Centru de consiliere pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu 

dizabilităţi/ handicap - grup ţintă: 150 persoane cu dizabilităţi/handicap cu vârsta cuprinsă 

între 18 - 45 ani. 

Implementarea acestui proiect a contribuit la îndeplinirea unuia dintre obiectivele Strategiei 

Judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului 2008-2013 adoptată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr.128/2009 şi care se referă la crearea unui sistem 

coerent şi coordonat de măsuri şi acţiuni care să asigure incluziunea socială, reducerea 
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riscului de marginalizare şi excluziune socială, integrarea şi participarea activă în comunitate 

a copiilor şi persoanelor adulte aflate în dificultate.  

 Reabilitarea Centrului maternal “Luminiţa” proiect al Consiliului Judeţean Cluj prin Program 

Operational Regional 2007-2013. 

 Reabilitarea Complexului de servicii pentru Recuperarea Copiilor cu Handicap Neuropsihic 

Sever nr. 10, proiect al Consiliului Judeţean Cluj prin Program Operational Regional 2007-

2013. 

 Înfiinţarea unui Centru pentru victimele traficului de persoane în judeţul Cluj. 

 Proiect “AUDIS - pentru o mai bună audiere a minorilor!” prin care au fost amenajate două 

săli de audiere la nivelul ţării, una la Cluj-Napoca (în cadrul DGASPC Cluj) şi una la 

Craiova. Proiectul îşi propune să dezvolte într-o perspectivă sustenabilă, capacităţi umane şi 

logistice, precum şi un cadru legal conform cu standardele europene şi internaţionale în 

domeniul audierii minorilor victime ale unor infracţiuni, minori martori şi minori în conflict 

cu legea. Prin schimburi de bune practici regionale şi prin  expertiza tehnică a consultanţilor  

proiectului, se doreşte ameliorarea cunoştinţelor şi practicilor din România în ceee ce  

priveşte audierea minorilor victime ale unor infracţiuni, minori martori şi minori în conflict 

cu legea. 

Coordonarea proiectului este asigurată de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru 

Copil (FONPC) şi a beneficiat de sprijin financiar, logistic si tehnic din partea Ambasadei 

Franţei în România, Asociaţiei federative “LA VOIX DE L’ENFANT” şi Fundaţiei “Terre 

des hommes”. Parteneri în derularea proiectului: Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor 

Interne/IGPR şi ANITP, MMFPSPV/ ANPDCA. 

 

 

 

 

 

Următoarele proiecte au fost implementate conform obiectivelor din Strategia judeţeană 

de dezvoltare a serviciilor sociale 2007-2013 

 

1. Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Câţcău prin înfiinţarea, pe lângă cele 2 locuinţe 

protejate, a unui centru rezidenţial cu capacitate de 50 locuri la standarde minime de calitate 

pentru persoanele cu dizabilităţi:  

- proiectul „Reabilitarea şi Extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Câţcău” se derulează ca 

urmare a accesării de fonduri nerambursabile prin Programul de Incluziune Socială al Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Banca 

Mondială 

 

2. Reabilitarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla în vederea 

respectării standardelor specifice de calitate: proiectul „Reabilitare, reparaţii curente şi amenajări 

Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla” se derulează ca urmare a accesării 

unor fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 al Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, având ca scop creşterea calităţii serviciilor de tip rezidenţial 

destinate persoanelor adulte cu handicap. 
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3. Reorganizarea Complexului de servicii pentru recuperarea copilului cu tulburări de 

comportament nr. 2 “Oblio”, a Complexului de servicii pentru recuperarea copilului cu handicap 

uşor şi mediu nr. 9 “Ţăndărică” şi a Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă 

“Gavroche”.  

 

4. Înfiinţarea unui Centru de reabilitare socială şi primire în regim de urgenţă a victimelor traficului 

de persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul IV 

 
PRINCIPII ŞI RĂSPUNSURI LA NEVOI IDENTIFICATE 

 

 

Analiza este structurată pe 3 domenii principale de interes - corespunzătoare celor trei 

grupuri principale de beneficiari ţintă şi anume: 

a) Promovarea şi protecţia drepturilor copilului 

b) Protecţia şi asistenţa persoanelor adulte şi a persoanelor cu dizabilităţi 

c) Asistenţa persoanelor vârstnice 
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1. PRINCIPII CARE STAU LA BAZA STRATEGIEI ÎN DOMENIUL 

PROTECŢIEI COPILULUI  

 
 

1. Promovarea şi respectarea interesului superior al copilului. 

 Strategia promovează activităţi care converg prioritar către respectarea tuturor drepturilor 

copilului român sau străin aflat pe teritoriul judeţului Cluj. 

2. Universalitatea, nediscriminarea şi egalitatea de şanse. 

 Promovarea şi respectarea acestui principiu asigură tuturor copiilor oportunităţi şi drepturi egale. 

Principiul nediscriminării obligă autorităţile să ofere tuturor copiilor aflaţi într-o situaţie similară 

acelaşi tratament şi să nu existe o disproporţie între scopul urmărit prin tratament inegal şi 

mijloacele folosite. 

3. Primordialitatea responsabilitaţii părinţilor în creşterea şi îngrijirea (părinţilor) copiilor 

 Prin afirmarea acesteia se doreşte schimbarea accentului de pe responsabilitatea statului 

paternalist pe aceea a familiei, cu precădere a părinţilor, titulari de drepturi şi obligaţii faţă de 

copiii lor. 

4. Abordarea sistematică, subsidiaritatea şi solidaritatea. 

 Statul intervine atunci când resursele familiale şi comunitare nu au satisfăcut sau au satisfăcut 

insuficient nevoile copilului. Strategia prefigurează instrumentele necesare întăririi coeziunii 

sociale şi mobilizării comunităţilor locale pentru crearea şi susţinerea serviciilor comunitare. 

5. Intervenţia intersectorială şi interdisciplinară. 

 Abordarea problematicii drepturilor copilului se realizează prin colaborarea şi coordonarea 

intervenţiilor tuturor factorilor responsabili, în contextul integrării acestei probleme în politica 

educaţională, de sănătate, etc. de la nivelul judeţului. 

6. Promovarea parteneriatului. 

 În toate tipurile de activităţi, prezenta Strategie, promovează realizarea de parteneriate de o mare 

diversitate. Este promovat, de asemenea, parteneriatul comunitar, care porneşte de la premisa că 

responsabilitatea faţă de copii nu trebuie să aparţină unei singure autorităţi sau instituţii, ci unei 

întregi reţele alcătuite din familia acestuia, liderii informali ai comunităţii şi reprezentanţi ai 

instituţiilor sau organizaţiilor responsabile.  

7. Participarea şi consultarea copiilor în adoptarea deciziilor care îi privesc 

 Acest principiu are în vedere implicarea copiilor în deciziile care îi privesc, respectarea opiniei 

acestora în funcţie de vârstă şi grad de maturitate şi încurajarea comunicării între adulţi şi copii. 

8. Asigurarea transparenţei, participării şi consultării. 

 Implementarea Strategiei se va realiza prin acţiuni de informare, raportare periodică şi consultare 

cu partenerii. 

9. Asigurarea stabilităţii, continuităţii şi complementarităţii îngrijirii personalizate acordate 

fiecărui copil 

Profesioniştii din domeniul protecţiei copilului vor urmării cu prioritate găsirea acelor soluţii 

pentru copiii aflaţi în dificultate, care să aibe caracter de permanenţă. Copilul are nevoie de un mediu 

familial stabil, iar serviciile oferite pentru el şi familia sa sunt gândite astfel încât să asigure 

continuitate şi complementaritate, respectiv serviciile trebuie să fie disponibile în orice moment al 

vieţii lui şi în sprijinul autonomiei la vârsta adultă precum şi să acopere diversitatea nevoilor sale 

specifice. 

În cadrul Compartimentului - Protecţia Copilului există următoarele servicii de specialitate: 
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1. Compartimentul adopţii şi postadopţii 

2.Serviciul management de caz, protecţie specială copii în servicii de tip familial, asistenţă maternală 

3. Serviciul management de caz, protecţie specială, copii în servicii de tip rezidenţial 

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 strazii 

5. Serviciul de consiliere pentru părinţi şi copii, compartiment prevenire sarcină nedorită 

6. Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi 

 

 

 

2.  PRINCIPII CARE STAU LA BAZA STRATEGIEI ÎN DOMENIUL 

ASISTENŢEI SOCIALE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 
 

Activitatea de asistenţă socială în general şi cu atât mai mult activitatea atât de complexă a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj  se desfăşoară pe baza unor 

principii bine stabilite: 
 

1. Respectarea drepturilor şi a demnităţii persoanelor cu handicap. 

Acest principiu se bazează pe Declaraţia Universală a Drepturilor Omului care proclamă faptul că 

toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. 

2. Prevenirea şi combaterea discriminării. 

Prejudecăţile create şi alimentate de societate generează discriminare la adresa membrilor care se 

disting faţă de „normalul” acceptat. Această atitudine este generatoare de bariere sociale, adesea 

imposibil de trecut pentru multe persoane cu dizabilităţi, care sfârşesc prin a fi ignorate şi izolate. 

Schimbarea atitudinii şi a mentalităţii generale este un proces de lungă durată, necesitând un efort 

susţinut din partea tuturor actorilor sociali. 

3. Egalizarea şanselor. Persoanele cu dizabilităţi trebuie pregătite şi ajutate pentru a-şi asuma 

deplina responsabilitate ca membri ai societăţii. În acelaşi timp, diversele sisteme şi servicii ale 

societăţii (educaţie, sănătate, angajare în muncă, servicii sociale etc.) trebuie să vină în întâmpinarea 

nevoilor şi a posibilităţilor tuturor membrilor societăţii, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi. 

4. Solidaritatea socială. Societatea în ansamblul ei este chemată să acţioneze în mod solidar şi 

unitar pentru a răspunde nevoilor complexe ale persoanelor cu dizabilităţi, aceste persoane făcând 

parte din întregul societăţii. 

5. Responsabilizarea comunităţii. Comunitatea locală este cea în măsură a preveni situaţiile de 

criză precum şi de a identifica resursele necesare persoanelor cu dizabilităţi sau familiilor care au în 

grijă astfel de persoane, pentru depăşirea situaţiilor dificile în care se află momentan. În acest sens, 

comunitatea este chemată să intervină în mod activ pentru promovarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, precum şi în crearea, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale necesare acestor 

persoane. 

6. „Adaptarea” societăţii la persoana cu handicap. În conformitate cu practicile europene în 

domeniu, accentul – care până de curând era pus exclusiv pe reabilitarea persoanei cu dizabilităţi 

pentru a se „încadra” în societate – se schimbă în sensul că societăţii i se cere să se adapteze, astfel 

încât să includă şi să facă faţă cerinţelor tuturor membrilor săi, inclusiv a celor cu handicap. 

7. Promovarea şi protejarea interesului persoanei cu dizabilităţi. Toate deciziile şi acţiunile care 

au în vedere persoana cu dizabilităţi, trebuie să urmărească cu prioritate protejarea interesului şi 

promovarea drepturilor acestei persoane. 
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8. Parteneriatul. Sectorul public şi privat trebuie să conlucreze şi să dezvolte parteneriate, în 

vederea furnizării de servicii de calitate, la standarde europene, în beneficiul exclusiv al persoanelor 

cu dizabilităţi. 

În cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială a Persoanei Adulte funcţionează următoarele 

servicii de specialitate: 

1. Serviciul management de caz adulţi, violenţă în familie, asistenţă persoane vârstnice 

2. Serviciul prevenire marginalizare socială şi integrare socio-profesională, prestaţii sociale 

3. Compartimentul de intervenţie în situaţii de trafic, migraţie, repatrieri adulţi/copii 

4. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap  

 

 

 

3. PRINCIPII CARE STAU LA BAZA STRATEGIEI ÎN DOMENIUL 

ASISTENŢEI SOCIALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 

           Principiile care stau la baza Strategiei naţionale pentru dezvoltarea sistemului de asistenţă 

socială pentru persoanele vârstnice şi implicit la baza strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj sunt fundamentate pe principiile enunţate de Organizaţia 

Naţiunilor Unite, precum şi pe cele care guvernează construcţia sistemului de servicii sociale dupa 

cum urmează: 

1. Respectarea demnităţii umane; 

2. Promovarea împlinirii personale; 

3. Promovarea autonomiei persoanei; 

4. Promovarea participării şi responsabilităţii; 

5. Facilitarea accesului la serviciile de îngrijire; 

6. Proximitatea; 

7. Solidaritatea socială; 

8. Parteneriatul; 

9. Abordarea multidisciplinară; 

10. Libertatea de a alege; 

11. Egalitatea de şanse şi nondiscriminarea; 

12. Transparenţa şi responsabilitatea publică; 

13. Complementaritatea şi abordarea integrată; 

14. Confidenţialitatea. 

 

           În afara riscului de bătrâneţe acoperit de sistemul de securitate socială prin asigurarea unui 

venit reprezentat de pensie, în cazul persoanelor de vârsta a treia se întâlneşte o situaţie particulară, 

acestea având nevoie de două tipuri de suport, respectiv servicii sociale şi medicale. În aceste 

condiţii, iniţierea, dezvoltarea şi acordarea serviciilor sociale şi de sănătate, în special a celor de 

îngrijire personală, impun o politică unitară în domeniu pentru a realiza menţinerea persoanei 

vârstnice la domiciliul său, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a asigura suportul necesar 

continuării vieţii într-o instituţie de asistenţă socială. 

 

            Sistemul actual de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice se axează în principal pe: 
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 transferuri băneşti către populaţie (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, indemnizaţii sau alte 

pensii decât cele provenite din sistemul de asigurări sociale) 

 facilităţi diverse care privesc în special asistenţa medicală fără contribuţie, gratuităţi şi 

compensări la medicamente, gratuităţi sau reduceri de costuri pentru tratament balnear, transport 

în comun sau interurban, abonamente radio-tv., etc. 

 servicii de îngrijire la domiciliu – îngrijirea la domiciliu se acordă fără nici o contribuţie în cazul 

persoanelor care au venituri reduse; persoanele vârstnice care se încadrează într-un grad de 

handicap grav pot beneficia de asistent personal sau pot opta pentru o indemnizaţie; de asemenea 

pot beneficia de facilităţile acordate adultului cu handicap 

 servicii de găzduire, supraveghere, asistare, îngrijire, recuperare, suport şi consiliere acordate în 

instituţii de asistenţă socială de tip rezidenţial sau servicii alternative de tip centre de zi, cluburi; 

În subordinea DGASPC Cluj funcţionează două centre pentru persoane vârstnice în localităţile 

Recea-Cristur şi Gherla, cu o capacitate totală de 80 de locuri. 

 

 

 

4. RĂSPUNSURI LA NEVOI IDENTIFICATE 
 

1. Dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial prin creşterea numărului de asistenţi 

maternali, inclusiv a celor care asigură îngrjirea copiilor abuzaţi/neglijaţi şi a copiilor cu 

deficienţă/handicap; 

 

2. Prevenirea şi reducerea abandonului copiilor de către proprii părinţi, prin sprijinirea 

familiilor copiilor aflaţi în dificultate. Asigurarea de asistenţă tehnică pentru constituirea 

consiliilor comunitare consultative la nivelul tuturor primăriilor din judeţ; acestea vor interveni 

cu soluţii în situaţia familiilor cu copii aflate la risc din comunitatea respectivă, inclusiv cu 

soluţii în ceea ce priveşte dezvoltarea de servicii comunitare primare; scopul este prevenirea 

abandonului şi instituţionalizării copiilor. În acest sens DGASPC va promova parteneriatul cu 

autorităţile locale şi societatea civilă insistând pe soluţionarea problemelor sociale la nivel 

comunitar. 

 

2.În vederea creşterii calităţii vieţii copiilor din sistemul rezidenţial şi a asigurării 

unui mediu de viaţă cît mai apropiat de climatul familial, s-au închis 2 centre de plasament: 

Centru de Tip Rezidenţial pentru Copii din cadrul Complexului de Servicii Destinat Protecţiei 

Copilului nr. 1 din Cluj Napoca şi Centrului de plasament nr. 8 din Huedin, rezultând 

următoarele: 

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

familial1; 

- 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 Târnavelor; 

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

- Casa de tip Familial “Casa Anna” Huedin 
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- Casa de tip Familial “Casa Elsa” Huedin 

 

3. Campanii de sensibilizare a societăţii în scopul prevenirii violenţei asupra copiilor,  traficului 

de copii, prevenirii consumului de droguri şi a fenomenului copiilor străzii; 

 

4. Înfiinţarea  unor  servicii care să asigure asistenţă şi protecţie pentru victimele traficului de 

persoane; 

 

5. Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu deficienţă/handicap prin:  

- crearea şi dezvoltarea unor sisteme alternative integrate care să furnizeze persoanei cu handicap 

un complex de servicii (recuperare şi terapie, tratament, medicaţie, consiliere); 

- dezvoltarea şi încurajarea parteneriatului public privat prin implicarea ONG-urilor în proiecte şi 

servicii oferite persoanelor cu handicap la nivel local şi judeţean. 

 

6. Modernizarea, reabilitarea şi dotarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Jucu, în vederea respectării standardelor specifice de calitate, astfel încât 

amenajarea acestuia sa fie în concordanţa cu nevoile de asistenţă ale adulţilor, conform planului 

individual de asistenţă. Este inclus în planul de extindere metropolitană şi va intra în proces de 

reabilitare, modernizare şi dotare printr-un proiect care se va derula pe o perioadă de 18 luni.  

 

7. Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Luna de Jos prin înfiinţarea a 3 locuinţe 

protejate cu o capacitate de 10 locuri fiecare şi a unui Centru de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

persoane cu handicap neuropsihic, cu o capacitate de 50 locuri. 

 

8. Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Cluj-Napoca şi înfiinţarea cu prioritate a 

unui Centru rezidenţial pentru persoanele cu demenţă Alzheimer cu o capacitate de până la 50 de 

locuri. 

 

9. Implementarea unui program coerent de recrutare, susţinere a potenţialilor părinţi 

adoptivi şi creşterea numărului de adopţii naţionale finalizate. 

 

10. Promovarea adopţiei, cu prioritate a adopţiei naţionale; 

 

11. Încheierea unor parteneriate cu furnizorii de servicii sociale privaţi acreditaţi din judetul 

Cluj şi cu serviciile publice de asistenţă socială, în vederea înfiinţării/diversificării serviciilor 

de zi/ rezidenţiale/ familiale oferite copiilor şi persoanelor adulte aflate în dificultate. 

 

12. Dezvoltarea şi profesionalizarea resurselor umane care activează în cadrul serviciilor 

DGASPC Cluj. 

 

13. Continuarea procesului de implementare a legislaţiei în vigoare prin înfiiţarea/reorganizarea 

unor servicii în conformitate cu nevoile identificate la nivelul judeţului Cluj. 

 

14. Modernizarea, dotarea, transformarea unităţilor existente destinate copiilor:  

- Complex de servicii destinat protectiei copilului nr 1 Cluj Napoca 
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- Complex de Servicii pentru Recuperarea Copiilor cu Tulburǎri de Comportament nr. 2 

”Oblio” 

- Casele de tip familial “Amicii”, “Cuore”, “Phoenix” Huedin  

- Complexul Comunitare de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj-Napoca (Casele de tip 

familial şi Centrul de Recuperare)  

- Centrul de Zi „Spiriduşii” şi Centrul  Maternal Câmpia Turzii 

 

15. Modernizare, dotare, transformare unităţi existente destinate persoanelor adulte: 

- Complexul de Servicii Comunitare Destinat Persoanelor Adulte Cimpia Turzii 

- Centru de Îngrijire şi Asistenţă Cluj Napoca 

- Centru de Îngrijire şi Asistenţă Câţcău 

- Centru de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Nicolae” Mociu 

- Centru de Îngrijire şi Asistenţă Luna de Jos 

- Centru pentru Persoane Vârstnice Recea Cristur 

- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu 

 

16. Înfiinţarea unor servicii rezidenţiale de tip familial destinate persoanelor adulte cu 

dizabilităţi neuropsihice în zona Turda-Câmpia-Turzii, Cluj Napoca şi Huedin. 
 

17. Unităţi propuse spre înfiinţare, cu respectarea standardelor specifice de calitate: 

-  Centru de terapie asistată cu animale pentru copii şi adulţi (comuna Ciurila, Sat Sălicea) 

-  Centru rezidenţial pentru persoane cu demenţă Alzheimer şi alte tipuri de demenţe (comuna 

Ciurila, Sat Sălicea) 

-  Centru pentru persoane vârstnice Dej 

-  Centru pentru persoane vârstnice Câmpia –Turzii 

-  Centru pentru persoane vârstnice Huedin 

-  Centru de zi/recuperare a copilului cu dizabilităţi Huedin 

-  Centru de zi pentru copii Dej 

-  Complex de servicii pentru copii Dej 

-  Centre de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu dizabilităţi neuropsihice: Turda-Câmpia-

Turzii, Cluj Napoca şi Huedin. 

 

18.  DGASPC Cluj în calitate de partener şi Fundaţia Caritabilă Sfântul Daniel Turda în calitate de 

promotor de proiect vor depune spre finanţare proiectul ,,Cooperare româno-norvegiană 

pentru copii cu probleme socio-comportamentale”, în cadrul Programului RO10 „Copii şi 

tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale 

şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic 

European 2009 – 2014 (Granturile SEE 2009-2014). 

      Prin acest proiect se va urmări înfiinţarea unor Centre de intervenţie pentru copii cu 

probleme comportamentale şi sociale la Cluj-Napoca şi Turda. 

 

19.  Din nevoia menţinerii persoanelor vârstnice în cadrul familial si al comunităţii din care fac 

parte, se remarcă necesitatea îmbunătăţirii, diversificării şi extinderii serviciilor 

sociale comunitare destinate vârstnicilor, în special a celor de îngrijire la domiciliu. În acest 

mod se poate răspunde cerinţelor persoanelor vârstnice de a rămâne în cadrul comunităţii şi de 
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a primi ajutor şi îngrijire socio-medicală în propria locuinţă, astfel încât este necesară 

implicarea autorităţilor de la nivel local în asistenţă socială a persoanelor vârstnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capitolul V  
 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 

ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ŞI PROTECŢIEI 

COPILULUI PE TERMEN MEDIU (2014 – 2016) ŞI LUNG 

(PÂNĂ ÎN 2020) 
 

 

1. OBIECTIVELE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ÎN 

DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ŞI PROTECŢIEI COPILULUI PE TERMEN MEDIU 

(2014 – 2016) ŞI LUNG (PÂNĂ ÎN 2020) 
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In vederea realizării scopului strategiei de a dezvolta un sistem complementar, comprehensiv şi 

funcţional de servicii sociale la nivel judeţean, care să sprijine persoanele vulnerabile pentru 

depăşirea situaţiilor de dificultate, să contribuie la prevenirea şi combaterea riscului de excluziune 

socială, creşterea calităţii vieţii precum şi promovarea incluziunii sociale, se impune stabilirea unor 

obiective generale şi specifice. 

 

PROMOVAREA ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 

 

Obiectiv general 1:  

Promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor 

Obiective specifice:  

1.1 Creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la drepturile copilului; 

 

Obiectiv general 2:  

Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării 

Obiective specifice: 

2.1 Dezvoltarea şi diversificarea intervenţiei şi a reţelei de servicii pentru reabilitarea şi reintegrarea 

socială a copiilor victime ale abuzului, neglijării si exploatării copilului 

2.2 Dezvoltarea şi diversificarea intervenţiei şi a reţelei de servicii pentru victimele violenţei în 

familie 

 

Obiectiv general 3: 

Responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi susţinerea 

familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii 

Obiective specifice: 

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

3.2 Creşterea responsabilităţii comunităţii locale în prevenirea separării copilului de familie; 

3.3 Dezvoltarea/ diversificarea serviciilor pentru copil şi familie la nivel local 

Obiectiv general 4: 

Protecţia specială şi asigurarea de servicii pentru grupurile vulnerabile de copii şi tineri 

Obiective specifice: 

4.1 Menţinerea/ îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie; 

4.2.Închiderea instituţiilor rezidenţiale de tip vechi; 

4.3.Prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, în rândul copiilor din serviciile DGASPC Cluj; 

4.4.Creşterea accesului copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi la serviciile de recuperare/reabilitare şi 

servicii educaţionale; 

4.5.Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de 

protecţie şi a altor categorii vulnerabile de tineri; 

4.6 Înfiinţare de servicii noi destinate copiilor; 

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

4.8 Dezvoltarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării/ înfiinţării descentralizării 

serviciilor; 

 
 

PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR ADULTE ŞI A PERSOANELOR CU 

HANDICAP 
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Protecţia persoanelor cu handicap 

 

Obiectiv general 1: 

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 

1.1 Creşterea gradului de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilităţi la servicii publice precum 

şi la alte categorii de servicii şi bunuri   

1.2 . Dezvoltarea/ diversificarea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilităţi 

1.3 . Descentralizarea responsabilităţilor la nivel local. 

 

Obiectiv general 2: 

 Promovarea integrării sociale şi profesionale a persoanelor cu handicap 

2.1. Promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu dizabilităţi care să conducă la combaterea 

discriminării şi promovarea şanselor egale 

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

forţei de muncă 

 

Protecţia victimelor violenţei în familie, a traficului de persoane şi a consumului de droguri 

 

Obiectiv general 3:  

Dezvoltarea unui sistem centrat de prevenire a violenţei în familie 

3.1 Prevenirea violenţei în familie şi promovarea colaborării interinstituţionale în vederea diminuării 

fenomenului  

3.2. Dezvoltarea de servicii sociale specializate în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie şi asigurarea calităţii acestora;  

 

 

 

Obiectiv general 4:  
Dezvoltarea unor serviciii destinate prevenirii traficului de persoane şi victimelor traficului de 

persoane 

4.1. Asigurarea unor servicii de prevenire a traficului 

4.2. Asigurarea protectie si asistentei victimelor traficului de persoane 

 

Obiectiv general 5:   

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

5.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare, distribuire de 

materiale publicitare/ informative 

5.1.2 Încheiere de parteneriate de colaborare cu instituţii publice sau private cu activităţi în domeniu; 

 

PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 

Obiectiv general 1:  
Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 
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1.1 Menţinerea/ îmbunătăţirea standardelor de calitate din cadrul serviciilor pentru persoane 

vârstnice de la nivelul DGASPC Cluj 

1.2 Înfiinţarea de servicii noi pentru persoane vârstnice 

 

Obiectiv general 2:  
Combaterea riscului de excluziune socială, prin dezvoltarea unui sistem sustenabil de servicii 

sociale  

2.1. Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa societăţii 

2.2. Dezvoltarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării/ înfiinţării descentralizării 

serviciilor 

2.3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice şi 

descentralizarea 
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2.Planul de implementare al Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenţei 

sociale şi protecţiei copilului pe termen mediu (2014 – 2016) şi lung (până în 2020) 
 

 

 

PROMOVAREA ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 
 

 

Obiective specifice Acţiuni Responsabili Buget Termen Rezultate aşteptate 

Obiectiv general 1: Promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor 

1.1 Creşterea gradului 
de informare a 

populaţiei cu privire la 

promovarea şi 

respectarea  
drepturilor copilului 

 

1.1.1.Realizarea de acţiuni de mediatizare/ 

popularizare, campanii de informare, distribuire 

de materiale publicitare/informative cu privire la 

drepturile copilului, prevenirea şi combaterea 

abuzului/ neglijării/ exploatării şi a violenţei în 

familie etc. 

DGASPC Cluj 
 

Buget CJ 
Semestrial 

 

- Vor fi organizate minim 2 

acţiuni de mediatizare / 

popularizare / informare pe 

an. 
 

 

1.1.2.Colaborarea cu instituţii publice cu  

responsabilităţi în domeniu (şcoli, spitale,medici 

de familie), în vederea promovării şi respectării 

drepturilor copilului (educaţie, sănătate, 

identitate etc.) 

DGASPC Cluj 
Instituţii 

partenere 
(ISJ, DSP, IPJ) 

Buget CJ 
Permanent 

 

- Anual, vor fi organizate 

minim 2 acţiuni de colaborare 

pentru promovarea 

drepturilor copiilor. 
- colaborare si comunicare 

permanenta cu institutiile 

publice cu responsabilitati in 

domeniu 

1.1.3.Realizarea de acţiuni pentru promovarea 

egalităţii de şanse şi combaterea discriminării 

(inclusiv acţiuni pentru promovarea copiilor romi 

şi a copiilor cu dizabilităţi). 

DGASPC Cluj 
Instituţii şi 
organizaţii 
partenere 

Buget CJ Semestrial 

- vor fi organizate minim 2 

acţiuni pentru promovarea 

egalităţii de şanse şi 

combatere a discriminării pe 

an. 
- Vor fi organizate minim 2 

acţiuni de promovare a 

adopţiei pe an 
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Obiective specifice Acţiuni Responsabili Buget Termen Rezultate aşteptate 

Obiectiv general 2: Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării 

2.1 Dezvoltarea şi 
diversificarea 

intervenţiei şi a reţelei 

de servicii pentru 

reabilitarea şi 
reintegrarea socială a 
copiilor victime ale 

abuzului, neglijării si 
exploatării copilului 

2.1.1. Mediatizarea Telefonului de urgenţă, 

oferirea de servicii de consiliere hotline prn 

intermediul echipei mobile de intervenţie in 

regim de urgenţă, Centrului de primire in regim 

de urgenţă si a Adaposturilor pentru copiii străzii 

ale DGASPC Cluj 

 

DGASPC Cluj 
 

Buget CJ 
Permanent 

 

-vor fi monitorizate şi 

analizate toate apelurile 

înregistrate la Telefonul de 

urgenţă. 

-Cel puțin 2 campanii anuale 

de informare, educare și 

comunicare cu participarea 

Telefonului copilului,  

- monitorizarea și analizarea 

tuturor apelurilor înregistrate 

la Telefonul copilului 

 

 

2.1.2. Furnizarea serviciilor de specialitate în 

cadrul Centrelor de primire în regim de urgenţă 

ale DGASPC Cluj. 

DGASPC Cluj 
 

Buget CJ 
Permanent 

 

-anual vor fi oferite servicii 

rezidenţiale în CPRU pentru 

cca. 30 de copii aflaţi în 

situaţii de risc de abuz/ 

neglijare şi/sau copiii străzii. 

2.1.3. Colaborarea cu instituţiile relevante de pe 

plan judeţean pentru prevenirea şi intervenţia în 

reţea interinstituţională în situaţiile de abuz, 

neglijare şi exploatare a copilului. 

DGASPC Cluj 
Instituţii 
partenere 

 

Buget CJ 
Permanent 

 

-anual, vor fi organizate 

minim 2 acţiuni de colaborare 

pentru promovarea 

drepturilor copiilor. 
- colaborare si comunicare 

permanenta cu institutiile 

publice cu responsabilitati in 

domeniu cu scop de prevenție 

și intervenție 

2.1.4. Extinderea retelei de asistenta maternala 

pentru copilul abuzat/neglijat 
DGASPC Cluj Buget CJ Anual 

Acreditarea unui numar de 5 

asistenti matenali/an pentru 

copilul abuzat/neglijat 
2.1.5.Creşterea calităţii serviciilor pentru 

 audierea  minorilor care să fie conformă cu 

standardele europene şi internaţionale în 

DGASPC Cluj 
Instituţii 

partenere 
Buget CJ Permanent 

- Raportari periodice cu 

privire la audieri 

- Asigurarea permanenta a 
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Obiective specifice Acţiuni Responsabili Buget Termen Rezultate aşteptate 

domeniu pentru  reducerea impactului psihologic 

negativ asupra minorilor victime ale unor 

violenţe/ infracţiuni şi/sau minori în conflict cu 

legea prin maxima utilizare a  sălii specializate 

Audis  care  asigură condiţii optime pentru 

audierea minorilor 

 

functionarii salii 

specializate AUDIS 

- Parteneriate funcționale cu 

Ionstituțiile publice cu 

responsabilități în domeniu. 

- pentru cel puțin 50%din 

audierile copiilor 

minori,victime, martori sau 

autori vor solicita folosirea 

sălii specializate AUDIS 

2.1.6 Identificarea  şi dezvoltarea unor 

instrumente de intervenție  interinstituțională şi 

multidisciplinară în cadrul Echipei intersectoriale 

locale pentru prevenirea şi combaterea 

exploatării copiilor prin muncă 

DGASPC Cluj 
Instituţii 

partenere 
Buget CJ Permanent 

- Cel puțin întâlniri 

trimestriale a Echipei 

interinstituţionale 

locale; 

- raportări periodice; 

- Cel puțin în 90%din 

cazurile de copii 

neglijați exploatați se 

va asigura intervenția 

specializată 

-  

 

2.2 Dezvoltarea şi 
diversificarea 

intervenţiei şi a reţelei 

de servicii pentru 

victimele violenţei în 

familie 

2.2.1 Constituirea unei evidenţe a victimelor 

violenţei în familie (încheierea unui protocol de 

colaborare cu instituţiile relevante şi raportarea 

periodică) 

DGASPC Cluj 
Instituţii 
partenere 

Buget CJ 
Permanent 

monitorizare 

- raportări periodice cu 

privire la victimele violenţei 

în familie 

2.2.2 Furnizarea de servicii in cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare destinat 

persoanelor adulte (Adapost pentru victimele 

violentei in familie si copiii acestora) şi a 

Centrului Judetean de Interventie pentru copilul 

abuzat. 

DGASPC Cluj 
Instituţii 
partenere 

Buget CJ Permanent 

Acordare de servicii in cadrul 

celor 2 unitati pentru 

victimele abuzului din 

subordinea DGASPC Cluj 

Obiectiv general 3: Responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi susţinerea familiilor pentru 

creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii 
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3.1 Responsabilizarea şi 

sprijinirea 

familiei pentru 
creşterea, îngrijirea şi 

educarea propriilor 
copii 

 

3.1.1. Realizarea programului „Şcoala părinţilor” 

în centrele de zi /de consiliere pentru părinţi si 

copii, centrele maternale si centrele de recuperare 

pentru copii cu dizabilităţi. 

DGASPC Cluj 
 

Buget CJ 
Trimestrial 

 

- În toate serviciile de zi, 

centrele de recuperare şi 

centrele maternale va fi 

organizată trimestrial / 

semestrial „Şcoala 

părinţilor”. 

3.1.2. Monitorizarea şi raportarea cazurilor de 

copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate 

DGASPC Cluj 
Primării 

 
Buget CJ 

Trimestrial 
 

- Va fi monitorizat trimestrial 
numărul copiilor cu părinţi 
plecaţi la muncă în 

străinătate. 

3.2 Creşterea 
responsabilităţii 

comunităţii locale în 
prevenirea separării 
copilului de familie 

3.2.1. Continuarea procesului de monitorizare şi 

sprijin pentru desfăşurarea activităţii structurilor 

comunitare consultative la nivel local şi 

instruirea membrilor acestora. 

DGASPC Cluj 
Primării 

 

Buget CJ 
Buget 

local 

Permanent 
 

- Participarea în procent de 

80% în cadrul intilnirilor 

structurilor comunitare 

consultative în cadrul  cărora 

se analizează necesitea 

propunerii de stabilire a unei 

măsuri de protecție 

3.2.2. Organizarea de întâlniri periodice de 

informare şi instruire cu reprezentanţii 

autorităţilor publice locale 

DGASPC Cluj 
Primării 

Buget CJ 
Buget 

local 
Periodic 

- 2 intalniri / an ale 

reprezentanţii DGASPC Cluj 

cu unităţile administrativ 

teritoriale din judeţ  

3.3 Dezvoltarea/ 
diversificarea serviciilor 
pentru copil şi familie la 

nivel local 

3.3.1. Evaluarea periodică a nevoilor locale, 

transmiterea de recomandări privind serviciile 

necesare şi informarea primăriilor cu privire la 

responsabilităţile locale pentru înfiinţarea de 

servicii alternative/ de prevenire (consiliere şi 

informare, cantină socială, servicii de zi, inclusiv 

centre after school etc.); monitorizare servicii 

înfiinţate şi colaborare, după caz. 

 

DGASPC Cluj 
Primării 

Buget CJ 
Buget 

local 

Anual 
 

- evaluarea anuală a unităţilor 

administrativ teritoriale din 

judeţ  
- Până la sfârşitul lui 2021, 

minim 10 localităţi vor 

dezvolta servicii pentru 

familie şi copil. 

Obiectiv general 4: Protecţia specială şi asigurarea de servicii pentru grupurile vulnerabile de copii şi tineri 

4.1 Menţinerea/ 
îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor sociale 
pentru copil şi familie 

4.1.1. Furnizarea de servicii de tip rezidenţial 

pentru copiii separaţi temporar sau definitiv de 

familie la nivelul DGASPC Cluj. 
DGASPC Cluj Buget CJ 

Permanent 
 

- Monitorizarea lunară a 

numărului de copii care 

beneficiază de măsuri de 

protecţie de tip rezidenţial şi 
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Obiective specifice Acţiuni Responsabili Buget Termen Rezultate aşteptate 

familial, precum şi al copiilor 

din serviciile de prevenire. 

Acordarea de servicii 

specializate conform 

nevoilor tuturor copiilor 

care beneficiază de măsuri 

de protecţie de tip 

rezidenţial şi familial, 
4.1.2. Furnizarea de servicii de tip familial pentru 

copiii separaţi temporar sau definitiv de familie 

la nivelul DGASPC Cluj. 
DGASPC Cluj Buget CJ 

Permanent 
 

- Creşterea retelei de asistenţi 

maternali profesionişti cu 15 

/amp /an 

4.1.3. Furnizarea de servicii de prevenire a 

separării copilului de familie şi continuarea 

programelor de sprijin pentru prevenirea 

abandonului şi instituţionalizării şi susţinere a 

reintegrării în familie la nivelul DGASPC Cluj. 

DGASPC Cluj 
ONG 

CJ Cluj 
 

Buget CJ 
Permanent 

 

- Va fi păstrat un echilibru 

echitabil între ponderea 

beneficiarilor de măsuri de 

protecţie specială şi cei din 

serviciile de prevenire, cu 

tendinţă de creştere a ponderii 

celor din serviciile de 

prevenire din serviciile de 

prevenire, cu scopul 

menținerii în familie 

4.1.4. Furnizarea de servicii sociale la nivelul 

altor furnizori acreditaţi şi colaborarea cu aceştia. 

Furnizori 
servicii 
sociale 

Buget CJ 
Permanent 

 

- Monitorizarea  lunară 

copiilor care beneficiază de 

servicii la nivelul altor 

furnizori decât DGASPC. 

4.1.5. Asigurarea standardelor de calitate în  

serviciile sociale pentru copii ale DGASPC Cluj. 
DGASPC Cluj 

 
Buget CJ 

Permanent 
 

- Standardele de calitate în 

serviciile pentru copii vor fi 

asigurate în mare şi foarte 

mare măsură; 
4.1.6. Realizarea de acţiuni pentru promovarea 

adopţiei – informare şi  mediatizare pentru 

recrutarea de familii adoptive, sensibilizarea 

familiilor în scopul adopţiei copiilor de etnie 

romă, cu deficiente uşoare, cu vârsta peste 5 ani 

 

DGASPC Cluj 
 

Buget 

national 

Buget CJ 

Periodic 
 

 - Realizarea a minim o 

actiune/an de informare si 

mediatizere a adoptiei 

nationale. 



Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu şi lung (2014 – 2020) 

 57 

Obiective specifice Acţiuni Responsabili Buget Termen Rezultate aşteptate 

4.1.7.Formarea personalului din cadrul serviciilor 

de specialitate ale DGASPC Cluj. 
DGASPC Cluj 

 
Buget CJ Anual 

- Minim 200 de persoane/ an 

vor beneficia de formare. 

 

4.1.8. Extinderea reţelei de asistenţă maternală  DGASPC Cluj Buget CJ Anual 
Acreditarea unui număr de 10 

asistenti matenali/an  

 

4.2 Închiderea 
instituţiilor rezidenţiale 

de tip vechi 

4.2.1 Închiderea Complexului de servicii destinat 

protecţiei copilului nr. 1 Cluj-Napoca 
4.2.2 Închiderea Centrului de plasament nr. 8 

“Speranţa” Huedin 

 

DGASPC Cluj 
 

Buget CJ 2014-2016 
- În judeţul Cluj numai exista 

instituţii rezidenţiale pentru 

copii, de tip vechi 

4.3 Prevenirea şi 
combaterea delincvenţei 

juvenile, în rândul 
copiilor din serviciile 

DGASPC Cluj 
 

4.3.1.Realizarea de acţiuni periodice de 

informare/ dezbateri/ activităţi educative pentru 

prevenirea şi combaterea comportamentelor 

deviante şi delincvenţei juvenile în cadrul 

serviciilor de tip rezidenţial (cu excepţia celor în 

care nivelul de dezvoltare a copiilor nu permite 

acest lucru), în serviciile de zi si in unităţi şcolare 

din judeţ. 

DGASPC Cluj 
IPJ Cluj 

 
Buget CJ 

Trimestrial/ 
Semestrial 

 

În toate serviciile rezidenţiale 

şi de zi  (acolo unde nivelul 

de dezvoltare a copiilor o 

permite) vor fi organizate 

trimestrial/ semestrial acţiuni 

pentru prevenirea şi 

combaterea 

comportamentelor deviante şi 
delincvenţei juvenile. 

4.3.2. Monitorizarea şi consilierea copiilor care 

săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal. 

DGASPC Cluj 
IPJ Cluj 

 
Buget CJ Permanent 

- monitorizarea lunară a  

numărului de copii care 

săvârşesc fapte penale şi nu 

răspund penal. 

- Cel putin 90%din copiii 

aflați cu măsură de 

supraveghere specializată nu 

vor mai dezvolta recidive 

- copii aflați în astfel de 

situatiiau acces la serviciile 

de reintegrare familială și 

socială. 

4.4. Creşterea accesului 
copiilor şi tinerilor cu 
dizabilităţi la serviciile 

4.4.1. Furnizarea de servicii de evaluare şi 

monitorizare pentru copiii cu handicap. 
DGASPC Cluj 

 
Buget CJ 

Permanent 
 

-evaluarea 

trimestrială/semestrială/anual

ă a  copiilor încadrati într-un 
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de recuperare/ 
reabilitare şi servicii 

educaţionale 

grad 
de handicap 

4.4.2. Furnizarea de servicii de recuperare in 

cadrul  Complexului de servicii pentru 

recuperarea copilului cu handicap neuropsihic 

usor si mediu nr. 9 “Ţăndărică”, Complexului de 

servicii pentru reabilitarea şi recuperarea 

copilului cu handicap neuropsihic sever nr. 10 

“Pinochio”, Complexului Comunitar de Servicii 

pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca, Casele 

de tip familial „Amicii”, ”Cuore”, ”Phoenix” 

Huedin, Centrului  de recuperare psiho-neuro-

motorie pentru copii cu handicap „ Sf. Irina” 

Turda  

 

DGASPC Cluj 
 

Buget CJ 
Permanent 

 

 
- Minim 138 de copii cu 

dizabilităţi vor beneficia 

anual de servicii de 

recuperare din subordinea 

DGASPC Cluj 

4.4.3. Colaborarea cu Inspectoratul şcolar pentru 

asigurarea accesului copiilor cu dizabilităţi la 

şcolarizare şi alte servicii educaţionale. 

DGASPC Cluj 
ISJ Cluj 

 
Buget CJ Permanent 

- Incheiere conventie de 

colaborare 

4.4.4. Desfășurarea de activități în cadrul 

proiectului Consiliului Judeţean Cluj: Centrul 

Comunitar Judeţean - Complex de Servicii 

Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj a 

următoarelor unităţi: 
 

 Centru de zi/recuperare pentru copii autişti 
 

 Centru de zi de recuperare pentru copii cu 

dizabilităţi/ handicap motor/ fizic şi 

neuropsihic 
 

 Centru de integrare socio-profesională pentru 

tinerii care părăsesc sistemul de protecţie 

CJ Cluj 
DGASPC Cluj 

Buget CJ  

– grup ţintă: 24 de copii cu 

vârste cuprinse între 3- 12 

ani, proveniţi din familii şi 

centre de plasament/ asistenţi 

maternali profesionişti şi 

aparţinătorii acestora;  
- grup ţintă: 50 de copii cu 

handicap neuropsihic/motor şi 

fizic proveniţi din familii şi 

centre de plasament/asistenţi 

maternali şi aparţinătorii 

acestora;  
- grup ţintă: 190 de tineri care 

urmează să părăseasca 

sistemul de protecţie cu vârsta 

cuprinsă între 14-18 ani şi 

peste 18 ani; 
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4.4.5 Extinderea retelei de asistenţă maternală 

pentru copilul cu dizabilităţi 
DGASPC Cluj Buget CJ Anual 

Acreditarea unui numar de 5 

asistenti matenali/an pentru 

copilul cu dizabilitati 

 

4.5 Sprijinirea integrării 
socio-profesionale a 

tinerilor care urmează 
să părăsească sistemul 
de protecţie şi a altor 

categorii vulnerabile de 
tineri 

4.5.1 Implementarea standardelor pentru 

formarea deprinderilor de viaţă independentă în 

serviciile rezidenţiale de la nivelul DGASPC 

Cluj 

DGASPC Cluj 
 

Buget CJ 
Permanent 

 

- Coordonatorii serviciilor de 

tip rezidenţial vor asigura 

implementarea standardelor 

pentru formarea deprinderilor 

de viaţă independentă;  

stadiul implementării va fi 

monitorizat trimestrial. 

 

4.5.2 Realizarea de acţiuni de informare şi 

consiliere a tinerilor din serviciile rezidenţiale de 

la nivelul DGASPC Cluj cu privire la 

deprinderile de viaţă independentă şi facilităţile 

şi măsurile de suport oferite de stat. 

DGASPC Cluj 
 

Buget CJ Periodic 

- organizarea a minim 4 

acţiuni/an de informare şi 

consiliere a tinerilor 

instituţionalizaţi. 
- monitorizarea lunară a  

numărul tinerilor care 

beneficiază de servicii la 

nivelul altor furnizori 
decât DGASPC Cluj. 

4.5.3 Asigurarea de suport pentru integrarea 

socio-profesională a tinerilor care părăsesc 

instituţiile de protecţie. 

DGASPC Cluj 
AJOFM Cluj 

 
Buget CJ 

Permanent 
 

- minim 20 de tineri vor fi 

sprijiniţi anual pentru 

integrarea socio-profesională 

4.5.4 Asigurarea de suport pentru accesul la o 

locuinţă, prin încheierea de parteneriate cu 

instituţii/ autorităţi publice, organizaţii 

neguvernamentale, etc. 

 

DGASPC Cluj 
CJ Cluj 
Primării 
ONG-uri 

Buget CJ 
Buget 

local 
ONG-uri 

Permanent 

- Incheiere de parteneriate; 

4.6 Înfiinţare de servicii 

noi destinate copiilor 

4.6.1 Centru de terapie asistată cu animale pentru 

copii şi adulţi (comuna Ciurila, Sat Sălicea) 
DGASPC Cluj 

Buget CJ 
Proiecte 

fonduri 

externe 

2014 - 2020 

- va fi infiinţat un centru de 

terapie asistată cu animalele 

4.6.2 Centru de zi pentru copii Dej  DGASPC Cluj Buget CJ 2014 - 2020 
- va fi infiinţat un centru de zi 

pentru copii 
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4.6.3 Înfiintarea unui centru de zi/recuperare a 

copilului cu dizabilităţi în zona Huedin 
DGASPC Cluj Buget CJ 2014 - 2020 

- va fi infiinţat un centru de 

zi/recuperare a copilului cu 

dizabilităţi 

4.7. Colaborarea cu 

toate instituţiile 

implicate in prevenirea 

şi combaterea 

consumului de droguri 

4.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ 

popularizare, campanii de informare, distribuire 

de materiale publicitare/ informative. 

DGASPC 

Instituţii şi 

organizaţii 

Buget CJ 2014 - 2020 

- dobândirea de cunoştinţe 

privind identificarea şi 

clasificarea drogurilor, 

legislaţia în domeniu, cauzele 

şi consecinţele consumului 

-Copiii cunosc riscurile și 

efectele grave ale consumului 

de droguri sau alte substanțe 

nocive. 

4.1.2 Încheiere de parteneriate de colaborare cu 

instituţii publice sau private cu activităţi în 

domeniu; 

 

DGASPC 

 
Buget CJ 2014 - 2020 

- Parteneriale funcționale si 

identificarea unor noi 

oportunități în funcție de 

nevoile beneficiarilor 

4.8 Dezvoltarea 
parteneriatului public 

privat în vederea 

dezvoltării/ înfiinţării 
descentralizării 

serviciilor 

4.8.1. Încheierea de contracte de parteneriat şi 

colaborarea cu furnizorii privaţi de servicii 

sociale din judeţ şi/sau cu alte organizaţii 

neguvernamentale. 

 

DGASPC Cluj 
ONG-uri 

Buget CJ 
ONG-uri 

Periodic, în 
funcţie de 

valabilitatea 
contractelor 

- derularea parteneriatelor 

existente şi identificarea unor 

noi opotunităţi in funcţie de 

nevoile beneficiarilor; 

4.8.2 Se pot incheia parteneriate public private cu 

susţinere financiară sau se pot concesiona 

servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 

DGASPC Cluj 
ONG-uri 

Buget CJ 
ONG-uri 

2014-2020 

- servicii concesionate, 

dezvoltarea de parteneriate 

public-private 
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PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR ADULTE  

 

 

 

 

Obiective specifice Acţiuni 
Responsa

bili 
Buget  Termen Rezultate aşteptate 

Obiectiv general 1. 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 

1.1 Creşterea gradului de 

accesibilizare pentru 

persoanele cu dizabilităţi 

la servicii publice 

precum şi la alte 

categorii de servicii şi 

bunuri  

1.1.1 Furnizarea de servicii specializate pentru 

persoane cu handicap în centrele rezidenţiale şi 

centrele de recuperare din cadrul DGASPC Cluj. 

DGASPC 

Cluj 

Buget 

CJ/CL 
Permanent 

- Aproximativ 425 de persoane cu 

handicap vor beneficia anual de 

servicii de tip rezidenţial. 

- Cel puţin 80% dintre beneficiari 

vor fi mulţumiţi de serviciile 

oferite. 

 

1.1.2 Furnizarea de servicii de evaluare, 

monitorizare, informare, consiliere şi orientare 

pentru persoane cu handicap. 

 

DGASPC 

Cluj 
Buget CJ Permanent 

- serviciile pentru persoane cu 

dizabilităţi vor fi asigurate potrivit 

Standardelor de calitate  

1.1.3 Formarea personalului din cadrul 

serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi ale 

DGASPC Cluj. 

 

DGASPC 

Cluj 

 

 Buget 

CJ/ 

ONG 

Anual 
- Minim 80 de persoane/ an vor 

beneficia de formare 

1.1.4 Creşterea accesului persoanelor cu 

dizabilităţi la serviciile de sănătate şi la 

infrastructurile care furnizează aceste servicii 

DGASPC 

Cluj 

DSP Cluj 

CAS Cluj 

ONG-uri 

Buget 

CJ 
Permanent 

- Minim 24000 de persoane cu 

handicap vor beneficia anual de 

servicii de recuperare 
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Obiective specifice Acţiuni 
Responsa

bili 
Buget  Termen Rezultate aşteptate 

instituţii 

publice 

locale 

1.1.5 Furnizarea serviciilor de calitate cu privire 

la acordarea facilităţilor financiare pentru 

persoanele cu dizabilităţi 

DGASP, 

ONG-uri 

şi 

instituţii 

publice 

locale 

Buget CJ/ 

Buget de 

stat 

Permanent 

- Conform cadrului legal, 

persoanele cu dizabilităţi sau 

reprezentanţi legali ai acestora  vor 

beneficia anual de scutire de la 

plata tarifului de utilizare a 

reţelelor de drumuri naţionale; 

- Conform cadrului legal, 

persoanele cu dizabilităţi sau 

reprezentanţi legali ai acestora  vor 

beneficia anual de credit a cărui 

dobândă se suportă din bugetul de 

stat 

1.1.6 Accesul persoanelor cu dizabilităţi la 

beneficii sociale 

DGASPC 

ONG-uri 

şi 

instituţii 

publice 

locale 

Buget de 

stat 
Permanent 

Toţi beneficiarii certificatelor de 

încadrare în grad de dizabilitate 

vor beneficia de prestaţii sociale în 

conformitate cu actele normative 

în vigoare 

1.1.7 Asigurarea serviciilor de sprijin familial 

(asistent personal, indemnizaţie lunară pentru 

îngrijire) 

DGASPC 

ONG-uri 

şi 

instituţii 

publice 

locale 

Buget de 

stat/ 

buget 

local 

Permanent 

-Serviciile de specialitate din 

cadrul primăriilor de domiciliu ale 

persoanelor cu dizabilităţi vor 

monitoriza activitatea asistenţilor 

personali; 

-Cel puţin 80% dintre asistenţii 

personali ai  persoanelor cu 

dizabilităţi vor beneficia de 

instruire gratuită;  

-Lucrătorii sociali din cadrul 

primăriilor  vor beneficia de 

consultanţă de specialitate;  

1.1.8  Îmbunătăţirea sistemului de acordare a 

gratuităţilor privind transportul persoanelor cu 

dizabilităţi 

DGASPC 

ONG-uri 

şi 

Buget 

local 
Permanent 

- Conform cadrului legal, 

persoanele cu dizabilităţi încadrate 

în grad accentuat şi grav de 
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Obiective specifice Acţiuni 
Responsa

bili 
Buget  Termen Rezultate aşteptate 

instituţii 

publice 

locale 

handicap precum şi însoţitorii sau 

asistenţii personali ai acestora, la 

solicitare, vor beneficia de bilete 

gratuite pentru transport interurban 

- Convenţii şi acte adiţionale 

încheiate cu firme pentru transport;  

- Pentru cel puţin 500 de 

beneficiari, se vor elibera anual 

legitimaţii pentru transportul urban 

cu mijloace de transport în comun 

de suprafaţă 

 

1.1.9  Evaluarea situaţiei socio-economice a 

persoanei adulte în dificultate, identificarea 

nevoilor şi elaborarea planului de servicii 

DGASPC 

ONG-uri 

şi 

instituţii 

publice 

locale 

Buget 

 local/ 

Buget CJ/ 

Fonduri 

extra 

bugetare 

Permanent 

- Toate persoanele cu dizabilităţi 

vor beneficia de plan individual de 

servicii in funcţie de evaluare 

complexă în limita paletei de 

servicii sociale specializate de la 

nivelul judeţului.  

1.1.10 Creşterea accesului persoanelor cu 

dizabilităţi la toate formele de educaţie şi 

învăţământ 

DGASPC

ISJ Cluj, 

ONG-uri, 

instituţii 

publice 

locale 

Buget 

local/ 

Extra 

bugetare 

Permanent 

- Creșterea gradului de 

accesibilizare a mediului fizic a 

unităţilor de învăţământ 

1.2. Dezvoltarea/ 

diversificarea serviciilor 

oferite persoanelor cu 

dizabilităţi 

1.2.1 Furnizarea de servicii în cadrul Centrului 

Comunitar Judeţean - Complex de Servicii 

Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj: 

 Centru de recuperare pentru persoane adulte 

cu dizabilităţi/ handicap fizic/motor; 

 

 Centru de zi pentru bolnavi Alzheimer;  

 

 Centru de consilire pentru integrarea socio-

CJ Cluj 

DGASPC 

Cluj 

 

Buget CJ 

2014-2020 

- grup ţintă 50 persoane adulte cu 

dizabilităţi/ handicap fizic motor 

proveniţi din familii şi centre de 

plasament/ asistenţi maternali şi 

apartinătorii persoanelor cu 

dizabilităţi ; 

2014-2020 

- grup ţintă: 24 persoane cu 

demenţă Alzheimer sau alte tipuri 

de demenţă şi familiile/ 

aparţinătorii acestora; 
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Obiective specifice Acţiuni 
Responsa

bili 
Buget  Termen Rezultate aşteptate 

profesională a persoanelor adulte cu 

dizabilităţi 
2014-2020 

- grup ţintă: 150 persoane cu 

dizabilităţi cu vârsta cuprinsă între 

18 - 45 ani vor beneficia de 

consiliere psiho-socială. 

1.2.2 Consiliere psiho-socială privind încadrarea 

în muncă prin implementarea proiectului 

“Dizabilitatea – o şansă nu un handicap” finanţat 

prin POSDRU 

DGASPC 

Cluj 

Buget CJ/ 

Fonduri 

extrabuge

tare 

2013-2015 

Grup tintă 220 persoane tinere cu 

dizabilităţi medii şi ridicate care 

pot fi încadrate în muncă 

1.2.3 Înfiinţarea unui Centru rezidenţial pentru 

persoane cu demenţă Alzheimer şi alte tipuri de 

demenţe (comuna Ciurila, Sat Sălicea) 

 

DGASPC 

Cluj 
Buget CJ 2014-2020 

Facilitarea accesului la servicii 

rezidentiale de specialitate a 

persoanelor cu dementa 

1.2.4 Înfiinţarea de unităţi rezidenţiale de tip 

familial – case de tip familial / centre 

rezidenţiale de capacitate redusă (maxim 50 de 

beneficiari) pentru  persoane cu dizabilităţi 

neuropsihice în zona Huedin, Cluj Napoca, 

respectiv Turda – Câmpia-Turzii. 

DGASPC 

Cluj 

 

Buget CJ/ 

Extra 

bugetare 

2014-2020 

Acordarea de servicii de 

specialitate in regim rezidential 

pentru maxim 50 de persoane cu 

dizabilităţi/serviciu rezidenţial. 

1.2.5 Restructurarea/ reabilitarea instituţiilor 

rezidenţiale mari pentru persoane cu dizabilităţi, 

din cadrul DGASPC Cluj. 

DGASPC 

Cluj 

 

Buget CJ/ 

Extra 

bugetare 

2014-2020 

- asigurarea furnizării serviciilor 

specializate conform Standardelor 

de calitate  pentru persoanele cu 

dizabilitati prin restructurarea celor 

2 centre, construirea a patru 

Locuințe Protejate, 1 Centru de 

Ingrijire și Asistență cu 50 locuri și 

un Centru de zi  

-pentru  CIA Luna de Jos si 

construirea a trei LP, 1 CIA cu 50 

locuri 

- un Centru de zi pentru  CIA Cluj 

Napoca 

 

1.3. Descentralizarea 

responsabilităţilor la 

nivel local. 

1.3.1 Evaluarea periodică a nevoilor locale, 

transmiterea de recomandări şi informarea 

primăriilor cu privire la responsabilităţile locale 

pentru asigurarea de servicii; monitorizare 

DGASPC 

Cluj 

Primării 

Buget CJ Anual 

- Minim 60 de unităţi administrativ 

teritoriale din judeţ vor fi evaluate 

anual 
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Obiective specifice Acţiuni 
Responsa

bili 
Buget  Termen Rezultate aşteptate 

servicii şi colaborare, după caz.   

 

1.3.2 Colaborarea cu primăriile pentru 

monitorizarea procesului de calificare a 

asistenţilor personali şi organizarea de întâlniri 

periodice cu reprezentanţii autorităţilor locale. 

Primării 

DGASPC 

Cluj 

Buget CJ Permanent 

-Asigurarea de consiliere de 

specialitate primariilor in 

activitățile de asistență socială.  

1.3.3 Realizarea de acţiuni care să ducă la 

eliminarea barierelor în ceea ce priveşte 

exercitarea de către peroanele cu dizabilităţi a 

drepturilor fundamentale şi cu accent pe trecere 

de la îngrijirea instituţionalizată la îngrijirea 

personalizată la nivelul comunităţii. 

Primării 

DGASPC 

Cluj 

Buget CJ Permanent 

- organizarea intalnirilor cu scopul 

de a reduce barierele in exercitarea 

drepturilor fundamentale ale 

persoanelor cu dizabilitati si 

responsabilizarea familiei și a 

comunității in privința ingrijirii 

persoanelor cu dizabilități. 

1.3.4 Dezvoltarea sistemului de monitorizare şi 

coordonare a serviciilor sociale de la nivel local. 

DGASPC 

Cluj 

Primării 

Buget CJ 
Începând 

cu 2016 

- Minim 70 de unităţi administrativ 

teritoriale din judeţ vor participa la 

întâlnirile anuale cu reprezentanţii 

DGASPC Cluj 

1.3.5 Creșterea capacității și calității 

mecanismelor de identificare, intervenție și 

monitorizare a nevoilor persoanelor cu 

dizabilități (beneficii, servicii sociale), precum și 

a soluțiilor identificate în cadrul Comitetului 

Județean de Analiză  a Problemelor Persoanelor 

cu Handicap de pe lângă DGASPC Cluj. 

DGASPC 

Cluj 

ONG-uri 

și 

instituțiile 

partenere 

Buget CJ Permanent 

- Minim 4 întâlniri /an,  

- Elaborarea de materiale care să 

conțină modalități de ameliorare a  

calității vieții persoanelor cu 

dizabilități: propuneri legislative, 

instrumente și facilități locale, etc. 

Obiectiv general 2. Promovarea integrării sociale şi profesionale a persoanelor cu handicap  

2.1. Promovarea unei 

imagini pozitive a 

persoanelor cu 

dizabilităţi care să 

conducă la combaterea 

discriminării şi 

promovarea şanselor 

egale 

2.1.1.Realizarea de acţiuni de mediatizare/ 

popularizare, campanii de informare, distribuire 

de materiale publicitare/ informative. 

DGASPC 

Cluj 

 

Buget CJ 
Semestrial 

 

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni 

de mediatizare/ popularizare/ 

informare pe an 

 

2.1.2. Realizarea de acţiuni pentru promovarea 

egalităţii de şanse şi combaterea discriminării. 

DGASPC 

instituţii 

organiza 

ţii 

partenere 

Buget CJ/ 

Buget 

local 

Semestrial 

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni 

pe an pentru promovarea egalităţii 

de şanse şi combaterea 

discriminării 

2.1.3. Promovarea serviciilor sociale furnizate de DGASPC Buget CJ Permanent Materiale informative, comunicate 
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Obiective specifice Acţiuni 
Responsa

bili 
Buget  Termen Rezultate aşteptate 

către DGASPC sau de ONG-uri care activează în 

domeniu şi care răspund nevoilor individuale şi 

de grup ale beneficiarilor prin: materiale 

informative, comunicate, conferinţe de presă şi 

prezentări 

 

Cluj, 

ONG-uri, 

instituţii 

publice 

locale 

Buget 

local 

şi conferinţe de presă, prezentări 

cel putin de 2 actiuni de 

mediatizare 

2.1.4 Promovarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi prin folosirea tuturor mijloacelor 

mass media 

DGASPC 

ONG-uri, 

instituţii 

publice 

locale 

Buget CJ/ 

Local/ 

Extra 

bugetare 

Permanent 

- Vor fi organizate minim 4 acţiuni 

/an de informare 

 

2.1.5  Informarea directă şi promptă a 

solicitanţilor cu privire la acordarea beneficiilor 

şi serviciilor sociale pentru persoanele cu 

dizabilităţi 

DGASPC  

ONG-uri, 

instituţii 

publice 

locale 

Buget CJ/ 

Local/ 

Extra 

bugetare 

Permanent 

- Cel puţin 80% dintre beneficiari 

vor fi mulţumiţi de serviciile 

oferite 

2.2. Creşterea accesului 

pentru un număr cât mai 

mare de persoane cu 

dizabilităţi pe piaţa 

deschisă a forţei de 

muncă 

 

2.2.1 Identificarea persoanelor cu handicap 

instituţionalizate care pot fi încadrate în muncă, 

încurajarea integrării profesionale şi orientarea 

acestora către meserii adecvate, precum şi 

acţiuni de consiliere si orientare în cadrul 

centrelor 

DGASPC 

Cluj 
Buget CJ Permanent 

- Vor fi organizate minim 4 acţiuni 

/an pentru informarea persoanelor 

cu handicap instituţionalizate 

 

2.2.2 Informarea şi consilierea persoanelor cu 

handicap din evidenţa DGASPC Cluj cu privire 

la posibilitatea accesului la un loc de muncă, în 

colaborare cu AJOFM şi autorităţile locale 

DGASPC 

Cluj 

AJOFM 

Cluj 

Buget 

CJ/buget 

de stat 

Permanent 

- Minim 50 de persoane cu 

dizabilităţi (instituţionalizate şi 

neinstituţionalizate) vor beneficia 

anual de consiliere în vederea 

integrării profesionale 

 

2.2.3 Informarea potenţialilor angajatori cu 

privire la dreptul la muncă al persoanei cu 

handicap şi susţinerea de care pot beneficia 

pentru angajarea de persoane cu handicap. 

 

DGASPC 

Cluj 

AJOFM 

Cluj 

Buget 

CJ/buget 

de stat 

Permanent 

- Vor fi organizate minim 4 acţiuni 

/an pentru informarea potenţialilor 

angajatori 
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Obiective specifice Acţiuni 
Responsa

bili 
Buget  Termen Rezultate aşteptate 

2.2.4 Colaborarea cu organizaţii 

neguvernamentale, AJOFM şi agenţi economici, 

în vederea sprijinirii integrării profesionale a 

persoanelor cu handicap. 

ONG-uri 

AJOFM 

Agenţi 

economici 

DGASPC 

Cluj 

Buget 

CJ/buget 

de stat/ 

extrabuge

tare 

Permanent 

- Anual, 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 

 

Obiectiv general 3:  Dezvoltarea unui sistem centrat de prevenire a violenţei în familie 

3.1 Prevenirea violenţei 

în familie şi promovarea 

colaborării 

interinstituţionale în 

vederea diminuării 

fenomenului 

3.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ 

popularizare, campanii de informare, distribuire 

de materiale publicitare/ informative. 

DGASPC 

ONG-uri 

instituţii 

publice 

locale 

Buget 

CJ/buget 

de stat/ 

extrabuge

tare 

2014-2020 

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni 

de mediatizare/ popularizare/ 

informare pe an 

 

3.1.2 Încheiere de parteneriate de colaborare cu 

instituţii publice sau private cu activităţi în 

domeniul; 

DGASPC 

ONG-uri 

instituţii 

publice 

locale 

Buget 

CJ/buget 

de stat/ 

extrabuge

tare 

20142020 

- derularea parteneriatelor 

existente şi identificarea unor noi 

opotunităţi in funcţie de nevoile 

beneficiarilor; 

 

3.2. Asigurarea servicii 

sociale specializate în 

domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în 

familie şi asigurarea 

calităţii acestora; 

3.2.1 Asigurarea serviciilor rezidentiale si de 

consiliere victimelor violente in familie, in 

centrul existent in judetul Cluj 

DGASPC Buget CJ 2014-2020 

 

Oferirea serviciilor de calitate 

conform prevederilor standardelor 

minine obligatorii 

Obiectiv general 4:  Dezvoltarea unor servicii destinate prevenirii traficului de persoane şi victimelor traficului de persoane 

4.1. Asigurarea unor 

servicii de prevenire a 

traficului 

4.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ 

popularizare, campanii de informare, distribuire 

de materiale publicitare/ informative. 

DGASPC 

Cluj, 

ONG-uri, 

instituţii 

publice 

locale 

Buget CJ 

2014-2020 

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni 

de mediatizare/ popularizare/ 

informare pe an 

 

4.1.2 Încheiere de parteneriate de colaborare cu DGASPC Buget CJ/ 2014-2020 - derularea de parteneriate 
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Obiective specifice Acţiuni 
Responsa

bili 
Buget  Termen Rezultate aşteptate 

instituţii publice sau private cu activităţi în 

domeniul; 

Cluj buget de 

stat/ 

extrabuge

tare 

funcționale şi identificarea unor 

noi opotunităţi in funcţie de 

nevoile beneficiarilor; 

 

4.2. Asigurarea protecţiei 

si asistenţei victimelor 

traficului de persoane 

4.2.1 Infiinţarea unui Centru de reabilitare 

socială şi primire în regim de urgenţă a 

victimelor traficului de persoane; 

DGASPC 

Cluj Buget CJ 

2014-2020 Respectarea standardelor de 

calitate in oferirea serviciilor 

pentru beneficiari 

Obiectiv general 5:  Dezvoltarea unor servicii destinate prevenirii consumului de droguri 

5.1 . Colaborarea cu 

toate instituţiile implicate 

in prevenirea şi 

combaterea consumului 

de droguri 

5.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ 

popularizare, campanii de informare, distribuire 

de materiale publicitare/ informative. 

DGASPC 

Instituţii şi 

organizaţii 

Buget CJ 
2014 - 

2020 

- dobândirea de cunoştinţe 

privind identificarea şi 

clasificarea drogurilor, legislaţia 

în domeniu, cauzele şi 

consecinţele consumului 
5.1.2 Încheiere de parteneriate de colaborare cu 

instituţii publice sau private cu activităţi în 

domeniu; 

DGASPC 

 Buget CJ 
2014 - 

2020 

- Parteneriate funcționale 

Obiectiv general 6:  Protecţia specială şi asigurarea de servicii pentru grupurile vulnerabile de persoane adulte aflate in dificultate  

6.1 Dezvoltarea 
parteneriatului public 

privat în vederea 

dezvoltării/ înfiinţării 
descentralizării 

serviciilor 

6.1.1. Încheierea de contracte de parteneriat şi 

colaborarea cu furnizorii privaţi de servicii 

sociale din judeţ şi/sau cu alte organizaţii 

neguvernamentale. 

DGASPC 

Cluj 
ONG-uri 

Buget CJ 
ONG-uri 

Periodic, 

în 
funcţie de 
valabilita 

tea 
contracte 

lor 

- derularea parteneriatelor 

existente şi identificarea unor noi 

opotunităţi in funcţie de nevoile 

beneficiarilor; 

6.1.2 Se pot incheia parteneriate public private 

cu susţinere financiară sau se pot concesiona 

servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare 

DGASPC 

Cluj 
ONG-uri 

Buget CJ 
ONG-uri 

2014-2020 
- servicii concesionate, dezvoltarea 

de parteneriate public-private 
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PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 

Obiective operaţionale Acţiuni 
Responsa

bili 
Buget  Termen Rezultate aşteptate 

Obiectiv general 1: Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 

1.1 Menţinerea/ 

îmbunătăţirea 

standardelor de calitate 

din cadrul serviciilor 

pentru persoane 

vârstnice de la nivelul 

DGASPC Cluj 

1.1.1 Furnizarea de servicii specializate în centrele 

rezidentiale si in serviciile alternative din cadrul 

DGASPC.   

DGASPC 

Cluj 

 

Buget 

CJ 

Permanent 

 

- Aproximativ 100 de persoane 

vârstnice vor beneficia anual de 

servicii de tip rezidenţial. 

- Minim 100 de persoane vârstnice 

vor beneficia anual de servicii 

alternative. 

1.1.2 Formarea personalului din cadrul serviciilor 

pentru persoane vârstnice ale DGASPC Cluj. 

 

DGASPC 

Cluj 

 

Buget 

CJ/ 

Extra 

bugetare 

Anual 
- Minim 50 de persoane/ an vor 

beneficia de formare 

1.3 Înfiinţarea de servicii 

noi pentru persoane 

vârstnice 

 

1.2.1 Înfiinţarea unui centru pentru persoane 

vârstnice la Dej 

DGASPC 

Cluj 

Buget 

CJ/ 

Extra 

bugetare 

2014 - 

2020 

- Standardele de calitate în 

serviciile pentru persoane vârstnice 

vor fi asigurate în mare şi foarte 

mare măsură 

1.2.2 Înfiinţarea unui centru pentru persoane 

vârstnice la Huedin 

DGASPC 

Cluj 

Buget 

CJ/ 

Extra 

bugetare 

2014 - 

2020 

- Standardele de calitate în 

serviciile pentru persoane vârstnice 

vor fi asigurate în mare şi foarte 

mare măsură 

1.2.3 Înfiinţarea unui centru  pentru persoane 

vârstnice în Câmpia-Turzii prin restructurarea 

Complexului de Servicii destinat persoanelor 

adulte, optimizand spaţiul existent. 

DGASPC 

Cluj 

Buget 

CJ/ 

Extra 

bugetare 

2014-2020 

- 21 beneficiari, persoane vârstnice 

fără încadrare în grad de handicap 

dar care au nevoie de îngrijire de 

specilitate din partea personalului 

specilizat; persoane vârstnice cu 

risc social crescut 

 

 

 

 

 



Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu şi lung (2014 – 2020) 

 70 

Obiectiv general 2: Combaterea riscului de excluziune socială, prin dezvoltarea unui sistem sustenabil de servicii sociale de sprijin  

2.1. Promovarea 

participării persoanelor 

vârstnice la viaţa 

societăţii 

2.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ 

popularizare, campanii de informare, distribuire de 

materiale publicitare/ informative. 

 

DGASPC 

Cluj 

Buget 

CJ 
Semestrial 

- Vor fi organizate minim 2 

acţiuni de mediatizare/ 

popularizare/ informare pe an 

 

2.2. Dezvoltarea 

parteneriatului public 

privat în vederea 

dezvoltării/ înfiinţării 

descentralizării 

serviciilor 

2.2.1 Încheierea de contracte de parteneriat şi 

colaborarea cu furnizorii privaţi de servicii sociale 

din judeţ şi/sau cu alte organizaţii 

neguvernamentale. 

DGASPC 

Cluj 

ONG-uri 

Buget 

CJ/ 

Extra 

bugetare 

Periodic, în 

funcţie de 

valabi-

litatea 

contracte-lor 

- derularea parteneriatelor 

existente şi identificarea unor 

noi opotunităţi in funcţie de 

nevoile beneficiarilor; 

2.3. Dezvoltarea şi 

diversificarea serviciilor 

sociale destinate 

persoanelor vârstnice şi 

descentralizarea 

2.3.1 Evaluarea periodică a nevoilor locale, 

transmiterea de recomandări privind serviciile 

necesare şi informarea primăriilor cu privire la 

responsabilităţile locale pentru înfiinţarea de 

servicii alternative/ de prevenire; monitorizare 

servicii înfiinţate şi colaborare, după caz. 

DGASPC 

Cluj 

Primării 

Buget 

CJ/ 

local 

Anual 

- Minim 60 de unităţi 

administrativ teritoriale din judeţ 

vor fi evaluate anual şi vor 

participa la întâlnirile anuale cu 

reprezentanţii DGASPC Cluj. 

 

2.3.2 Încheierea/ reînnoirea de parteneriate cu 

autorităţi publice locale, instituţii publice (DSP), 

organizaţii neguvernamentale. 

DGASPC 

Cluj 

Instituţii şi 

organizaţii 

Buget 

CJ 

Periodic, în 

funcţie de 

valabi-

litatea 

contractelor 

- derularea unor parteneriate 

funcționale  şi identificarea unor 

noi opotunităţi in funcţie de 

nevoile beneficiarilor; 

2.3.3 Înfiinţarea de servicii pentru persoane 

vârstnice la nivelul localităţilor cu număr 

semnificativ de persoane vârstnice aflate în situaţii 

de risc; dezvoltarea sistemului de monitorizare şi 

coordonare a serviciilor sociale de la nivel local. 

Primării 

CJ Cluj 

DGASPC 

Cluj 

Buget 

CJ/ 

local 

2016-2019 

Până la sfârşitul lui 2020, minim 

5 localităţi vor dezvolta servicii 

pentru persoane vârstnice 

2.3.4 Sprijinirea dezvoltarii serviciilor de ingrijire 

la domiciliu 

Primării, 

CJ Cluj 

DGASPC 

Cluj 

Buget 

CJ/ 

local 

2016-2020 

Până la sfârşitul lui 2020, minim 

7 localităţi vor dezvolta servicii 

de ingrijire la domiciliu 
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Anexa nr 1 

 

 

Obiectivele de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenţei 

sociale şi protecţiei copilului pe termen mediu (2013 – 2016) şi lung (până în 2020)  

din cadrul Primăriilor din judeţul Cluj 
 

COMPONENTA PROTECŢIA COPILULUI 

 

Obiective operaționale Acțiuni  Responsabili  

Buget 

estimat 

(mii lei) 

Termen Rezultate așteptate 

 

1.Asigurarea serviciilor 

sociale cu caracter primar 

1.1.Întocmire dosare pentru obţinerea prestaţiilor şi 

serviciilor ce se impun conform legii (anchete 

sociale, plan de servicii, rapoarte) 

Toate 

primăriile 

Nespecificat

* 
permanent 

Obținerea prestațiilor 

sociale prevăzute de 

lege. 

1.2.Activităţi de identificare a nevoilor sociale 

individuale şi ale familiei, informare,  privind 

drepturile şi obligaţiile copilului şi ale părinţilor; 

Toate 

primăriile 

 

nespecificat permanent 

Prevenire 

marginalizare și 

excluziune socială 

1.3.Identificarea resurselor şi acordare de sprijin 

familiilor cu copii aflate în permanent risc de 

abandon al copilului 

Dej,Poieni, 

Gherla, 

Bobâlna, 

Buza, Gârbău, 

Aşchileu,  

Ciurila,Câţcău, 

Corneşti, 

Jichişu de Jos, 

Luna, Măguri 

Răcătău, 

Mănăstireni, 

Mica, Mărişel, 

Negreni, 

Petreştii de 

Jos, Recea 

Cristur, 

Sănduleşti, 

20.000 lei 

-1200 lei 

bugetul 

local 

Poieni; 

-

nespecificat 

permanent 

Prevenirea separării 

copilului de familie, 

scăderea numărului de 

copii instituționalizați 
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Obiective operaționale Acțiuni  Responsabili  

Buget 

estimat 

(mii lei) 

Termen Rezultate așteptate 

Sic, Tritenii de 

Jos, Unguraş, 

Viişoara 

1.4.Campanii de informare privind rolul asistenţei 

sociale în comunitate, distribuire material 

informativ. 

 

Mihai Viteazu 100.000 lei 2012-2013 

Comunitate informată 

în privința drepturilor 

și obligațiilor 

1.5.Acordare posibilităţi studenţilor de a efectua 

practica de specialitate în cadrul SPAS 
Câmpia Turzii Nespecificat permanent 

Delegarea sarcinilor , 

creșterea operativității 

privind rezolvarea 

solicitărilor 

1.6.Încheierea de parteneriate cu instituţiile publice 

locale şi centrale în vederea acordării de sprijin în 

soluţionarea problemelor sociale 

Mihai 

Viteazu,Câmpi

a Turzii 

Nespecificat 2013 

Imbunătățirea calității 

serviciilor sociale 

asigurate 

1.7.Activităţi de integrare/reintegrare şcolară Gherla Nespecificat anual 
Reducerea 

abandonului școlar 

1.8.Acordare de subvenţii copiilor din familii 

dezavantajate pentru a urma programele tip “Şcoală 

după şcoală” care de regulă sunt cu taxă 

Cluj Napoca Buget local permanent 

Reducerea numărului 

de copii care nu își 

finalizează studiile. 

1.9.Campanii de promovare a  drepturilor copilului 

cu dizabilităţi  

Apahida, 

Gherla 

Parteneriat 

public-

privat 

anual 
Informarea părinților 

și a comunității 

1.10.Campanii de prevenire a abandonului şcolar; 

identificare copii cu risc de abandon 

şcolar,dezvoltare parteneriat cu şcoala în vederea 

acordării de suport copiilor în risc de abanod 

şcolar; consilierea părinţilor în vederea 

conştientizării importanţei educaţiei; 

Apahida, 

Huedin, 

Floreşti, Gilău, 

Aşchileu, 

Chinteni, 

Ciurila, 

Căşeiu, 

Câţcău, 

Corneşti,Căpu

şu Mare, 

Jichişu de Jos, 

Luna, Măguri-

Răcătău, 

Nespecificat anual 

Scădarea numărului 

de copii care 

abandonează școala și 

implicit a potețialilor 

beneficiari de ajutor 

social 
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Obiective operaționale Acțiuni  Responsabili  

Buget 

estimat 

(mii lei) 

Termen Rezultate așteptate 

Mărişel, Mica, 

Negreni, 

Sănduleşti, 

Petreştii de 

Jos, Poieni, 

Recea 

Cristur,Tritenii 

de Jos, 

Unguraş, 

Viişoara, 

Calatele,Cojoc

na,Bontida, 

Moldovenesti,I

ara,Sacuieu, 

(FCG) 

1.11.Campanii de prevenire delincvenţă juvenilă, 

consum droguri; 

Apahida , 

Câmpia Turzii 

Cluj Napoca 

Buget local 

în 

parteneriat 

-20.000 lei 

Nespecificat 

anual 

Scăderea numărului 

potențialilor 

consumatori de 

droguri, delincvenți 

minori 

1.12.Campanii de sensibilizare privind 

problematica grupurilor vulnerabile de copii şi 

tineri care necesită atenţie specială: copii ai străzii, 

copii cu boli cronice grave, tineri care urmează să 

părăsească sistemul de protecţie 

Gherla, 

Aghireşu, 

Aiton, Căpuşu 

Mare, Ceanu 

Mare, Floreşti, 

Gilău 

Nespecificat anual 

Crearea de servicii 

specializate destinate 

acestor categorii de 

beneficiari 

1.13.Campanii de informare şi sensibilizare asupra 

problematicii abuzului, violenţei, a exploatării prin 

muncă a copilului şi a cerşetoriei  

Câmpia Turzii, 

-Dej, Aşchileu, 

Apahida,Luna,  

Câţcău, 

Corneşti, 

Juchişu de Jos, 

Măguri 

Răcătău, 

Mănăstireni, 

20.000 lei 

-

nespecificat 

anual 

Creare serviciilor de 

specialitate destinate 

acestei categorii de 

beneficiari 
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Obiective operaționale Acțiuni  Responsabili  

Buget 

estimat 

(mii lei) 

Termen Rezultate așteptate 

Mărişel, Mica, 

Negreni, 

Petreştii de 

Jos, Poieni, 

Recea Cristur, 

Sănduleşti, 

Unguraş 

1.14.Monitorizarea copiilor care benficiază de 

învăţământ la domiciliu şi a copiilor cu handicap 

înscrişi în învăţământul de masă 

Câmpia Turzii Nespecificat permanent 

Îmbunătățirea calității 

serviciilor acordate 

acestora 

1.15.Identificare resurse pentru sprijinirea 

persoanelor vulnerabile 
Râşca 6000 lei permanent 

Asigurarea unor 

condiții de viață 

decente acestor 

beneficiari 

1.16.Programe de asistenţă medicală, profilaxie şi 

educaţie sanitară, screening stomatologic 

Cluj Napoca, 

Apahida 
Nespecificat 2017 

Îmbunătățirea 

serviciilor medicale de 

prevenție / intervenție  

1.17.Programe de educaţie a părinţilor privind 

sănătatea şi alimentaţia copilului, igiena mediului 

înconjurător, planificare familială 

Cluj Napoca, 

Apahida 
Nespecificat 2017 

Imbunătățirea 

serviciilor medicale de 

prevenție /intervenție  

1.18.Grupuri de educaţie parentală privind 

asumarea şi îndeplinirea atribuţiilor părinteşti 
Câmpia Turzii 4000 lei semestrial 

Dezvoltarea 

abilităților parentale 

,prevenire separare 

copil de părinți,abuz 

,violență în familie. 

1.19.Acordare burse de merit copiilor cu rezultate 

bune la învăţătură  
Beliş 

Buget 

local,prin 

HCL 

permanent 

Sprijinirea familiilor 

vulnerabile,prevenire 

abandon școlar. 

 

2.Acordarea serviciilor 

de specialitate 

2.1.Înfiinţarea unei grupe speciale pentru copiii 

preşcolari cu autism 
Câmpia Turzii Nespecificat 2013 

Sprijin pentru 

integrarea socială a 

copiilor cu autism  

2.2.Construire spital pentru copiii cu dizabilităţi Aiton Fonduri UE 2023 
Imbunătățirea 

serviciilor medicale 

2.3.Dezvoltare servicii pentru copilul cu dizabilităţi Apahida, Parteneriat 2022 Sprijin acordat 
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Obiective operaționale Acțiuni  Responsabili  

Buget 

estimat 

(mii lei) 

Termen Rezultate așteptate 

şi pentru familia acestora  public-

privat 

recuperării copiilor cu 

handicap  

2.4.Grădiniţă prevăzută cu cabinet medical pentru 

copii 

Sânmărtin  

(sat Cutca) 

colaborare cu 

ISJ 

100.000 lei 2022 

Asigurarea unor 

servicii medicale de 

calitate comunității 

2.5.Grădiniţă cu program prelungit  Aluniş 493.873 lei 2013 
Prevenirea separării 

copilului de părinți 

2.6.Centru de zi multifuncţional pentru copii şi 

tineri cu activităţi culturale, sportive, educative, 

consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

Gârbău, 

 

 

Aghireşu 

Ţaga 

 

Cojocna 

Parteneriat 

public-

privat 10 

mii lei, 

- nu se 

specifică 

- parteneriat 

10 mii lei, 

-buget local 

şi judeţean 

în valoare 

de 200.000 

lei 

-2017 

 

-2017 

-2013 

 

-2017 

 

Prevenirea separării 

copilului de familie 

,dezvoltarea 

abilităților parentale, 

prevenirea 

abandonului țcolar 

2.7.Centru de zi multifuncţional pentru copii 

preşcolari  care să asigure 50% din locuri copiilor 

din familii dezavantajate cu asistenţă medicală, 

masă şi consiliere psihologică gratuită 

Cluj Napoca 

 

Buget local 

 

2022 

 

Prevenirea separării 

copilului de familie 

dezvoltarea abilităților 

parentale,prevenirea 

abandonului școlar 

2.8.Centru de consiliere psihologică, educaţie 

pentru sănătate 
Gilău Nespecificat 2020 

Imbunătățirea calității 

serviciilor socio-psiho 

medicale în 

comunitate 

2.9.Centru de zi multifuncţional de servicii sociale 

destinat copiilor şi persoanelor în vârstă 

Apahida 

Călăţele 

Buget local 

în 

parteneriat 

public-

privat 

2022 

Prevenirea separării 

copilului /persoanei 

vârstnice de familie, 

socializare  
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Obiective operaționale Acțiuni  Responsabili  

Buget 

estimat 

(mii lei) 

Termen Rezultate așteptate 

2.10.Program “Şcoală după şcoală” pentru 

prevenire abandon şcolar 

Centru de asistenţă “Şcoală după şcoală” 

Centru “After school” 

Apahida , 

Mociu  

Bobâlna 

 

Cămăraşu 

Căpuşu Mare 

Gârbău 

Iclod 

Căianu 

Suatu, 

Pălatca 

Buget local 

în 

parteneriat 

-534 mii lei 

 

-3.000.000 

lei 

-Nu se 

specifică 

-50 mii lei 

-nu se 

specifică; 

- 30 mii lei 

- 30 mii lei 

Nu se 

specifică 

2022 

 

-aug.2013 

 

-2015 

-2017 

-2013 

-2015-2017 

-2015-2017 

-2015-2017 

-2015-2017 

Prevenirea 

abandonului școlar, 

reducerea 

absenteismului 

2.11.Program de calificare a tinerilor în muncă 

“Şcoala după şcoală” 
Cămăraşu, 

buget local 

în 

parteneriat 

public-

privat în 

valoare de 

18.000 mii 

lei 

2018 

Creșterea șanselor de 

integrare socio-

porfesională a tinerilor 

din comunitate. 

2.12.Programul “Şcoala după şcoală” destinat 

copiilor de peste 14 ani care au abandonat şcoala 
Călăţele 

Parteneriat 

primărie, 

şcoala, 

Organizaţia 

World 

Vision 

România 

2013 

Creșterea șanselor de 

integrare socio-

porfesională a tinerilor 

din comunitate. 

2.13.Centru recreere pentru copii Cămăraşu 

2.500.000 

lei 

 

2019 

Prevenirea 

abandonului scolar 

,reducerea 

absenteismului 
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Obiective operaționale Acțiuni  Responsabili  

Buget 

estimat 

(mii lei) 

Termen Rezultate așteptate 

2.14.Amenajare centru multifuncţional şi 

informaţional destinat activităţilor cultural 

educative în incinta bibliotecii 

Călăţele 

Parteneriat 

public-

privat 

2013 

Prevenirea 

abandonului școlar 

,reducerea 

absenteismului 

 

3.Acordarea de servicii 

destinate personalului 

din primării 

3.1.Recrutare mediatori sanitari comunitari Apahida 

Buget local-

parteneriat 

public-

privat 

permanent 

Creșterea calității 

serviciilor sanitare 

comunitare  

3.2.Creare instrumente de comunicare şi proceduri 

de lucru 
Câmpia Turzii Nespecificat 2013 

Imbunătățirea calității 

serviciilor 

3.3.Schimb de date şi informaţii cu instituţiile 

locale şi centrale conforme cu recomandările 

internaţionale 

Câmpia Turzii Nespecificat permanent 

Imbunătățirea calității 

și promptitudinii 

serviciilor 

3.4.Cursuri de formare pentru personalul de 

specialitate din primării în domeniul reintegrării 

copiilor victime ale abuzului,neglijării şi 

exploatării 

Apahida 

Sic 

Buget local 

în 

parteneriat 

permanent 
Imbunătățirea calității 

serviciilor 

3.5.Cursuri de formare continuă a personalului din 

cadrul SPAS privind evaluarea iniţială şi complexă 

a cazurilor în vederea îmbunătăţirii calităţii 

serviciilor  

Câmpia Turzii, 

Gherla ,Dej 

Măguri 

Răcătău , 

Mărişel, Mica, 

Mihai Viteazu, 

Ciurila, 

Câţcău, Ceanu 

Mare, 

Corneşti, 

Căpuşu 

Mare,Aşchileu

Luna, Negreni, 

Petreştii de 

Jos, Poieni, 

Gilău, 

Sănduleşti, 

Tritenii de Jos, 

-50.000  lei 

-nu se 

specifică 

-45 000 lei 

anual 
Imbunătățirea calității 

serviciilor sociale 
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Obiective operaționale Acțiuni  Responsabili  

Buget 

estimat 

(mii lei) 

Termen Rezultate așteptate 

Unguraş 

3.6.Elaborarea unui plan de formare şi 

perfecţionare a personalului în funcţie de nevoile 

identificate 

Mihai Viteazu Nespecificat 2022 
Imbunatățirea calității 

serviciilor sociale 

3.7.Întâlniri de intervizare pe cazuri între asistenţii 

sociali 

Câmpia Turzii, 

toate 

primariile  

Nespecificat permanent 

Imbunatatirea calitatii 

serviciilor 

sociale,prevenirea 

epuizării personalului 

 

4.Oferirea de alte tipuri 

de servicii 

4.1.Grupuri de suport pentru beneficiari în funcţie 

de problema cu care se confruntă 
Mihai Viteazu Nespecificat permanent 

Facilitarea gestionării 

problemelor  

beneficiarilor și 

aparținătorilor  

4.2.Realizarea unei baze de date privind 

beneficiarii serviciilor sociale oferite de SPAS 
Ceanu Mare Nespecificat 2022 

Creșterea calității 

serviciilor și a 

promptitudinii 

intervenției 

4.3.Realizarea hărţii de nevoi sociale 
Campia Turzii, 

Ceanu Mare 
Nespecificat 2013 

Cresterea calității 

serviciilor și a  

4.4.Creare unei baze de date privind furnizorii de 

servicii sociale publice şi private acreditate 
Ceanu Mare Nespecificat 2022 

Dezvoltarea rețelei de 

suport social. 

4.5.Implicarea Consiliul Comunitar Consultativ, în 

problemele sociale ale comunităţii, cursuri de 

formare şi întâlniri periodice, analiza activităţii 

Mihai Viteazu, 

Câmpia 

Turzii,toate 

primariile 

Nespecificat 2013 

Soluționarea 

problemelor la nivel 

local prin implicarea 

resurselor comunitătii 

4.6.Demersuri în vederea obţinerii acreditării 

serviciului public de asistenţă socială 

Campia Turzii, 

Dej,Gherla, 

TurdaAghiresu

Apahida, Vad 

Bontida, Gilau 

Camarasu, 

Caseiu, Jichisu 

de Jos, Luna 

Mociu,Negreni 

Sacuieu,. 

Nespecificat 2013 

Accesarea fondurilor 

nerambursabile în 

vederea dezvoltării 

serviciilor sociale 
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COMPONENTA - PROTECŢIA PERSOANEI ADULTE 

Obiective operaţionale Acţiuni Responsabil Buget  Termen Rezultate aşteptate 

1.1.Acordarea 

serviciilor sociale cu 

caracter primar 

1.1.1.Întocmire dosare pentru obţinerea prestaţiilor 

şi serviciilor ce se impun conform legii (anchete 

sociale, plan de servicii, rapoarte) 

Toate 

primăriile 
Nespecificat permanent 

Acordarea drepturilor stabilite 

prin lege. 

1.1.2.Întocmirea actelor necesare instituirii 

curatelelor speciale şi a tutelelor pentru adulţi, 

asistarea persoanelor vârstnice care necesită 

asistenţă specială 

Toate 

primăriile 
Nespecificat permanent 

Asigurarea dreptului la 

reprezentare persoanelor în 

cauză. 

1.1.3.Campanie de informare privind drepturile şi 

obligaţiile persoanelor adulte aflate în dificultate 

sau cu dizabilităţi 

Câmpia 

Turzii, 

Ploscoş, 

Borşa, 

Dăbâca, 

Gilău 

5.000 lei anual 
Informarea corectă a 

beneficiarilor. 

1.1.4.Identificarea resurselor  care vor contribui la 

sprijinirea persoanelor vulnerabile 

Ploscoş, 

Râşca, 

Borşa, 

Căşeiu, 

Aşchileu, 

Cătina, 

Chinteni, 

Săvădisla 

Nespecificat permanent 

Sprijinirea persoanelor 

vulnerabile in funcție de nevoile 

identificate.. 

1.1.5.Gestionarea ajutoarelor alimentare asigurate 

prin programe europene 

Câmpia 

Turzii 
Nespecificat anual 

Distribuirea alimentelor oferite 

prin program beneficiarilor. 

1.1.6.Asigurarea măsurilor sociale speciale 

prevăzute pentru perioada de iarnă 

Câmpia 

Turzii 
20.000 lei anual Prevenirea situațiilor de risc. 

1.1.7.Facilitarea accesului beneficiarilor spre alte 

servicii şi resurse în vederea prevenirii dependenţei 

de prestaţiile sociale 

Câmpia 

Turzii 
Nespecificat permanent 

Asistarea  beneficiarilor în 

depasirea perioadelor de criză 

prin identificarea soluțiilor. 

1.2.Acordare de 

servicii sociale cu 

caracter primar 

1.2.1.Program de şcolarizare “A II-a şansă” şi 

cursuri de calificare/recalificare profesională 

pentru persoanele din categoriile defavorizate 

Cluj Napoca 

Cămăraşu 

Ceanu Mare  

Nespecificat 

25.000 

2017 

2013 

Persoane calificate în domenii de 

activitate solicitate pe piața 

muncii,facilitare angajare.  

1.2.2.Iniţiere de proiecte de economie socială Cluj Napoca Parteneriat 2022 Inființare ateliere protejate, 
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pentru integrarea profesională a persoanelor 

defavorizate 

 

Campia 

Turzii 

Zona 

Metropolitan

ă 

200.000 

 

2017 

integrarea socio-profesională a 

persoanelor în risc social. 

1.2.3.Îndrumarea persoanelor fără loc de muncă 

spre micile ferme agricole din comunitate 

Dej, 

Chinteni, 
nespecificat permanent 

Integrarea socio-profesională, 

dezvoltarea comunității. 

1.2.4.Programe de voluntariat cu implicarea 

vârstnicilor/a comunităţii în sprijinul persoanelor 

în vârstă 

Cluj Napoca 

Dej, Sic, 

Bonţida 

Ciurila, 

Corneşti, 

Măguri 

Răcătău, 

Mărişel, 

Mica, Poieni 

Negreni, 

Petreştii de 

Jos, Recea 

Cristur, 

Sănduleşti, 

Vultureni, 

Ploscoş,  

 

 

 

5000 lei 

10 mii lei 

2022 

2017 

2014 

 

2020 

permanent 

 

Asigurarea unui stil de viață 

activ persoanelor vărstince 

independente, dezvoltare 

comunitară. 

1.3.Acordare de 

servicii sociale cu 

caracter primar 

1.3.1.Înfiinţarea unei cantine sociale 

Campia 

Turzii,Cluj 

Napoca , 

Gherla,Turd

a, Jucu 

Bonţida 

Buza 

Cojocna 

Luna 

Mociu 

Ţaga 

 

Nespecificat; 

nespecificat; 

colaborare 

cjc valoare 

300 000 lei 

nespecificat 

nespecificat 

50.000 lei 

13 miliarde 

lei 

2022 

 

 

 

2013 

2016 

2017 

2017 

Asigurarea mesei zilnice 

persoanelor aflate in risc social 

1.3.2.Campanii de informare privind sănătatea şi 

igiena familiei, sănătatea reproducerii şi 

Turda 

Cluj Napoca 

83 mii lei 

Nespecificat 

Permanent 

2017 

Prevenirea sarcinilor nedorite, 

separării copilului de familie,a 
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planificării familiale în comunităţile de romi Sic fenomenului mamelor minore; 

1.3.3.Identificarea şi evidenţa gravidelor şi a 

leuzelor din comunităţile de romi 
Cluj Napoca Nespecificat 2017 

Prevenirea abandonului 

copilului ; 

1.3.4.Amenajarea unui spaţiu adecvat în apropierea 

comunităţii de romi pentru îngrijire medicală 

permanentă în vederea decongestionării apelurilor 

către serviciului medical de urgenţă cu asigurarea 

personalului de specialitate 

Cluj Napoca Nespecificat 2022 
Servicii medicale primare de 

proximitate; 

1.4.Acordare de servicii 

sociale cu caracter 

primar 

1.4.1.Atribuirea unui spatiu adecvat, pentru o 

unitate de radiografie dentară destinat: elevilor, 

studentilor şi persoanelor adulte cu probleme 

sociale care să furnizeze servicii în regim de 

gratuitate dotat cu aparatură şi personal de 

specialitate 

Cluj Napoca Nespecificat 2022 

Servicii medicale de specialitate 

accesibile comunității cu risc 

social 

1.4.2.Campanii de informare privind drepturile 

persoanelor precum şi riscurile şi costurile 

nonintervenţiei 

Cluj 

Napoca, 

Ceanu Mare 

Nespecificat 2014 Prevenirea situațiilor de risc. 

1.4.3.Campanii de sensibilizarea opiniei publice 

privind problemele persoanelor în dificultate cu 

risc  

Cluj Napoca 

Ploscoş 

Râşca 

nespecificat 

4000 

4000 în 

parteneriat 

2022 

2015-2017 

2015-2017 

Identificarea resurselor în 

comunitate. 

1.4.4.Informarea şi îndrumarea beneficiarilor spre 

furnizorii privaţi de servicii sociale în funcţie de 

nevoile identificate 

Iclod 

Mociu 

Nespecificat 

 

2017 

2015 

Identificare de noi resurse și 

acordare de sprijin în oferirea 

serviciilor. 

1.4.5.Organizare grupuri de suport persoanelor cu 

dizabilităţi şi familiilor acestora pe diferite teme şi 

oferire de consiliere socială, juridică şi psihologică  

Mociu 

Moldoveneş

ti 

Câmpia 

Turzii 

Bonţida, 

Ţaga 

15.000 lei 

 

1.000 lei 

2013-2015 
Dezvoltarea unei rețele de suport 

destinată beneficiarilor în cauză 

1.4.6.Racordare la utilităţi (energie elctrică, apă, 

canalizare, gaz) în vederea creării unor condiţii 

decente de locuit a comunităţilor defavorizate 

Apahida 
Buget local 

în parteneriat 
2022 

Asigurarea unui trai decent, 

prevenire marginalizare  

1.4.7.Consolidarea locuinţelor degradate şi a celor 

cu risc ridicat de prăbuşire, acordare de materiale 
Apahida 

Buget local 

în parteneriat 
2022 

Asigurare unor condiții decente 

de trai ,dezvoltare comunitară 
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de construcţii 

1.4.8.Construirea de locuinţe pentru familiile cu 

mulţi copii aflate în dificultate 

Apahida 

Jucu 

Mociu 

Palatca, 

Ţaga, 

Geaca, 

Cornesti 

Buget local 

în parte 

10 miliarde 

lei 

10.000 lei 

1.556.358 lei 

13 miliarde 

lei 

2013 

2013 

2022 

2013 

2013 

Prevenirea institutionalizării, 

separarea copilului de familie, 

asigurare trai decent 

1.4.9.Locuinţe sociale pentru tinerii care părăsesc 

sitemul de protecţie şi centru multifuncţional cu 

servicii de reintegrare socio-profesională 

Cluj Napoca Nespecificat 2022 

Integrare socială a tinerilor care 

au crescut separați de familie în 

sistemul de protectie. 

1.5.Asigurarea de 

servicii sociale cu 

caracter primar 

1.5.1.Dezvoltare de parteneriate cu consiliile locale 

cuprinse în Zona Metropolitană în vederea 

construirii de locuinţe sociale persoanelor/ 

familiilor care locuiesc în comunităţile Cantonului, 

Dallas, Pata Rât. 

Cluj Napoca Parteneriat 2016 
Integrare socială a comunității 

cu risc. 

1.5.2.Dezvoltare parteneriat public-privat  în 

vederea asigurării de sprijin familiilor/ persoanelor 

fără adăpost 

Cluj 

Napoca, 

Călăraşi 

nespecificat 
2022 

2017 

Asigurarea unor condiții decente 

de existență. 

1.5.3.Consiliere persoană în vârstă şi aparţinători 

în vederea prevenirii instituţionalizării 

Câmpia 

Turzii 
Nespecificat permanent 

Prevenire instituționalizare, 

menținerea în familie . 

1.5.4.Activităţi de informare şi petrecere a 

timpului liber pentru tinerii încadraţi în grad de 

handicap 

Câmpia 

Turzii 
5.000 lei semestrial 

Menținerea în familie a tinerilor 

cu handicap,sprijinirea familiei. 

1.5.5.Acţiuni şi servicii pentru victimele traficului 

de persoane  
Cluj Napoca 

Parteneriat 

public-privat 
2022 

Protecție victimelor traficului de 

persoane,prevenirea recidivei 

1.5.6.Asigurarea intervenţiilor prompte la nivelul 

comunităţii în cazurile de violenţă domestică prin 

protecţia imediată a victimei şi securizarea 

spaţiului familial 

Aşchileu, 

Ciurila, 

Căţcău, 

Corneşti, 

Gilău, Luna, 

Măguri 

Răcătău, 

Mărişel, 

Mica, 

Nespecificat permanent 

Oferirea unui mediu securizat 

victimelor,sprijin acordat 

depășirii traumelor suferite, 

consiliere victimă și abuzator 
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Negreni, 

Petreştii de 

Jos, Recea 

Cristur,Sic, 

Tritenii de 

Jos, Ţaga, 

Unguraş, 

Vultureni, 

Sănduleşti 

 
1.5.7.Acordare de teren pentru construire de 

locuinţe familiilor tinere 
Beliş Nespecificat permanent Dezvoltare comunitară. 

2.Asigurare  de 

servicii de specialitate 

2.1.Centru de zi pentru persoane vârstnice 

Campia 

Turzii, 

Turda, 

Chiuieşti, 

Jucu propus 

pentru 2019 

Apahida 

Suatu 

Beliş 

Căianu 

Buza 

Mociu 

Parteneriat 

572 mii lei 

150 mii lei 

80 mii lei 

150.000 lei 

Nespecificat 

1.000 lei 

2017 

Aprilie 

2013 

2015-2017 

2014 

2015-2017 

2013 

2013 

Oferirea posibilității pentru 

socializare persoanelor vârstnice 

2.2.Serviciu de îngrijire la domiciliu 

Cluj 

Napoca, 

Turda,Gherl

a, 

Apahida,Cas

eiu 

 Căpuşu 

Mare 

 

Buget local 

in parteneriat 

2017 

2022 

2022 

Prevenire instituționalizare a 

persoanelor dependente,crearea 

unui mediu de viață decent. 

2.3.Adăpost/locuinţe protejate pentru victimele 

violenţei domestice 

Cluj 

Napoca,Tur

da, 

Mociu 

Dej 

Buget local şi 

judeţ 

10.000 lei 

Nespecificat 

 

2022 

2015 

2022 

2022 

2022 

Crearea unui mediu securizat și 

asistenșa socio-psiho-medicală 

victimelor . 
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Buza 

Jichişu de 

Jos 

Jucu 

 2013 

2.4.Adăpost pentru persoane adulte  

Turda, 

Mintiu 

Gherlii 

200.000 lei 2013 

Asigurarea unui trai decent,  

securizat  persoanelor lipsite de 

adăpost. 

2.5.Centru de respiro pentru persoane vârstnice, 

adulţi cu dizabilităţi 

Turda 

Cluj  

Napoca 

Fonduri 

europene 280 

lei 

2014 

2017 

Asigurarea posibilității 

asisteților personali pentru a se 

detașa de responsabilitatea 

îngrijirii persoanei cu handicap . 

2.6.Ateliere protejate pentru olărit, ţesătorie, 

croitorie 

Turda 

Cluj Napoca 
1.943 lei 2013 

Integrarea socio-profesională a 

persoanelor în risc social 

2.7.Cămin pentru persoane vârstnice 

Aiton, 

Luna 

Aluniş 

Aghiresu 

Jichisu de 

Jos 

Buza 

Jucu 

Mociu 

Ţaga 

Cămăraşu 

Călăraşi 

-450 mii lei 

-fonduri 

europene 

-400.000 

euro, fonduri 

structurale, 

program 

LEADER 

-nespecificat; 

-nespecificat; 

-25.000 lei 

-13 miliarde 

- 3.000.000 

lei 

Nespecificat 

2017 

 

2014 

 

 

2017 

2017 

2017 

2017 

2015 

2013-2023 

Asigurarea de îngrijire și 

asistența socio-psiho-medicală 

persoanelor vârstnice în sistem 

rezidențial 

2.8.Unitate de îngrijire medico-socială Cluj Napoca Nespecificat 2022 
Asigurare de îngrijire medico-

socială beneficiarilor. 

2.9.Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane 

cu dizabilităţi,locuinte protejate 

Căpuşu 

Mare, 

Căşeiu, 

Turda 

Nespecificat 2022 

Asigurarea de îngrijire și 

asistență socio-psiho-medicală 

persoanelor vârstnice 

independete  în sistem rezidențial 

3.Asigurarea de 
3.1.Formarea continuă a personalului SPAS în 

vederea eficientizării procesului de acordare a 

Toate  

primariile 

Nespecificat 

18.000 lei  

Anual 

2013-2018 

Imbunătățirea calității serviciilor 

sociale oferite la nivelul 
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servicii destinate 

personalului din 

primării 

prestaţiilor şi serviciilor destinate adulţilor parteneriat 

22.500 lei 

anual primăriilor 

3.2.Selectarea, angajarea şi formarea asistenţilor 

personali  

Toate  

primariile 

17.000 lei 

3.000 lei 

20.000 lei 

permanent 

Imbunatățirea calității serviciilor 

sociale oferite în familie 

copiilor/persoanelor încadrate în 

grad de handicap. 

3.3.Recrutare şi angajare asistent medical 

comunitar 

 

Cluj Napoca Nespecificat 2017 
Îmbunătățirea calității serviciilor 

socio-medicale în comunitate. 

4.Oferirea de alte 

tipuri de servicii 

4.1.Acreditare SPAS 

Campia 

Turzii, Dej, 

GherlaTurda 

Aghiresu, 

Apahida, 

Bontida, 

Camarasu, 

CaseiuGilau

Jichisu de 

Jos,Luna, 

Mociu, 

Negreni, 

Sacuieu,Vad 

Nespecificat 2014 

Posibilitate de a accesa fonduri 

nerambursabile pentru servicii 

sociale de specialitate. 

4.2.Implicarea şi responsabilizarea liderilor 

comunitari în soluţionarea problemelor sociale 

Bonţida, 

Ploscoş, 

Râşca, Jucu, 

Floreşti, 
Moldoveneşti

Panticeu, 

Ţaga, 

nu e cazul permanent 

Identificare resurselor locale și 

prevenirea separării copilului/ 

persoanei cu handicap/persoanei 

vârstnice de familie 

4.3.Identificarea persoanelor fără acte de identitate, 

stare civilă sau acte de proprietate,crearea unei 

baze de date cu aceştia şi demersuri pentru punerea 

în legalitate a acestora; Reactualizarea permanentă 

a bazei de date 

Cluj 

Napoca, 

Apahida 

Parteneriat 

public-privat 
2017 

Asigurarea dreptului la identitate 

a persoanei și implicit la servicii. 

4.4.Întocmirea hărţii de nevoi a comunităţii 
Turda 

Moldoveneşti 

20 mii lei 

2.523,84 lei 

2013 

2022 

Identificarea nevoilor sociale ale 

comunității pentru a fundamenta 
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Cluj Napoca Nespecificat 2017 dezvoltarea serviciilor sociale. 

4.5.Crearea unei baze de date cuprinzând 

beneficiarii de prestaţii şi servicii sociale care să 

permită o vedere de ansamblu a tuturor serviciilor 

şi prestaţiilor de care beneficiază o persoană în 

vederea evitării suprapunerii serviciilor 

Cluj Napoca 
Moldoveneşti 

toate 

primariile 

Nespecificat 

1.000 lei 

2017 

2013 

Prevenirea creării dependenței 

de servicii și prestații sociale ale 

categoriei de persoane în risc 

social 

4.6.Achiziţionarea unui sediu nou pentru cantina 

de ajutor social 
Turda 390 lei 2013 

Asigurare unei mese calde celor 

în nevoie din comunitate. 

4.7.Colaborare primărie, AJOFM şi agenţi 

economici în vederea prognozării meseriilor 

solicitate pe piaţa muncii 

Apahida, 

Aghireşu, 

Cămăraşu, 

Ciurila, 

Câţcău, 

Corneşti, 

Floreşti, 

Măguri 

Răcătău, 

Mărişel, 

Mica, 

Negreni, 

Petreştii de 

Jos, Poieni, 

Sănduleşti, 

Unguraş, 

Vultureni 

Nespecificat permanent 

Orientarea beneficiarilor de 

venit minim garantat spre 

meserii căutate de către 

anagajatori, asigurarea 

calificării acestora și facilitarea 

identificării  unui loc de muncă. 

4.8.Burse de locuri de muncă şi cursuri de 

calificare pentru persoanele de etnie romă 
Viişoara 

Perteneriat cu 

AJOFM Cluj 
permanent 

Creșterea numărului de persoane 

anagajate. 

 


