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I. OBIECTIVE GENERALE ALE ANULUI 2019 

 
•  Prevenirea intrărilor în sistemul de protecţie specială prin întărirea suportului metodologic 

acordat serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul autorităților locale şi creşterea 
gradului de informare a populaţiei vulnerabile cu privire la prevenirea abandonului copiilor sau 
persoanelor adulte marginlizate; 

• Scăderea duratei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie specială şi reducerea numărului 
de copii aflaţi în prezent cu măsură de protecţie specială, prin integrarea / reintegrarea în 
familie a copiilor cu măsură de protecţie, reintegrarea socio-profesională, adopţia, intervenţia 
unitară în situaţia copilului de vârstă mica şi a mamei predispusă la abandonul copilului; 

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

• Implementarea standardelor pentru formarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă 
independentă pentru tinerii din sistemul de protecție şi implementarea standardelor specifice 
sistemului de protecție de tip rezidențial; 

• Prevenirea si combaterea acțiunilor şi a comportamentelor deviante ale copiilor prin 
desfășurarea unor acțiuni de prevenire în școli, în parteneriat cu alte instituții publice sau 
private; 

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

• Organizarea de evenimente pentru beneficiarii sistemului de protecţie specială, diversificarea 
activitaţilor pentru creşterea vizibilităţii acestora şi a creșterii încrederii beneficiarilor în 
serviciile oferite; 

• Implementarea standardelor de calitate pentru serviciile destinate persoanelor  adulte; 
• Descentralizarea serviciilor DGASPC prin încheierea de contracte de colaborare cu furnizori 

de servicii acreditați; 
• Identificarea unor resurse pentru creșterea determinării și motivaţiei personalului în vederea 

desfăşurării unei activităţi eficiente şi menținerii unui climat de lucru stimulativ precum și 
creșterea gradului de apartenență şi unitate; 

• Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite prin identificarea nevoilor de formare continuă şi 
profesionalizarea resurselor umane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
II. SERVICII DE SPECIALITATE ALE D.G.A.S.P.C.  CLUJ 

 
1.  COMPONENTA PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI 

 
1.1 SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PROTECŢIE SPECIALĂ COPII ÎN 

SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL 
 
 Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip rezidenţial (SMCR) 
reprezintă unul din serviciile de specilaitate ale Direcţeiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Cluj - componenta copii şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale privind 
protecţia copilului (Legea nr. 257/26.09.2013 pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ordinul 286 şi 288/2004 privind managamentul 
de caz). 
 Principalul obiectiv al  serviciului este asigurarea managementului de caz la copiii/tinerii  
plasaţi în unităţile de protecţie ale DGASPC şi ale ONG-urilor și la mamele minore din centrele 
meternale. Acest obiectiv  este susţinut de următoarele obiective specifice:  
 Serviciul a asigurat pe parcursul anului 2019  managementul de caz pentru  12 unităţi de 
protecţie ale DGASPC şi 8 ONG-uri, obținând următorii indicatori de performanţă: 
- A întocmit 20 rapoartelor de verificare a demarării serviciilor (aceste rapoarte sunt realizate de către 
managerul de caz, iar prin intermediul lor se verifică dacă serviciile prevăzute în PIP s au demarat 
conform termenelor stabilite ) ; 
- S-au înregistrat 240 situaţii problematice apărute (situaţii sesizate managerului de caz/psiholog 
conform legislaţiei în vigoare); 
- S-au înregistrat 254 de situaţiilor de mediere, acompaniere sau negociere (situaţii în care managerul 
de caz/psihologul a realizat acţiuni de mediere, acompaniere, negociere cu şi pentru copil/tânăr şi 
familia lui); 
- S-au întocmit 826 minutelor/proceselor verbale de reevaluare a PIP-urilor (minutele/procesele 
verbale sunt documentele  realizate în cadrul întâlnirii dintre managerul de caz şi echipa 
multidisciplinară cu ocazia reevaluării Planului Individualizat de Protecție, denumit PIP) ; 
- Au fost revizuite 798 de PIP-uri; 
- S-au întocmit 786 rapoarte de verificare a împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurii de 
protecţie speciala; 
- S-au încheiat 260 de contracte cu familia/reprezentantul legal al copilului şi cu tânărul în cauză; 
- 15 copii au fost transferaţi dintr o unitate de protecţie în alta, ținand cont de interesul superior al 
acestora 
- S-au întocmit 848 de rapoarte de vizită/consiliere a copilului/tânărului/familiei; 
- 8 copii/tineri reintegraţi în familia naturală/extinsă; 
- 19 de copii/tineri reintegraţi socio profesional; 
- S-au întocmit 10 de rapoarte acreditare familii; 
- S-au eliberat 28 număr avize favorabile; 
- s-au întocmit 417 rapoarte de evaluare psihologică; 
- Pentru 5 cazuri s-a propus deschiderea de adopţie; 
- s-au organizat 5 întalniri cu ONG-urile in vederea incheierii conventiilor de colaborare. 
- 7 plasamente familiale 
- 175 de rapoarte către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj 
- propuneri de încadrae în grad de handicap – 21 
- cazuri alte județe- 12. 
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1.2 SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PROTECŢIE SPECIALĂ COPII ÎN 

SERVICII DE TIP FAMILIAL, ASISTENŢĂ MATERNALĂ 
SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ  PROTECŢIE SPECIALĂ COPII 

ÎN SERVICII DE TIP FAMILIAL, ASISTENŢĂ MATERNALĂ 
 
 

Misiunea Serviciului: Identificarea unei familii subsititut -familie de plasament sau asistent 
maternal - pentru copilul separat temporar sau definitiv de propria familie, evitându-se astfel 
instituționalizarea acestuia. Acest program se adresează atât copiilor părăsiţi în spitale sau maternităţi 
sau din familie, cât şi persoanelor care doresc şi îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru a deveni 
asistenţi maternali. 

 Obiectivele Serviciului: 
• asigurarea unei alternative de tip familial plasament la amp sau plasament la 

familii/rude/persoane , pt copiii separaţi temporar sau definitiv  de părinţi,  
• dezvoltarea unei reţele de asistenţi maternali profesionişti /persoane/familii ,care să ofere 

protecţie copiilor aflaţi în dificultate; 
• asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii plasati la asistent maternal, pentru asistentul 

maternal şi familia acestuia, pentru familia biologică .si pt copiii plasati la rude/, 
familii/persoane. 

• Implementarea Standardelor minime de calitate Ordinul 26/ 2019 
 Indicatori de performanţă: 
In  anul 2019 au fost plasaţi la asistenţi maternali  47  copii, depăşind media altor ani, care a 

fost de 28-30 copii. 
1.Reintegrarea copiilor aflaţi cu măsură de protecţie – plasament la asistenţi maternali 
Pentru atingerea acestui indicator s-au derulat o serie de activităţi printre care: evaluarea 

socială a familiei biologice, servicii de consiliere oferite familiei biologice, evaluare psihologică a 
familiei biologice, programarea vizitelor dintre părinţi şi copii, monitorizarea întâlnirilor dintre părinţi 
şi copii, revizuirea PIP-urilor pentru 182 copii aflaţi la asistenti maternali, iar până la sfârşitul anului 
2019 s-a reuşit reintegrarea in propria familie / reinsertia profesionala pentru un număr de 10 
copii/tineri. 

2.Evaluarea în vederea stabilirii obiectivului final al PIP (analizarea posibilităţilor de a demara 
procedura adopţiei) pentru copiii aflaţi cu măsură de protecţie la asistenţi maternali. 

Pentru atingerea acestui indicator am derulat următoarele activităţi: evaluarea familiei 
biologice inclusiv rudele până la gradul IV, informare familiei biologice cu privire la efectele adopţiei, 
propuneri de deschidere a procedurii de adopţie, informarea şi consilierea copiilor  cu privire la 
efectele adopţiei. Până la sfârşitul anului 2019, pentru 32 copii de copii,  finalitatea PIP a fost adoptia 
depășind numărul copiilor declarati adoptabili anul trecut, iar 20 copii  au fost adoptati, plecând in 
familiile de adoptie. Evidențiem faptul si  in acest an, accentul  pe identificarea unei familii 
permanente pentru copiii care nu au putut fi reintegrati, a  fost o coordonata prioritara.  

3.Monitorizarea copiilor aflaţi în plasament la asistenţi  maternali: 
Pentru atingerea acestui indicator am derulat activităţi de informare şi consiliere  a copiilor şi 

tinerilor, consiliere psihologică la nevoie, vizite de monitorizare a evoluţiei copiilor la domiciliul 
asistenţilor maternali, vizite la şcoală şi grădiniţă. Au fost monitorizati toti 182 copii aflati cu masura 
de protectie la asistenți maternali. 

Toţi copiii aflaţi cu măsură de protecţie plasament la asistent maternal au fost vizitaţi la 
domiciliul AMP, pentru aceștia întocmindu-se 642 rapoarte de monitorizare a măsurii de protecție, 
rapoarte trimestriale,  predate la AJPIS 

4.Evaluarea psihologică a copiilor peste 3 ani aflaţi în plasament la asistenţi maternali: 
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Acest indicator a fost realizat prin aplicare de  teste, interpretarea rezultatelor şi elaborarea 
rapoartelor psihologice. Au fost evaluați psihologic 136 copii peste 3 ani aflați in plasament și au 
beneficiat si de consiliere psihologică un număr de 51 copii iar 35 copii au beneficiat de grupuri de 
suport ( 3grupuri de suport). 

5.Evaluarea psihologică anuală a  asistenţilor maternali şi a membrilor familiilor acestora și 
monitorizarea asitenților maternali: 

Acest indicator a fost realizat printr-o serie de activităţi – aplicarea testelor, interpretarea 
rezultatelor şi elaborarea raportului psihologic. Au fost evaluati psihologic un număr de134 de 
asistenţi maternali, rude, părinți biologici și viitori asistenţi maternali  iar 32 de AMP, părinți biologici 
au beneficiat de consiliere pshologică. 

Pentru atingerea acestui indicator am derulat următoarele activităţi: vizite de monitorizare a 
activităţii asistenţilor maternali la domiciliul acestora, consilierea asistenţilor maternali, întâlniri 
periodice cu asistenţii maternali cu ocazia diverselor evenimente/ vizite cu familiile biologice, şedinţe 
etc.  În anul 2019 a fost monitorizată  cel putin trimestrial activitatea tuturor celor 112 asistenți 
maternali,  intocmindu-se 424 rapoarte de vizita in acest sens.  

7. Formare continuă pentru asistenţii maternali si formare inițială: 
S-au organizat 4 grupuri de suport pentru 52 asistenți maternali  și un grup de pregătire pentru 

primirea copiilor cu dizabilități. Aceste cursuri au fost susţinute de către formatori interni, asistenți 
sociali  precum şi de psihologii din cadrul compartimentului. Asistenţii maternali profesionişti care au 
beneficiat de aceste servicii sunt de pe zona Băişoara, Iară, Valea Ierii, Gherla, Dej, Campia-Turzii, 
Turda şi Cluj-Napoca. 

În anul 2019 au fost recrutați, evaluati 11 potentiali asistenti  maternali , 7 dintre ei au devenit 
asistenti maternali , beneficiind de curs de formare. Au fost organizate 4 sesiuni de pregatire 
initiala cu resurse proprii , pt viitorii asistenti maternali si pt familii de plasament , altele decat rudele. 

8.Monitorizarea copiilor aflaţi în plasament la rude/alte familii/persoane: 
Pentru atingerea acestui indicator am derulat activităţi de informare şi consiliere a copiilor şi 

tinerilor, consiliere psihologică la nevoie, vizite de monitorizare a evoluţiei copiilor la domiciliul 
familiilor de plasament, vizite la şcoli/grădiniţe. Au fost intocmite rapoarte de monitorizare pentru toți  
300 copii  aflati cu masură de protecție specială- plasament.  

9. Reintegrarea  copiilor aflaţi cu măsură de protecţie – plasament la rude/ alte persoane 
Pentru atingerea acestui indicator am derulat activităţi de evaluare psiho-socială a părinţilor, 

servicii de consiliere, medierea relaţiilor, revizuire PIP, reusindu-se reintegrarea in propria familie sau 
integrarea socio-profesionala 16 copii/tineri.  

10.Instrumentarea unor noi dosare de plasament - In anul 2019 au fost plasati la rude/familii  
un nr 57  de  copii evitându-se astfel institutionalizarea. 

Au fost predate spre AJPIS un nr de  1100 rapoarte de monitorizare a  cazurilor  copii aflati cu 
masura de protectie speciala la rude/familii. 

            
Pe lângă aceste obiective stabilite,  în cadrul serviciului s-au mai derulat şi alte activităţi: 

-  Derularea unei campanii de recrutare a potentialilor asistenti maternali (campanie  derulata in 
comunitati si la biserici); 

- 1 iunie Ziua copilului -25 copii aflati in plasament au participat la o actiune la clubul Hapy art  
realizata  de catre managerii de caz; 

- 25.09.2019 Intalnirea de lucru  zonala cu reprezantanti din 8 DGASPC ,,Provocari in asistenta 
maternala,,; 

- Organizarea de excursii pentru copii aflati in plasament la asistenti maternali la Valea Ierii. 
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1.3 SERVICUL ADOPȚII ȘI POSTADOPȚII 
 

Serviciul adopții și postadopții și-a propus ca obiectiv general: ”furnizarea de servicii sociale 
specializate, conforme cu legislația în vigoare și cu standardele minime de calitate în domeniul 
protecției copilului și a familiei, al persoanelor cu dizabilități, al persoanelor vârstnice, a victimelor 
violenței domestice și al altor categorii de beneficiari aflate în dificultate”. 

Ca obiective specifice: 
1. Parcurgerea celor trei etape care stau la baza eliberării atestatului de persoană/ familie aptă să 

adopte cu solicitanții aflați în evidența serviciului, în termen de 90 de zile de la depunerea cererii de 
evaluare; 

2. Realizarea demersurilor de deschidere a procedurii adopției pentru copiii intrați în evidența 
SAPA pe parcursul anului calendaristic (doar dosarele pt. care au fost îndeplinite prevederile art. 28 și 
29 din Legea 273/2004); 

3. Asigurarea demersurilor ce stau la baza selecției, potrivirii și monitorizării cuplului ”copil - 
familie/ persoană adoptatoare” pentru minim 10% din cazurile aflate în evidența serviciului, conform 
criteriilor și termenelor stabilite prin Legea 273/2004; 

4. Sprijinirea copiilor adoptați pe parcursul anului, în vederea integrării lor în familia 
adoptatoare, pe o perioadă de minim 2 ani (monitorizare post-adopție); 

5. Sprijinirea părinților firești/ a rudelor, precum și a adoptatului în obținerea informațiilor legate 
de copilul adoptat sau originile acestuia, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.  

Datele statistice prezente se raportează pe perioada ianuarie-decembrie 2019: 
Raportat la Obiectivul specific nr. 1: Serviciul adopții și postadopții a parcurs cele 3 etape care 

stau la baza eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte în termen de 90 de zile, cu un 
număr de 45 de persoane/familii (atestate) din cele 50 de cereri depuse în acest sens în perioada mai 
sus menționată. Obiectivul a fost atins în proporție de 94%, întrucât au existat 2 cereri de evaluare care 
s-au finalizat cu neacordarea atestatului de familie aptă să adopte. Totodată au existat 3 cereri de 
încetare a procesului de evaluare, din care 2 cereri retrase la inițiativa solicitantului și 1 cerere încetată 
la inițiativa responsabilului de caz ca urmare a neprezentării solicitantului la întâlnirile de evaluare. 

Pe parcursul anului 2019 au fost realizate 86 de informări prealabile cu privire la procedura de 
adopție, fiind depuse doar 50 de cereri de evaluare. În acest sens au fost realizate 180 de întâlniri de 
evaluare din punct de vedere psihologic și 270 întâlniri de evaluare socială cu persoanele/familiile 
atestate. 

Raportat la Obiectivul specific nr. 2: Serviciu adopții și postadopții a avut un număr de 71 de copii 
în evidență pe parcursul anului 2019 (40 copii greu-adoptabili), din care un număr de 28 de dosare-
copii au fost depuse pe parcursul anului 2019. Pentru 25 din cazurile depuse în 2019 au fost realizate 
demersurile specifice etapei de deschidere a procedurii adopției, iar pt. 3 dintre dosare se vor depune 
în ianuarie 2020. 
 
Nr. cereri de deschidere a procedurii adopției (DPA) 
depuse în 2019 

24 de cereri de DPA pt. 28 copii  

Total nr. sentințe civile de deschidere a procedurii 
adopției definitive în anul 2019 

20 sentințe de deschidere (DPA) pt. 26 copii+ 2 
sentințe de respingere a DPA+1 sentință de 
revizuire a DPA 

 

 
Raportat la Obiectivul specific nr. 3: Serviciul adopții și postadopții a îndeplinit demersurile 

care stau la baza identificării/selectării unei persoane/familii adoptatoare pentru toți copiii aflați în 
evidența sa (cu sentință de deschidere a procedurii adopției definitivă), nu doar pentru 10% așa cum și-
a propus inițial (obiectiv îndeplinit în proporție de 100%). Astfel, au fost generate liste în RNA; au fost 
selectate persoane/familii adoptatoare care răspundeau la nivel teoretic nevoilor copilului; li s-a 
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prezentat fișa sintetică a copilului fie la sediul DGASPC, fie prin intermediul colegilor din cadrul 
serviciilor omoloage de la nivelul celorlalte județe (pentru familiile selectate în alt județ). Cu toate 
acestea nu pentru toți copiii aflați în evidența serviciului s-a reușit identificarea unei persoane/familii 
adoptatoare, aceștia fiind refuzați pe motive de sănătate, dizabilități, fratrii numeroase, etnie, stare de 
sănătate mintală a părinților biologici. 
Astfel: 
Nr sentințe civile de încredințare în vederea 
adopției definitive în 2019 

16 sentințe civile de încredințare în vederea adopției 
definitive, pt. 21 de copii. 

  

Nr. sentințe civile de adopție definitive în 
2019 

34 sentințe de adopție (însumând 40 copii din care 15 
sunt proveniți din alte județe și adoptați de familii din 
Cluj)+ 2 sentințe adopție în familie+ 1 sentință de 
adopție în familie respinsă 

  

 
Raportat la Obiectivul specific nr. 4: Cei doi responsabili de caz pe parte de monitorizare post-

adopție (MPA) au lucrat cu 108 copii, adoptați de 90 de persoane/familii adoptatoare, realizând un 
număr de 250 vizite de monitorizare. 

Tot în scopul sprijinirii acomodării copiilor adoptați în mediul familial nou, cei 2 responsabili de 
caz MPA au realizat 26 de întâlniri în cadrul grupurilor de suport, înregistrând un număr de 303 
participanți. Au existat și persoane/familii adoptatoare care au refuzat să se prezinte la grupurile de 
suport, deși aceste activități nu sunt opționale, ci obligatorii din partea acestora. De asemenea au fost 
întocmite 3 newsletter legate de legislația în vigoare în materie de adopție, aceste materiale 
informative fiind menite să clarifice niște întrebări adresate de adoptatori pe parcursul anului. 
Totodată, au fost efectuate activități post-adopție (consiliere socială și psihologică pe cazuri aflate în 
dificultate) cu 4 adolescenți. 

Raportat la Obiectivul specific nr. 5: Pe serviciul adopții și postadopții nu au fost înregistrate 
cereri scrise din partea unor solicitanți privind prevederile HG 448/2017; a existat însă o cerere din 
partea unui părinte adoptator de informare a minorului adoptat cu privire la contactarea rudelor 
biologice dinainte de adopție (întâlnire care s-a efectuat în prezența responsabilului de caz, a șefului de 
serviciu, a psihologului, a adolescentei și a părintelui adoptator), însă ulterior nu s-a mai revenit cu o 
cerere din partea acestora care să poată fi înaintată ANPDCA. 

În vederea promovării adopției ca și alternativă de tip familial la instituționalizarea copiilor au fost 
realizate 2 evenimente:  

-Serviciul Adopții și Postadopții din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Cluj, alături de partenerii și de sponsorii săi, a organizat ”Ziua adopției”-ediția 2019, cu 
sloganul ”Adopția este dragoste! Fii tu familia care transformă o CASĂ în ACASĂ!” 

Evenimentul a avut loc la Casa Radio Cluj în data de 31.05.2019 și a beneficiat de promovare în 
presa locală, prin comunicat de presă, pe pagina de facebook a entității publice și al entității ierarhic 
superioare. 

Evenimentul a fost destinat persoanelor/familiilor adoptatoare și copiilor adoptați de la nivelul 
Județului Cluj, numărul participanților din aacest an fiind de peste 250 de persoane. 

-Totodată, având în vedere acest eveniment și importanța promovării adopției ca și alternativă de 
tip familial la instituționalizarea copiilor, psihologul din cadrul Serviciului de adopție și postadopție a 
participat la o emisiune cu scop informativ în materie de adopție, la TVR Cluj, în data de 04.06.2019. 

Scopul emisiunii a fost acela de a clarifica întrebări legate de procesul adopției, de condițiile care 
trebuie îndeplinite de potențialii adoptatori, de dificultățile care pot apărea în procesul de potrivire 
și/sau ulterior finalizării demersului de adopție. 

Pentru anul 2020 se mențin obiectivele stabilite pentru anul anterior, acestea fiind corelate cu 
întreaga activitate a serviciului, cu fișele de post ale personalului angajat, precum și cu obiectivele de 
performanță individuale ale acestora. 
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1.4.SERVICIUL DE INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ ÎN DOMENIUL 
ASISTENŢEI SOCIALE, TELEFON CAZURI URGENŢĂ ADULŢI/COPII, COPII CARE 

AU COMIS FAPTE PENALE ŞI NU RĂSPUND PENAL, COPIII STRĂZII 
 

Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, telefon cazuri 
urgenţă copii, copii care au comis fapte   penale şi nu răspund penal, copiii străzii   au  desfăşurat 
următoarele programe : 
• Intervenţia, evaluarea şi instituirea de măsură de protecţie specială pentru copiii delicvenţi care nu 

răspund penal; 
• Intervenţie şi evaluare iniţială pentru cazuri sesizate in regim de urgenţă – telefonul copilului 
• Monitorizarea fenomenului copiii străzii; 
• Organizarea unor campanii școlare, care au avut ca și obiectiv -  prevenirea delicvenței juvenile.  

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

1. Asigurarea intervenţiei în regim de urgenţă pentru cazurile sesizate prin intermediul Telefonului 
Copilului: s-a înregistrat un număr de  185 
- cazuri față de care s-a stabilit plasamentul în regim de urgență: 73 
- S-a efectuat deplasarea la cazuri în regim de urgenţă, acolo unde s-a impus, întocmindu-se un 
număr de 55 rapoarte de evaluare iniţială  și 65 rapoarte de evaluare complexă în urma cărora au 
fost înaintate cu propunere de măsură de protecție, 24 dosare, Instanței de judecată; - un număr de 
42 dosare au fost transferate altor servicii specializate în protecția copilului. Ulterior pentru 10 
cazuri, s-a dispus încetarea măsurii de protecție. 

2. Intervenţia, evaluarea şi instituirea măsurii de protecţie specială pentru copiii delicvenţi care nu 
răspund penal pentru 20 de cazuri. 
- În urma sesizărilor au avut loc 20 evaluări inițiale a  unor  astfel de cazuri ceea ce a presupus  
deplasări în teren, întocmirea documentaţiei specifice, ulterior făcându-se referire  către  Comisia 
de Protecție a Copilului sau Instanţei de judecată pentru 13 cazuri, cu propunere de stabilire  a 
măsurii de protecție specială; 3 revocări. 

3. Asigurarea interventiei pentru copiii străzii și stabilirea măsurilor de protecţie specială pentru 
copiii Strazii: s-a înregistrat un număr de 41 cazuri. 
- Au avut loc 28 deplasări pe teren în județ, s-a întocmit documentația iar la final a fost stabilită 
măsura de protecție specială la Adăpostulrile de Zi și de Noapte Turda și Cluj Napoca precum și 
la Centrul de Primire în Regim de Urgență Gavroche. 

4. Asigurarea monitorizării cazurilor care este stabilită măsura de  protecţie specială: 33 cazuri în 
total în decursul anului 2019.  
- Au avut loc deplasări pe teren în scopul contactării părinților și Autorităților Locale, fiind 
întocmite un număr de 33 de Rapoarte de Monitorizare iar pentru 12 cazuri s-a întocmit raport de 
închidere a cazului. 

5. Asigurarea asistării minorilor in orice fază de  instrumentare, efectuată la solicitarea organelor de 
cercetare penală. 
- Au avut loc un număr de 147 de întâlniri în vederea asistării la audieri a minorilor, ulterior 
întocmindu-se documentația specifică. 

6. Asigurarea managementului de caz pentru copiii aflaţi în Centrul de Primire în Regim de Urgență 
“Gavroche” Cluj Napoca, Adăpostul de Zi și de Noapte Turda şi Cluj Napoca.  
- În cadrul activității au fost desemnați manageri de caz în scopul evaluării situației a 23 copii din  
AZN și  45 copii Gavroche,  precum și planificarea serviciilor și intervențiilor pentru aceștia. 
- management de caz pentru copiii aflați la AMP – 22 copii 
- management de caz pentru copii aflați în plasament familial – 5 copii  

7. Alte activități: 
Rapoarte de evaluare inițială:  80 cazuri 
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Rapoarte de teren monitorizare: 15 cazuri 
Cazuri transfer catre alte servicii: 12 cazuri 
Cazuri referite catre Primării de domiciliu: 33 cazuri 
Cazuri neconfirmate: 4 cazuri 
Cazuri transferate la alte DGAPC din țară: 3 cazuri 
Admiteri mama + copii în centrul maternal – 5 admiteri și 5 revocări 
Admitere mama + copii în Centrul pentru victimele violenței în familie – 2 admiteri+2revocări 
Asistare la expertiza psihiatrică a minorilor care au săvârșit fapte penale- 1 
Consilieri psihologice: 55 
Evaluări psihologice: 52 

8. Activități speciale: 
- Participarea reprezentanților serviciului la acțiunea Nr. 670009/21.08.2019 organizată de IPJ Cluj, 

Biroul Combaterea Delictelor Silvice în zona UAT situate pe raza localității Măguri Răcătău. 
- Realizarea unui proiect social - o tabără de dezvoltare personală pentru copiii proveniți din familii 

vulnerabile care s-au aflat în atenția serviciului nostru. Pe parcursul tabere s-au realizat 
următoarele activități: 

- vizite la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța, Portul Constanța, orașul 
Constanța, Moscheea Carol Constanța, Aqua Magic Constanța și Muzeul Cinegetic Posada ; 

- ateliere de lucru în echipă, concursuri, plimbări, plimbare cu vaporașul, etc. 
   

 
 

1.5 SERVICIUL DE CONSILIERE PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII, PREVENIRE 
SARCINĂ NEDORITĂ 

 
 Misiunea serviciului: Serviciul de Consiliere pentru Părinţi şi Copii, Prevenire Sarcină 
Nedorită coordonează activitatea de prevenire a părăsirii copilului de familie la nivelul judeţului Cluj, 
având misiunea de a promova şi dezvolta servicii de specialitate în vederea integrării și menținerii 
copilului în familie, iar în situaţia care contravine interesului superior al copilului procedează la 
identificarea de măsuri de protecţie specială și preluarea copilului în sistemul de protecție specială.  
Componenta de prevenire a sarcinii nedorite are ca misiune facilitarea accesului gratuit la contracepţie 
pentru femeile cu situaţie socio-economică precară aflate în evidenţa instituţiei, evitându-se, astfel, 
sarcinile nedorite şi ulterior, abandonul copiilor. 
Obiective şi indicatori de performanţă:  

Obiectivul 1. Reducerea numărului de copii pentru care se instituie măsură de protecție 
specială din totalul de cazuri sesizate  
Indicatori de performanţă În anul 2019 s-a primit un număr de 132 cereri de instituire măsură de 
protecţie specială-plasament în regim de urgență- din care pentru 36 copii  s-a stabilit masură de 
protectie ( 27 copii la asistent maternal profesionist, 4  copii în centru rezidenţial/casa de tip familial, 5 
copii la rude)  și  96 copii au fost menținuți în familie și monitorizați în colaborare cu autoritățile 
locale de la domiciliul copilului. 
9 nou-născuți au fost părăsiţi în spitale, întocmindu-se procese verbale de constatare a părăsirii 
copilului şi, ulterior, au fost preluaţi în sistemul de protecţie specială.     
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Poze - Campanii privind promovarea respectării drepturilor copilului în școli și la Bibiloteca Județeana 
„Octavian Goga” Cluj  
 
 Obiectiv 7. Participare la audiere pentru copii implicați în acte de natură penală, fie ca victime, 
fie ca martori, fie autori. 
Indicatori de performanța:  Psihologii din cadrul Serviciului Consiliere a participat la  27 audieri la 
sediile Secțiilor de Poliție, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, sala specială de audiere 
pentru minori. 

Obiectiv 8 Spervizarea stagiilor de practică ale studenților de la Facultatea de Sociologie și 
Asistență Sociala  
Indicatori de performanță: 
S-au realizat prezentări ale instituției (obiective, servicii oferite, modalități de evaluare și intervenție 
pe caz) la solicitarea tutorilor de practică pentru un număr de 80 studenti, anul I. Pentru un număr de 
39 de studenți, anul II, anul III specializarea asistență socială s-a facilitat accesul la un loc de practica 
și coordonarea stagiului de practica.  

Propuneri pentru remedierea deficientelor 
-Colaborare permanentă cu primăriile şi spitalele în vederea instrumentării adecvate a cazurilor de 
prevenire/separare copil de familie şi copil părăsit în unitatea sanitară. 
-Participarea asistenţilor sociali şi psihologilor la cursuri de formare adecvate nevoilor familiilor la 
risc, familiilor în divorț, pentru o intervenție eficientă pe cazuri. 
 

 
1.6 CENTRUL JUDEȚEAN DE INTERVEȚIE PENTRU COPILUL ABUZAT, CLUJ 

NAPOCA 
 
În cadrul Centrului funcţionează trei componente specializate, în funcţie de specificul 

cazurilor: un centru de intervenţie pentru copilul abuzat – Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, 
neglijat şi exploatat (evaluare, instrumentare de caz şi consiliere psihosocială) și un centru rezidenţial 
destinat acestei categorii de copii – Adăpostul „ Perlino”, care oferă servicii protective de tip 
rezidenţial  şi o componentă de asistenţă maternală - alcătuită în prezent din douăzeci şi unu asistenţi 
maternali pregătiţi pentru a lucra cu copiii victime ale abuzului.  
 Atribuţiile centrului de consiliere, în cadrul Centrului Judeţean de Intervenţie pentru Copilul 
Abuzat constau atât în stabilirea măsurilor de prevenţie cât şi a celor de protecţie. Consilierea 
psihologică este inclusă în ambele forme de intervenţie. 

Serviciile oferite constă în:  
- evaluare socială complexă a cazului (evaluare iniţială, evaluare detailată) 
- evaluare psihologică a copilului abuzat; 
- consiliere psihologică pentru copilul abuzat şi familia acestuia; 
- asistare psiho-socială a copilului care a suferit o formă de abuz şi a familiei 

acestuia; 
- medierea relaţiilor cu comunitatea; 
- supervizare internă şi intervizare; 

Principalele activităţi desfăşurate în centru sunt: 
- înregistrarea oricărei sesizări primite, indiferent de modul în care este făcută 

(telefonic, în scris, etc); 
- verificarea aspectelor semnalate în cel mai scurt timp posibil; 
- programarea şedinţelor de evaluare psihologică pentru copii în care este evaluată 

simtomatologia abuzului; 
- programarea periodică a şedinţelor de consiliere psihologică pentru copii şi familie; 
- deplasare în teren pentru efecuarea anchetei sociale; 
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- contactarea persoanelor/instituţiilor/organizaţiilor care pot furniza informaţii 
relevante pentru soluţionarea cazului; 

- colaborarea cu autorităţile locale în vederea respectării interesului superior al 
copilului; 

- redactarea documentelor necesare întocmirii dosarului copilului; 
- organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii altor instituţii pentru a stabili un mod 

de colaborare eficient în soluţionarea cazurilor comune; 
- deplasări periodice în familia copilului, menţinerea relaţiei cu şcoala, familia 

extinsă, comunitatea, pentru a urmări evoluţia cazului; 
- realizarea periodică a evaluării intervenţiei, a rezultatelor acesteia, stabilirea unor 

noi direcţii de intervenţie dacă se impune. 
În anul 2019 au fost sesizate Centrului Judeţean de Intervenţie pentru Copilul Abuzat Cluj un 

număr de 123 de cazuri de copii care au fost supuşi unei forme de abuz în propria familie sau în afara 
acesteia. Din numărul total de cazuri sesizate s-au confirmat 90 de cazuri de abuz iar  33 de cazuri au 
fost infirmate.  

În 2019 au intrat în atenţia centrului nostru cazurile unor copii care au suferit următoarele 
forme de abuz: abuz fizic, sexual, emoţional, exploatare sexuală și neglijare.  

Repartiţia cazurilor de abuz în funcţie de tipul abuzului sesizat în 2019, se prezintă în felul 
următor: din totalul de 90 copii, 43 copii au fost supuşi abuzului fizic, 18 copii  abuzului sexual, 17 
copii abuzului emoţional,  12 copii au fost neglijaţi.  

Aceste date evidenţiază faptul că forma de abuz cel mai des întâlnită este abuzul fizic  care este 
în foarte strânsă legătură cu violenţa domestică prezentă în respectivele familii. 

În urma evaluării complexe a cazurilor de abuz, în anul 2019 pentru 6 copii s-a stabilit o 
măsură de protecţie specială în regim de urgenţă, fiind plasaţi  la AMP 4 copii şi în centru rezidenţial 2 
copii. 

O preocupare a centrului nostru în cursul acestui an a fost extinderea reţelei de asistenţi 
maternali profesionişti; astfel, în cursul anului 2019 au fost selectaţi și evaluaţi 2 AMP. 

În reţeaua noastră, formată în prezent din 21 AMP, au fost ocrotiţi în cursul acestui an, un 
număr de 39 de copii,  pentru 1 tânără s-a stabilit de către Instanță încetarea măsurii de plasament și 
reinserție socio-profesională iar pentru 4 copii s-a propus procedura de adopție internă.  În cursul lunii 
septembrie Amp-urile din cadrul CJICA au participat la un program de instruire privind prevenirea 
consumului de substanţe la copiii aflaţi în plasament, parte din proiectul naţional de prevenire în 
familie ,, Eu şi copilul meu”. 

Douăzeci de AMP aflați în evidenţa noastră au participat în perioada octombrie-decembrie 
2019 la un program de educaţie parentală ,, Cercul siguranţei” susţinut de psihoterapeuţii Andreia Peca 
şi Oana Budacu, în baza unei convenţii de colaborare cu centrul nostru. 

În cadrul Adăpostului ,, Perlino” au fost protejaţi în cursul acestui an 15 copii, pentru 3 din 
aceştia fiind identificate alternative de tip familial, respectiv plasamentul la o familie de plasament (2 
copii) şi la asistent maternal (1 copil).  
  În cursul anului au fost încheiate 2 contracte de colaborare cu: Universitatea Babeș-Bolyai, 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie, 
Clinica Universitară de Psihologie ,,Psytech” ( Nr. 349/18.04.2019) și Jude Melania Liliana PFA, 
psiholog – consilier dezvoltare personală (Nr. 22400/23.09.2019). În baza acestor colaborări, copiii 
rezidenți ai adăpostului au participat la consiliere psihologică individuală și/sau de grup. 
  Din punct de vedere al activității de voluntariat, au fost încheiate colaborări urmate a 
parteneriatelor încheiate de către DGASPC Cluj cu  Asociația Alfa Grup (convenție de colaborare nr. 
12591/25.06.2019), Asociația Lumea ca Lumea (protocol de colaborare nr. 22450/17.10.2019), 
Asociația Lindenfeld (contract de colaborare nr. 23636/06.11.2018). 
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1.7 SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI  

 
Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 

si Protecția Copilului Cluj s-a inființat conform OUG 123/08.10.2001 – Ordonanța privind 
reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului, Art. 20.  
Activitatea de bază a serviciului constă în reevaluarea/evaluarea copiiilor care se prezintă la sediul 
serviciului nostru pentru încadrare în grad de handicap, la solicitarea părinților sau reprezentanților 
legali în vederea obținerii drepturilor conform legislației în vigoare. Precum și asigurarea 
managementului de caz pentru copiii încadrați într-o categorie de persoane cu handicap din familie. 
 În evidența Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului, la sfârșitul anului 2019, se află un 
număr de 1491 de cazuri, numărul efectiv de cazuri prelucrate în cadrul serviciului pe parcursul anului 
2019 fiind diferit datorita cazurilor prelucrate de două ori (certificatele cu perioada de valabilitate de 6 
luni), din care o parte au ieșit din evidențe fie datorită împlinirii vârstei de 18 ani, fie datorită evoluției 
favorabile a bolii și implicit, a ieșirii din grad de handicap. 

- În cursul anului 2019 au fost evaluați și încadrați într-o categorie de persoane cu handicap un 
număr de 573 cazuri noi, cu 191 mai multe decât in 2018; 

- Cazurile reevaluate și încadrate într-o categorie de persoane cu handicap au fost în număr de 
918, cu 750 mai puține decât în 2018. 

-  
Grafic 1: 
Situație 

comparativă 2017-2018-2019 cazuri noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 2: Situație comparativă 2017-2018-2019 cazuri vechi 
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Indicatori de performanță: 
- Numar de cazuri analizate/evaluate (cazuri noi/reevaluări) în vederea încadrării în grad de 

handicap – 1491 printre care și neîncadrări sau acces la servicii; 
- Rapoarte de evaluare efectuate – 1491; 
- Numar Planuri de Abilitare/Reabilitare – 1986; 
- Număr de cazuri de copii aflați în familie pentru care SEC a asigurat managementul de caz – 

1491, pentru copiii din familie; 
Toate cazurile sunt monitorizate și evaluate/reevaluate de catre specialiștii serviciului funcție de 

durata pentru care se eliberează acestea (6 luni, 1 an, 24 luni) sau ori de câte ori părinții sau 
reprezentații legali solicită reevaluarea. 

Personalul de specialitate din cadrul SEC, evaluează beneficiarii (ori de câte ori este nevoie) și 
completează fișa de activități și participare, fisă care evidențiază criteriile psihosociale pentru 
aprecierea limitărilor de activitate și restricțiilor de participare, oferind consiliere de scurtă durată 
(clarificarea relațiilor/situațiilor problematice, luarea deciziilor, întărirea capacității parentale, etc.) și 
suport terapeutic, funcție de nevoile ridicate de fiecare caz în parte.  

S-a participat si s-a oferit suport și consiliere la toate întâlnirile organizare de către DGASPC. 
Periodic s-a avut în vedere îmbuntățirea calității muncii prin sedințe de intervizare.  
Activitățile prezentate mai sus se mențin și pe parcursul anului 2020. 
Ceea ce ne propunem și în 2020 este menținerea unei legături strânse cu primăriile de domiciliu ale 

beneficiarilor, precum și cu medicii de familie, pentru a fi implicați în continuare, activ, in procesul de 
recuperare si monitorizare a cazurilor, urmărindu-se în permanență interesului superior al copilului, 
precum și îndrumarea lor spre integrare in societate. Aceștia vor fi în permanentă consiliați, orientați si 
susținuți in vederea creșterii calității vieții. 

 
 

2. COMPONENTA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE ADULTE 
 
 
2.1 SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULŢI, VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE, 

ASISTENŢĂ PERSOANE VÂRSTNICE 
 
 

Activitatea desfășurată în cadrul Serviciului management de caz adulți, violență domestică, 
asistență persoane vârstnice a urmărit îndeplinirea obiectivelor specifice managementului de caz 
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pentru persoanele adulte care au nevoie de îngrijire și asistență din unitățile rezidențiale pentru adulți, 
aflate în structura DGASPC Cluj. 

Obiectiv 1: Managementul respectării standardelor minime de calitate pentru persoane adulte cu 
dizabilități, conform  Ordinului nr. 82/2019 pentru aprobarea standardelor specifice minime de calitate 
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, găzduiți în instituțiile 
rezidențiale pentru adulți subordonate DGASPC Cluj coroborat cu Ordinul nr. 29/2019 pentru 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 
vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor 
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, 
serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate combaterii și prevenirii 
violenței domestice, Ordinul nr. 1218/2019 pentru aprobarea standardelor specifice minime obligatorii 
de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor adulte cu 
dizabilități, respectiv alte schimbări legislative apărute pe parcursul anului 2019 

Activități: - efectuarea unor vizite periodice la sediul centrelor rezidențiale pentru adulți 
- elaborarea procedurilor operaționale în baza prevederilor prezentului ordin în toate centrele 

rezidențiale din structura DGASPC Cluj;  
- verificarea implementării acestor prevederi 

Indicatori de performanță:  
-numărul rapoartelor de vizită (Centrul de Îngrijire și Asistență Cluj-Napoca-2 rapoarte, Centrul de 
Îngrijire și Asistență Luna de Jos- 2 rapoarte, Centrul de Îngrijire și Asistență Mociu-2 rapoarte, 
Centrul de Îngrijire și Asistență Câțcău-2 rapoarte, Locuințe Protejate Câțcău- 2 rapoarte, Centrul 
pentru Persoane Vârstnice Câmpia Turzii-1 raport, Centrul pentru Persoane Vârstnice Recea Cristur- 2 
rapoarte, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu- 2 rapoarte, Centrul pentru 
Persoane Vârstnice  Gherla- 2 rapoarte, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla- 
2 rapoarte, Complexul de Servicii Comunitare destinat Persoanelor Adulte Câmpia Turzii-2 rapoarte, 
Centrul de Servicii de Recuperare de Tip Ambulatoriu pentru Adulți Turda-2 rapoarte) 
  

Obiectiv 2: Monitorizarea serviciilor furnizate persoanelor adulte aflate în dificultate (persoane 
vârstnice, persoane cu dizabilități, victime ale violenței domestice), conform Ordinului nr. 1218/2019 
Activități: efectuarea unor vizite regulate în centrele rezidențiale pentru adulți, întocmirea Planurilor 
Personalizate (PP)/ Planurilor Personalizate de Viitor (PPV), Planurilor Individuale de Asistență și 
Îngrijire (PIAI) pentru fiecare beneficiar, în colaborare cu echipa multidisciplinară a centrului; 
întocmirea Fișelor de monitorizare a implementării Planurilor Personalizate/Planurilor Personale de 
Viitor /Planurilor Individuale de Asistență și Îngrijire pentru fiecare beneficiar în parte. 

Indicatori de performanță: 
- numărul și calitatea recomandărilor referitoare la evoluția beneficiarilor, observații cuprinse în fișele 
de monitorizare a implementării Planurilor Personalizate/Planurilor Personale de Viitor/Planurilor 
Individuale de Asistență și Îngrijire 

• Centrul de Îngrijire și Asistență Cluj-Napoca: 20 rapoarte de vizită, 103 Planuri Personalizate, 
515 Fișe de monitorizare a implementării Planurilor Personalizate; 

• Centrul de Îngrijire și Asistență Luna de Jos: 6 rapoarte de vizită, 93 Planuri Personalizate, 279 
Fișe de monitorizare a implementării Planurilor Personalizate; 

• Centrul de Îngrijire și Asistență Mociu: 9 rapoarte de vizită, 25 Planuri Personalizate, 180 Fișe 
de monitorizare a implementării Planurilor Personalizate; 

• Centrul de Îngrijire și Asistență Câțcău: 10 rapoarte de vizită, 50 Planuri Personalizate, 200 
Fișe de monitorizare a Planurilor Personalizate; 

• Locuințe Protejate Câțcău:10 rapoarte de vizită, 20 Planuri Personalizate, 100 Fișe de 
monitorizare a Planurilor Personalizate; 
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• Centrul pentru Persoane Vârstnice Recea Cristur: 12 rapoarte de vizită, 30 Planuri Individuale 
de Asistență și Îngrijire , 90 Fișe de monitorizare a implementării Planurilor Individuale de 
Asistență și Îngrijire; 

• Centrul pentru Persoane Vârstnice Gherla: 12 rapoarte de vizită, 50 Planuri Individuale de 
Asistență și Îngrijire, 116 Fișe de monitorizare a implementării Planurilor Individuale de 
Asistență și Îngrijire; 

• Centrul pentru Persoane Vârstnice CâmpiaTurzii: 21 rapoarte de vizită, 21 Planuri Individuale 
de Asistență și Îngrijire, 84 Fișe de monitorizare a implementării Planurilor Individuale de 
Asistență și Îngrijire ; 

• Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla: 12 rapoarte de vizită, 50 Planuri 
Personalizate, 150 Fișe de monitorizare a Planurilor Personalizate; 

• Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu: 24 rapoarte de vizită, 50 Planuri 
Personalizate, 300  Fișe de monitorizare Planurilor Personalizate 

• Complexul de Servicii Comunitare destinat Persoanelor Adulte Câmpia: 12 rapoarte de vizită, 
84 Planuri Individuale de Îngrijire și Asistență, 252 Fișe de monitorizare a implementării 
Planuri Individuale de Îngrijire ; 

• Centrul de Servicii de Recuperare de Tip Ambulatoriu pentru Adulți Turda: 11 rapoarte de 
vizită, 70 Planuri Personalizate, 280 Fișe monitorizare a Planurilor Personalizate. 

 
Obiectiv 3 : Creșterea calității serviciilor de specialitate furnizate adulților din centrele rezidențiale 

prin promovarea de acțiuni și campanii de informare și conștientizare în cadrul comunității 
Activități: organizarea unor schimburi de experiență, participarea la activități specifice domeniului de 
activitate al serviciului, implicarea societății civile – prin parteneriat cu AFA, organizarea de campanii 
de informare și conștientizare privind fenomenul violenței în familie prin întâlniri de lucru cu 
Primăriile din județul Cluj 

Indicatori de performanță:  
- numărul schimburilor de experiență organizate de centrele rezidențiale sbordonate DGASPC-10; 
- numărul schimburilor de experiență cu participare în alte județe- 1 (jud.Mureș);  
- numărul activităților specifice domeniului de activitate al serviciului:  
   * încheiere parteneriat cu Asociația Femeilor de Afaceri Cluj și organizare de activități socializare la 
centre  
  * participare activă la Campania de informare și coordonare metodologică la primăriile din județ. 

Obiectiv 4: Instrumentarea dosarelor de admitere într-un centru rezidențial pentru adulții din 
familie 

Activități: preluarea și evaluarea dosarelor noi intrate în evidența serviciului pe parcursul 
anului 2019, reevaluarea semestrială a tuturor dosarelor aflate pe lista de așteptare, efectuarea 
demersurilor de admitere pe locurile disponibile în centrele rezidențiale pentru adulți, identificarea de 
servicii alternative la instituționalizare. 

Indicatori de performanță: 
-numărul total de cereri aflate în evidența serviciului pe parcursul anului 2019: 272 cazuri (94 femei cu 
handicap, 74 femei fără handicap, 74 bărbați cu handicap, 30 bărbați fără handicap); 
-numărul de admiteri în centrele rezidențiale pentru adulți:77 (25 femei cu handicap, 24 femei fără 
handicap, 13 bărbați cu handicap, 15 bărbați fără handicap); 
-numărul cazurilor ieșite din evidența serviciului prin decesul beneficiarilor: 36 (8 femei cu handicap, 
8 femei fără handicap, 12 bărbați cu handicap, 8 bărbați fără handicap); 
- număr de cazuri pentru care s-au identificat servicii alternative la instituționalizare, furnizate de 
ONG-uri locale: 25 (8 femei cu handicap, 7 femei fără handicap, 10 bărbați cu handicap). 
La data de 31.12.2019, în evidența serviciului  SMCA se afla un număr de 134 cazuri (53 femei cu 
handicap, 35 femei fără handicap, 39 bărbați cu handicap, 7 bărbați fără handicap). 

Obiectiv 5: Intervenția în cazurile de violență domestică  
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Activități: Preluarea sesizărilor de violență domestică, acordarea de servicii specializate victimelor 
Indicatori de performanță:  

- numărul de cazuri intrate în evidența serviciului- 62; 
- numărul de persoane(victime) care au beneficiat de servicii oferite în regim rezidențial- 37; 
- numărul de persoane (victime)care au beneficiat de servicii specializate la sediul SMCA-25. 

 
Propuneri pentru remedierea deficiențelor identificate în serviciu 

1. Angajare de manageri de caz pentru a putea respecta prevederile ordinului 1218/2019 dar și a HG 
797/2017. 
2. Angajarea pe perioada determinată/repartizarea unui psiholog pentru intervenția în domeniul 
violenței domestice, conform legislației.   
3. Eficientizarea planificărilor deplasărilor pe teren la cazuri și centre subordonate. (Deplasările se fac 
greu, timpul petrecut pe drum până să ajungem la caz/centru este îndelungat, din cauza numărului 
mare de colegi care se deplasează cu același mijloc de transport și se așteaptă unii pe alții).  
4. Includerea serviciului între servicii care realizează intervenție în regim de urgență pentru obținerea 
transportului victimelor la Campia Turzii si deplasarile la aceste cazuri și la altele care necesită 
intervenție în regim de urgență. 

Obiective noi propuse pentru anul 2020: 
Obiectivul 1: Implementarea în munca cu beneficiarii a prevederilor Ordinului ministrului muncii și 
justiției sociale nr. 1218/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate 
privind aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor adulte cu dizabilități 
Indicatori de performanță: 

- Numărul referatelor/dispozițiilor de numire manager de caz; 
- Existența documentelor auditabile și respectarea termenelor stabilite de prezentul ordin; 
- Numărul de vizite efectuate de manager de caz în centrele rezidențiale din structura DGASPC 

Cluj; 
- Numărul de vizite efectuate de manager de caz în centrele private. 

Obiectivul 2: Revizuirea procedurilor operaționale existente cu includerea prevederilor Ord.1218/2019  
Indicatori de performanță: Existența procedurilor operaționale revizuite cu aprobarea conducerii 
DGASPC Cluj 
Obiectivul 3: Completarea angajaților necesari serviciului management de caz pentru adulți, cu 
respectarea legislației, Ord.1218/2019, HG 797/2017 
 
 

2.2 SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ  
ŞI INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ, EVIDENNȚĂ PRESTAŢII SOCIALE,  

COMPARTIMENT INCLUZIUNE SOCIALĂ 
 

Prin acest serviciu se facilitează accesul persoanelor cu dizabilităţi la prestaţii, facilităţi şi 
servicii sociale. 
Obiectiv operațional: 
a). Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006 
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (obiectiv realizat); 
Indicatori de performanță: număr persoane cu handicap/ însoțitori/ asistenți personali care au 
beneficiat de rovinietă, nr. notificări către beneficiari/aparținători, nr. solicitări și roviniete operate în 
programul informatic,  nr. centralizatoare, adrese și memorii înaintate Direcției Regionale de Drumuri 
și Poduri Cluj, număr bilete eliberate solicitanților, număr persoane care au beneficiat de facilităţi 
pentru transport interurban, număr fişiere verificate prin programul informatic, număr bilete verificate 
(ruta, km, cost) în vederea decontării lor către operatorii de transport, note de constatare întocmite ca 
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urmare a verificării fișierelor prin programul D-Smart, număr persoane care au beneficiat de 
legitimatii pentru transport urban cu mijloace de suprafață. 
Activităţi:  
1.Informarea beneficiarilor asupra drepturilor prevăzute de lege, preluarea și operarea documentelor în 
vederea obţinerii rovinietei de către beneficiari; 
3.Colaborarea cu Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj, conform convenţiei încheiate; 
4.Eliberarea rovinietelor către persoanele cu handicap, însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai 
acestora. Notificarea utilizatorilor asupra încetării valabilității rovinietelor, în situația decesului 
persoanelor cu handicap / neîncadrării în grad de handicap ca urmare a reevaluării. 
5.Preluarea documentelor, verificarea datelor din programul informatic și listarea biletelor unice, în 
funcție de solicitările beneficiarilor, în conformitate cu certificatele de încadrare în grad de handicap; 
6.Informarea persoanelor cu handicap / însoțitorilor / asistenților personali asupra metodologiei de 
utilizare a biletelor pentru transport, conform HG nr. 1017/2018,;  
7.Eliberarea biletelor unice pentru transport interurban persoanelor cu dizabilităţi, însoţitorilor sau 
asistenţilor personali ai acestora şi asigurarea evidenţei acestora în programul informatic D-Smart;  
8.Verificarea biletelor utilizate de către beneficiari, transmise direcției pentru decont de către  
operatorii de transport interurban;  
9.Verificarea centralizatoarelor şi a fişierelor transmise direcţiei de către operatorii de transport 
interurban; 
10.Eliberarea legitimaţiilor pentru transport urban gratuit cu mijloace de suprafaţă, la solicitarea 
persoanelor cu dizabilităţi/asistenţilor personali. 
 În cursul anului 2019 au beneficiat de bilete pentru transport interurban 5317 persoane. 
 S-au eliberat persoanelor cu handicap grav şi accentuat precum şi însoţitorilor sau asistenţilor 
personali ai acestora un număr de 41385 bilete unice pentru transport interurban. S-au urmărit valoric 
şi s-au generat  în programul D-Smart un număr de 41384 bilete unice pentru transport. 

Am colaborat cu Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj, în vederea depunerii 
documentaţiei necesare pentru obţinerea rovinietei de către persoanele în drept. Un număr de 2552 
persoane au beneficiat de această facilitate. S-au instrumentat şi operat în programul informatic 2596 
solicitări pentru ca persoanele cu dizabilităţi, asistenţii personali sau însoţitorii acestora să poată 
beneficia de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale. Au fost notificate 
136 persoane asupra încetării valabilității rovinietelor, ca urmare a înregistrării decesului persoanelor 
cu dizabilități. 
În cursul anului 2019 s-au emis 850 legitimaţii pentru transportul urban cu mijloace de 
suprafaţă;Obiectiv operațional: 
b). Susținerea participării și facilitării accesului persoanelor cu dizabilități la evenimente cultural-
sportive și de petrecere a timpului liber ( obiectiv realizat); 
Indicatori de performanță: număr solicitări preluate în vederea eliberării cardurilor pentru dizabilitate; 
număr carduri pentru dizabilitate eliberate; număr documente (tablouri centralizatoare) transmise către 
ANPD. 
Activități: 
1.Preluarea documentelor şi informarea beneficiarilor asupra programului "Asigurarea mobilității 
persoanelor cu dizabilități în România și Europa" pentru obținerea cardului european pentru 
dizabilitate; 
2.Colaborarea cu ANPD  pentru eliberarea cardului european pentru  dizabilitate  celor în drept, 
conform convenţiei de colaborare; 
3.Eliberarea cardului european pentru dizabilitate și a ghidului beneficiarului către solicitanți. 

La nivelul anului 2019 s-au instrumentat documente și s-au emis pentru persoanele cu handicap 
un număr de 329 carduri pentru dizabilitate  
 
Obiectiv operațional: 
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c). Întărirea mecanismelor de control pentru evitarea acordării drepturilor necuvenite (obiectiv 
realizat); 
Indicatori de performanță: numar raportări si anexe transmise CJP și Caselor Teritoriale de Pensii 
numar raportari si anexe primite de la CJP și Caselor Teritoriale de Pensii în vederea verificării și 
operării, număr notificări către beneficiari, număr referate elaborate, număr dosare instrumentate 
număr raportări transmise AJPIS, număr decese operate, număr lucrători sociali/asistenţi sociali pentru 
care s-a oferit consultanţă de specialitate, număr acorduri pentru plata indemnizaţiilor şi a salariilor 
asistenţilor personali, situaţii statistice elaborate, număr persoane informate şi consiliate. 
Activități: 
 La nivelul acestui serviciu se realizează verificarea şi transmiterea documentelor  către 
serviciile de specialitate ale primăriilor din judeţ, acorduri care stau la baza plăţilor indemnizaţiilor 
lunare şi a salariilor asistenţilor personali. La 30 august 2019 erau înregistraţi 2208 asistenţi. În anul 
2019 au beneficiat de indemnizaţie lunară pentru îngrijire un număr de 5173  persoane cu dizabilităţi; 
 Trimestrial, s-a întocmit situaţia privind asistenţii personali şi persoanele cu dizabilităţi care au 
beneficiat de indemnizaţie lunară pentru îngrijire, precum şi sumele alocate de către primăriiledin 
județ  pentru plata drepturilor. 
 Conform Ordinului Nr. 2272 din 30.10.2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a 
prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
public, în urma încheierii protocolului de colaborare între cele două instituţii, se realizează  şi se 
transmit lunar situaţii statistice cu persoanele cu dizabilităţi încadrate în gradul grav cu asistent 
personal, benficiare de pensie de invaliditate gradul I, cu scopul de a se evita cumularea beneficiilor de 
asistenţă socială. În acest sens s-au procesat documentele respective, anexa 1, conform Ordinului nr. 
2272 şi s-au întocmit 36 situaţii statistice specifice. S-au verificat în baza de date a DGASPC Cluj 
persoanele raportate lunar de către Casa Judeţeană de Pensii Cluj, casele locale  şi casele de pensii 
sectoriale.  
 Ca măsură pentru minimizarea riscului pentru acordarea drepturilor necuvenite, în cursul 
anului 2019 a fost suspendat, prin act administrativ, dreptul de asistență socială sub forma prestațiilor 
sociale pentru persoanele cu dizabilități, ca urmare a expirării actelor de identitate, și s-au emis 
dispoziții privind repunerea în drepturi pentru beneficiarii care au prezentat documente de identitate 
valabile. Un exemplar din Dispozițiile privind suspendarea și repunerea în drepturi s-au transmis 
AJPIS, conform HG 1019/2018. 
 S-a colaborat cu Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date şi Evidenţa Persoanelor 
Cluj, în vederea operării în baza de date a persoanelor cu handicap decedate.  S-au întocmit și transmis 
BJABD Cluj 12 fișiere cu beneficiarii direcției, persoane cu dizabilități. În cursul anului 2019, s-au 
operat 2221 decese și s-au emis Dispoziții privind încetarea drepturilor pentru 2221 beneficiari. Un 
exemplar din aceste Dispoziții s-au raportat AJPIS, conform prevederilor legale. 
Obiectiv operațional: 
d). Creșterea gradului de acces al persoanelor cu dizabilități la beneficii sociale (obiectiv realizat); 
Indicatori de performanţă: număr cazuri revizuite,  număr cazuri noi preluate în cursul anului,  număr 
dosare transferate, număr persoane care au beneficiat de prestaţii sociale, gradul de satisfacţie al 
beneficiarilor în raport cu serviciile furnizate, nr. raportări transmise AJPIS 
Activităţi: 
1. Preluarea documentelor, analiza conditiilor eligibile pentru acordarea / modificarea / încetarea/ 
suspendarea drepturilor de asistență socială sub forma prestațiilor sociale și întocmirea dosarului 
administrativ, în situația cazurilor noi.  
2. Operarea datelor în programul D-Smart și listarea dispozițiilor privind acordarea / modificarea / 
încetarea/ suspendarea drepturilor de asistență socială sub forma prestațiilor sociale; 
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3. Colaborarea cu DGASPC-uri  din țară, în vederea asigurării continuității drepturilor de asistență 
socială sub forma prestațiilor sociale, în situația transferurilor dosarelor administrative ale persoanelor 
cu dizabilități către / de la alte direcții, ca urmare a schimbării domiciliului /reședinței în alt județ. 
4. Colaborarea cu Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj, în vederea efectuării plății 
pentru drepturile de asistență socială sub forma prestațiilor sociale cuvenite persoanelor cu dizabilități 
(indemnizaţii lunare, bugete complementare, indemnizaţii pentru însoţitor, prestații sociale pentru 
copiii cu dizabilități); 
5. Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale si cu instituţiile publice locale pentru promovarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 

DGASPC Cluj asigură funcţionarea Comitetului de Analiză a Problemelor Persoanelor cu 
Handicap Cluj prin Secretariatul Comitetului. În cursul anului 2019 s-au organizat întâlniri ale 
comitetului în care s-au dezbătut probleme legate de modificările legislative, s-au prezentat proiectele 
specifice derulate pentru persoanele cu dizabilităţi la nivel judeţean  pentru a fi cunoscute de către  
actorii sociali care activează în domeniu, s-au analizat şi soluţionat probleme ale beneficiarilor. 
6. Acordarea drepturilor sub forma beneficiilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi (indemnizaţii 
lunare, bugete complementare şi indemnizaţii pentru însoţitor); 
 S-au preluat, verificat, şi operat documente în programul informatic, în scopul acordării 
drepturilor şi facilităţilor solicitanţilor care deţin certificate de încadrare în grad de handicap.  
 Numărul beneficiarilor (persoane cu dizabilităţi) aflaţi în evidenţele DGASPC Cluj în 
decembrie 2019 era de 28126, din care: 26057 adulţi şi 2069 miori. S-au prelungit la termen 
certificatele revizuite pentru un număr de 5006 beneficiari (4296 adulţi şi 710 copii).  
 În cursul anului 2019 au intrat în evidenţele noastre 3725 cazuri noi, din care 3256 adulţi şi 469 
copii. Pentru aceste persoane s-au oferit servicii de informare şi consiliere pentru obţinerea drepturilor 
de asistenţă socială. S-au instrumentat 152 dosare administrative  transferate la /de la alte direcţii 
generale din ţară, în vederea acordării drepturilor prevăzute de lege.   
a) activităţi curente 
 - s-au scos din plată persoanele cu handicap decedate şi s-au emis în acest sens  dispoziţii de încetare 
a drepturilor pentru 2221 persoane; 
- s-au operat în programul informatic conturi curente pentru beneficiarii care au optat pentru 
viramentul prestaţiilor sociale în cont bancar (12332 beneficiari au optat pentru expedierea prestaţiilor 
sociale în conturi bancare); 
- s-au emis 13120 Dispoziții privind dreptul la prestații sociale: 9565 dispoziții privind acordarea 
prestațiilor sociale, 3136 dispoziții privind încetarea dreptului la prestații sociale, 58 dispoziții privind 
modificarea dreptului la prestații sociale și 361 dispoziții privind suspendarea dreptului la prestații 
sociale; 
- s-au întocmit și transmis către AJPIS 33 situații centralizatoare și Dispozițiile aferente privind 
acordarea, încetarea, modificarea și suspendarea drepturilor sub forma prestațiilor sociale 
pentpersoanele cu dizabilități. 
c) activităţi periodice: 
- s-au verificat toate cazurile transmise de către unităţile de învăţământ  special, pentru anul  şcolar 
2019-2020, un număr de 88 preşcolari şi  elevi aflaţi în şcoli speciale în sistem intern; 
- s-au suspendat pe perioada anului şcolar prestaţiile acordate acestora, emiţându-se dispoziții de plată 
doar pe perioada iulie-septembrie; 
 
 

2.3 SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU 
HANDICAP 

Misiunea Serviciului de Evaluare: 
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Evaluarea nevoilor medico-psiho-sociale, analiza abilităţilor rămase şi dezvoltarea unor servicii 
specifice beneficiarilor în vederea recuperării şi integrării sociale având în vedere capacitatea de 
funcţionare păstrată. 
Scopul: evaluarea medico-psiho-socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea încadrării în grad de 
handicap 
Indicatori de performanţă: 

- în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 au fost evaluate 8121 persoane din care au fost 
menţinute/ încadrate în grad de handicap 8018 de persoane, iar 103 cazuri nu s-au încadrat 
în criteriile medicale  

- s-au depus un număr de 1059 dosare pentru evaluare la domiciliul persoanei. În cadrul 
evaluărilor la domiciliu, principalele probleme identificate au fost: dependenţa de o altă 
persoană în satisfacerea nevoilor de bază şi în efectuarea igienei personale, precum şi 
neglijarea persoanei cu handicap în câteva cazuri. 

 
 
 
 
 Distribuţia numărului de persoane evaluate și încadrate în grad de handicap în funcţie de tipul 
deficienţei în cursul anului 2019 arată astfel : 

Tipul deficienţei fizic somatic auditiv nevăzător mental psihic asociat HIV/ 
SIDA 

Surdo-
cecitate 

Nr. persoane 
încadrate în grad 

de handicap 

 
3072 

 
2052 

 
25 

 
433 

 
1302 

 
260 

 
826 

 
35 

 
2 

În perioada ianuarie – decembrie 2019, tipul de deficienţă fizic a avut cea mai mare pondere. 
 
Distribuţia numărului de persoane evaluate în funcţie de venituri: 
Fara venit 882 

Pensie de urmaş 295 

Pensie de invaliditate 1735 

Pensie de limită de vârstă 4687 

Salariat 522 

 
 

3. SERVICII CARE RĂSPUND ATÂT NEVOILOR PERSOANEI ADULTE 
CÂT ȘI COPIILOR 

 
  

3.1 CENTRUL DE REABILITARE SOCIALĂ ȘI PRIMIRE ÎN REGIM DE 
URGENȚĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE, INTERVENȚIE ÎN 

SITUAȚII DE TRAFIC, MIGRAȚIE ȘI REPATRIERI 
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Centrul de Reabilitare Socială și Primire în Regim de Urgență a Victimelor Traficului de 
Persoane Cluj-Napoca, are două compartimente:   

1. Centrul de zi și de informare și consiliere pentru victimele traficului de persoane, situat în 
Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 27, care oferă servicii de evaluare, consiliere, asistare psiho-socială 
şi protecţie victimelor traficului de persoane de pe raza județului Cluj, precum şi suport familiei în 
cauză, în funcție de nevoile identificate. 
             2. Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane, cu o capacitate de 10 
locuri, situat în Câmpia Turzii, care oferă servicii protective de tip rezidenţial pentru copiii/tinerii 
victime ale traficului de persoane, vizând cu prioritate integrarea familială şi/sau socio-profesională a 
acestora. 

 
Indicatori de performanţă: 
În anul 2019, în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 au fost înregistrate 194 de sesizări. S-au 

efectuat evaluările iniţiale și complexe ale cazurilor intrate.  
Din totalul de cazuri, 24 au fost victime ale traficului de persoane și exploatare prin cerșetorie, 

27 cazuri de repatriere, 43 cazuri de  abuz și neglijare și 56 cazuri de act sexual cu minor, 16 cazuri 
victim ale infracțiunii de viol, 28 de cazuri de violență în familie. Din totalul celor 194 de sesizări 143 
au reprezentat participarea la audierea minorului din care 69 au avut loc de   în sala de audiere 
specializată AUDIS, fiind  solicitată de către DIICOT, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj și 
Poliție.  Specialiștii centrului nostru au participat la alte 74 de audieri care au avut loc la sediul 
DIICOT, BCCO sau secții de Poliție. Pe parcursul anului 2019 s-au solicitat 52 de evaluări 
psihologice, care au fost efectuate de către psihologul Centrului de Reabilitare Socială și primire în 
Regim de Urgență a Victimelor Traficului de Persoane, Intervenție în Situații de Trafic, Migrație și 
Repatrieri.  

Majoritatea cazurilor au intrat în evidența centrului prin intermediul  sesizărilor din partea unor 
instituții cum ar fi: Judecătorie, ANPDCA, DIICOT, BCCO, Primării și Secții de Poliție.  

Din numărul total de cazuri, 102 sunt de sex masculin și 92 de sex feminin. Mediul de 
proveniență se distribuie în felul următor: 112 din cazuri aparțin mediului urban, în timp ce 82 sunt din 
mediul rural. Copiii care au fost victime ale traficului de persoane și au ajuns în evidența centrului 
nostru, au vârsta cuprinsă între 7-18 ani. 

S-au încheiat contracte de servicii cu familiile în cauză pentru îmbunătățirea calității vieții,  
oferindu-li-se posibilitatea de a fi incluși într-un proces de consiliere psihologică. 

Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane funcționează din luna 
octombrie, 2014 și are o capacitate de 10 locuri. În anul 2019 au intrat în adăpost  2 minore, victime 
ale traficului de persoane, cu măsura plasamentului în regim de urgență. În prezent în adăpost sunt 8 
beneficiare. 

Pe tot parcursul anului 2019 s-au încheiat Protocoale de Colaborare cu diferite instituţii – Şcoli, 
Poliţie, ONG-uri, Spitale și instituții care au domeniul de activitate în prevenirea și combaterea 
traficului de persoane. De asemenea, s-a continuat colaborarea cu Asociația Alfa Grup Romania și 
Asociația E-liberare. Am încurajat implicarea voluntarilor în viaţa copiilor pentru a le oferi şansa de a 
cunoaşte oameni noi, de a fi implicaţi în activităţi în afara centrului, de asemenea în scopul de a crea 
relaţii de prietenie cu persoane responsabile care să le deschidă orizontul şi pentru a simţi că sunt 
importanţi şi acceptaţi în sociatate.  

Activităţi, campanii, prevenţie     
În cursul anului 2019 Centrul de Reabilitare Socială şi Primire în Regim de Urgenţă a Victimelor 

Traficului de Persoane, Intervenție în Situații de Trafic, Migrație și Repatrieri s-a implicat în 
desfăşurarea mai multor activităţi de sensibilizare în mediul universitar și şcolar. 
 S-au organizat întâlniri cu elevii, profesorii, părinții de la diferite unități de învățământ, cum ar 
fi: Școala Gimnazială Ioan Bob (21.03.2019), participând 20 profesori, Facultatea de Istorie și 
Filosofie din cadrul UBB (22 și 29.05.2019), fiind prezentată sala de audiere specializată AUDIS (40 
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de studenți). De asemenea au fost întâlniri cu părinții de la Școala Generală Internațională Spectrum și 
Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu (aprox. 50 de părinți). 

În perioada 14-18 octombrie 2019 s-au organizat mai multe evenimente pentru a marca “Ziua 
Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane (18 Octombrie 2019), cu scopul de informare şi 
educare a tinerilor şi copiilor atât în ceea ce priveşte traficul de persoane cât şi consecinţele negative 
ale acestui fenomen. Totodată, mesajul campaniei a fost importanța colaborării interinstituționale în 
vederea prevenirii și combaterii traficului de persoane. 

Astfel,  în data de 14.10.2019, a avut loc o întâlnire cu elevii din clasa a  VIII-a,  aprox. 60 de 
elevi de la Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Cluj-Napoca, în data de 15.10.2019, au fost implicați 
elevii din clasele a VIII-a, aprox. 90 de elevi de la Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod Cluj-
Napoca. În data de 16.10.2019, s-a desfășurat o avtivitate de informare în cadrul Liceului de Arte 
Plastice, fiind implicați copiii din clasa a VIII-a, aproximativ 60 de elevi, iar în data de 18.10.2019 a 
continuat campania de prevenire în cadrul Școlii Gimnaziale Ioan Bob Cluj-Napoca, fiind implicați 
aprox. 90 de elevi.  S-a vizionat un film tematic, fiind urmat de  dezbateri pe tema traficului de 
persoane.  
 În data de 17 octombrie 2019 a avut loc o întâlnire cu studenții de la Universitatea de Arte și 
Design Cluj-Napoca – discuții și dezbateri (aprox. 60 de studenți).   
Scopul acestor întâlniri este în primul rând sensibilizarea și implicarea instituțiilor în activitatea de 
prevenire a fenomenului traficului de persoane. Informarea elevilor/studenților/profesorilor și 
părinților este extrem de importantă în vederea conștientizării și recunoașterii riscurilor la care sunt 
expuși copiii/tinerii 
 
 

 
 

3.2 CENTRUL COMUNITAR JUDEȚEAN - COMPLEX DE SEVICII SOCIALE 
COMUNITARE PENTRU COPII ȘI ADULȚI 

 
 

Misiunea: oferirea de servicii sociale specializate şi servicii de îngrjire socio-medicală  cu 
scopul de a stimula capacitatea tuturor beneficiarilor Centrului Comunitar Judeţean în vederea 
integrării/reintegrării în societate, de a îmbunătăţi şi menţine starea de sănătate, de a dezvolta 
autonomia beneficiarilor şi de a preveni riscul de marginalizare şi excluziune socială. 
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Serviciile furnizate : 
a) Servicii sociale specializate, oferind suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în 

dificultate, sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională a tinerilor, 
consiliere, servicii și acțiuni cu scop de menținere, refacere sau dezvoltare a capacităților 
individuale.  

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

c)  Îndrumarea studenților  în stagiul practic 
 
În anul 2019: 

 s-au organizat manifestări de promovare a serviciilor CCJ cu ocazia Zilei Mondiale Alzheimer, a  
Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Zilei Porţilor Deschise, conferinţe / manifestări 
știintifice în contextul recuperării  neuro-psiho-motorii  

 s-a organizat o conferință în data 22.11.2019, cu titlul ”Abordări terapeutice în contextul 
recuperării neuro-psiho-motorii .Aspecte teoretice şi practice”. 

 s-a organizat în perioada 19.09.2019 şi 20.09.2019, sub egida “Zilei Mondiale Alzheimer”, o serie 
de activități- În data de 19.09.2109 a avut loc conferinţa cu tema ,,Abordări ale problematicii 
demenţelor şi bolii Alzheimer în context psihosocial şi medical “ iar în data de 20.09.2019 s-a  
organizat o campanie gratuită de testare a memoriei. 

 colaborare cu Asociația Help Autism prin participarea la proiectul Cresterea implicarii ONG 
urilor si partenerilor sociali in promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA „ – 
Proiect SIPOCA finantat din fonduri europene  

 întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice (SEC Adulți, AJOFM)  
 prezentarea lucrării ”Modele de bune practici. Activități de promovare a incluziunii sociale la 

Centrul Comunitar Județean” în cadrul conferinței ”Sindromul Down. Realizări și perspective în 
traseul de dezvoltare”, organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down 

 participarea la  Bursa locurilor de muncă în colaborare cu AJOFM  
 colaborare cu Colegiul Psihologilor, Colegiul Medicilor şi Colegiul Asistenţilor Sociali pentru 

creditarea și organizarea  conferințelor organizate, ASTTLR, Asociația Psihoterapie Pozitivă; 
 organizarea unui workshop pentru părinţi şi specialişti în data de 21.03.2019 cu ocazia Zilei 

Mondiale a Persoanelor cu Sindrom Down 
 organizarea unui workshop pentru părinţi în data de 02.04.2019 cu ocazia Zilei Internaţionale de 

conştientizare a Autismului  
 obținerea de sponsorizări din partea:,, Cofetăria Artistic Desert, Asociația Azuria, Restaurant 

Roata Faget. 
 Workshop cu tematica bolii Alzheimer  în parteneriat cu Universitatea Avans din Olanda şi 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. 
 12 ani de la înfiinţarea grupului de suport, în parteneriat cu UBB Cluj, Facultatea de Sociologie și 

Asistență Socială și Centrul der Zi “Sf. Maria”. 
 Parteneriat cu Asociația Habilitas/proiectul“ Story2remember, Utilizarea dramei și a artei 

povestirii în îngrijirea pacienților cu boala Alzheimer“ Program Erasmus+. 
 încheiere protocol de colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai-reprezentată de echipa proectului 

DREAM  
 participare la Târgul de cariere organizat de AJOFM Cluj 
 s-au înregistrat un număr mai mare de solicitări pentru practică profesională (specialitatea 

asistență socială, psihologie, kinetoterapie) și voluntariat comparativ cu anii precedenți; 
 în data de 3 decembrie 2019  Centrul Comunitar Județean a organizat  Ziua Porților Deschise sub 

egida Zilei Internaționale  a Persoanelor cu Dizabilități. Programul zilei a fost dedicat interacțiunii 
comunității clujene  ( copii și adulți) cu pacienții-beneficiari ai centrului, într-un cadru înconjurat  
de spiritul sărbătorilor de iarnă: spectacol de colinde, momente artistice. În acest an s-a demarat a 
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treia ediţie a  proiectului: „Și eu POT”  în contextul Zilei Porților Deschise: o activitate de ieșire 
în comunitate împreună cu beneficiarii ( copii și tineri cu dizabilități)- o vizită la Sala Sporturilor 
Horia Demian, unde echipa de volei fete „U” Cluj a interacționat în jocuri dinamice, distractive și 
alte activități motrice cu copii și tineri cu dizabilități alături de specialiștii kinetoterapeuți și 
fiziokinetoterapeuți din cadrul centrelor de recuperare pentru copii și adulți; Pentru organizarea 
acestui eveniment centrul a colaborat cu Clubul Sportiv Universitatea „U” Cluj, elevi ai Liceului 
Sportiv, Asociația Azuria, Casa de Cultura a Studenţilor. 

 
CENTRU DE ZI/ RECUPERARE PENTRU COPII CU AUTISM 

În decursul anului 2019 au beneficiat de serviciile centrului un număr  de 39 beneficiari. 
Aria psihologie  Participarea la evaluarea iniţială a 9 copii în vederea admiterii în cadrul CCJ; 
Realizarea a 1579 de şedinţe de intervenţie pentru copiii din cadrul CCJ cu scopul stabilirii 
obiectivelor și implementării planului de intervenție; Realizarea a 2 de ședințe de terapie de grup 
cu beneficiari din cadrul C.Z.R.C.A; Realizarea a 9 ședințe de consiliere a aparținătorilor 
beneficiarilor;  
Aria psihopedagogie În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 s-au realizat 1264 de terapii 
individuale, participare la 12 evaluări iniţiale, 1  intervenție- terapii de grup, 4 ședințe de consiliere 
psihopedagogică cu părinți ai beneficiarilor din cadrul centrului de recuperare copii cu autism. 
Aria logopedie Realizarea unui număr de 1334 şedinţe de intervenţie pentru copiii din cadrul 
centrului; 
Aria kinetoterapie Efectuarea a 1342 de  ședințe de terapie individuală în cadrul CZRCA; 
Aria asistență medicală-componenta masaj- Realizarea unui număr de 136 de terapii  
Aria mobilizare orofacială-1054 de terapii. 
Aria stimulare senzorială-56 de terapii 
 

CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COPII CU HANDICAP MOTOR/FIZIC/ 
NEUROPSIHIC 

În decursul anului 2019 au beneficiat de serviciile centrului un număr  de 83 beneficiari. 
Intervenţie timpurie În anul 2019 s-au realizat 943 de intervenții specifice pe aria intervenţie 
timpurie.  
Interventie psihologicǎ: În anul 2019 s-au realizat 1673 de intervenții specifice pe aria interventie 
psihologicǎ.  
Intervenție Psihopedagogică: Ȋn anul 2019, au fost efectuate un numǎr de 1320 de   terapii pe aria 
psihopedagogicǎ. 
Intervenție și stimulare oro-facială: Ȋn anul 2019, s-au efectuat  pe aria de stimulare orofacialǎ 
1964 terapii. S-au urmărit îmbunătățirea motricității aparatului fono-articular, ritmul respirator, 
conștientizarea nivelului: fonologic, personal-social, de coordonare și cel perceptiv-motric. 
Logopedie: În anul 2019 s-au realizat 2095 de intervenții specifice pe aria limbajului.  
Kinetoterapie: Ȋn anul 2019 s-au realizat 2927 ședințe de kinetoterapie.  
Stimulare senzorialǎ: Ȋn anul 2019 s-au realizat 359 ședințe de stimulare senzorialǎ. 
Asistență medicală –competență în masaj: Ȋn anul 2019 s-au efectuat 968 terapii. 

CENTRU DE RECUPERARE AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU 
HANDICAP 

În decursul anului 2019 au beneficiat de servicii de recuperare un număr de 75 beneficiari  cu o 
frecvență de 1/2/3/4 ori pe săptămână în funcție de particularitățile fiecărui caz. 
Aria intervenție psihologică: în anul 2019 au avut loc împreună cu beneficiarii centrului 377 terapii 
de intervenție psihologică. Deşi progresele sunt destul de lente, la majoritatea beneficiarilor s-au 
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observat îmbunătăţiri atât la nivelul principalelor procese cognitive, cât şi la nivel comportamental 
şi social. 
Aria kinetoterapie: în anul 2019 s-au realizat 3320 ședințe de kinetoterapie. S-au obținut rezultate 
în marea majoritate a cazurilor, progresul obținut fiind  în funcție de diagnostic, frecvență și 
interesul acordat de beneficiar programului de recuperare.  
Aria logopedie: în anul 2019 s-au realizat un număr de 603 intervenții specifice pe aria limbajului. 
Aria intervenție psihopedagogică: în anul 2019 s-au realizat un număr de 52 ședințe de intervenție 
psihopedagogică. 
Aria fizioterapie și masaj: în anul 2019 s-au efectuat 1427 intervenții  de masaj care au constat în 
ședințe de masaj terapeutic de relaxare, menținerea homeostaziei și 10 de ședințe de fizioterapie 
pentru relaxarea musculaturii contracturate și creșterea mobilității articulare.  
Aria mobilizare oro-facială: în anul 2019 s-au efectuat 270 intervenții de mobilizare oro-facială. 

 

 

 
CENTRU DE CONSILIERE PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A 
PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂŢI  
Activităţi desfăşurate: 
- 163 beneficiari activi în cadrul centrului în data de 31 decembrie 2019 
- 14 beneficiari au fost admiși în cadrul centrului în perioada ianuarie-decembrie 2019. 
- 14 contracte de servicii sociale sistate în perioada ianuarie-decembrie 2019. 
- 18 beneficiari angajati pe perioada nedetermina in domeniile vânzari, curătenie, auto callcenter 
- 14 rapoarte de evaluare inițială socială. 
- 14 contracte de acordare de servicii sociale si 4 contracte reînnoite 
- 14 persoane au beneficiat de evaluare inițială vocațională  în cadrul a 28 de ședințe de evaluare  
- 14 rapoarte de evaluare inițială vocațională 
- 145 şedinte de evaluare vocațională complexă  
- 205 şedinte de consiliere vocaţională  
- participare la interviuri de angajare împreună cu beneficiarii - 15 
- monitorizări post angajare a beneficiarilor – 18 
- legatura telefonica cu angajatorii – 66 note telefonice 
- colaborare cu potențiali angajatori (Kaufland Roamnia, Vel Pitar, Simacek Sevices SRL, 

Banca Transilvania, Auchan, Bosch, DeLonghi, Knox, EastInvest) 
- Colaborare cu reprezentanți ai instituțiilor publice  (SEC Adulți, AJOFM, UBB, Direcția de 

Asistență Socială și Medicală a primăriei municipiului Cluj Napoca)  
- participare la Târgurile de cariere și Bursele de locuri de muncă organizate de Agenția 

Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și alte instituții sau companii. 
- Parteneriat prin conventie de colaborare cu ANPDC in privinta implementarii proiectului 

acordarii voucherelor pentru tehnologie asistiva catre persoanele adulte cu dizabilitati. 
-  

CENTRU DE  ZI  PENTRU  PERSOANE  ADULTE CU ALZHEIMER  ȘI  ALTE TIPURI  DE  
DEMENȚĂ 

Aria  asistenţă  socială: Statistic situaţia beneficiarilor Centrului de Zi pentru persoane adulte cu  
Alzheimer se prezintă astfel:  
Beneficiari rulaţí de la înfiinţarea Centrului de Zi- 93, Număr de beneficiari activi – 24, 
Beneficiari admişi - 12, Contracte de servicii sociale sistate – 19, Evaluări iniţiale – 12, Evaluări 
sociale – 12, PII ( Plan Individual de Intervenţie) – 29, Evaluări complexe – 12, Reevaluări - 17, 
Note informative – 23 
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Promovarea serviciilor Centrului de Zi Alzheimer, Selecţie şi contact telefonic din baza de date a 
D.G.A.S.P.C. Cluj a 70 de beneficiari încadraţi în gradul incipient şi mediu al bolii, pentru  
informare privind oferta de servicii a Centrului de Zi Alzheimer ca potentiali beneficiari ai 
serviciilor noastre. 
Aria  Psihologie  În anul 2019 au avut loc 202 de întâlniri de intervenţie psihologică de grup, la 
care au participat în medie 8 beneficiari/întâlnire (1618 de prezenţe).16 întîlniri ale grupului de 
suport cu o medie de 6 participanți/întălnire.  
Aria Logopedie/ Psihopedagogie În anul 2019 s–au realizat 88 de terapii individuale. Pe aria 
logopedie 50 de terapii și 38 de terapii pe aria psihopedagogie  
Aria  Asistenţă Medicală  Activitatea medicală în cadrul Centrul de Zi Alzheimer se desfășoară 
sub îndrumarea coordonatorului şef de specialitate a centrului.  În intervalul 1 ianuarie - 31 
decembrie 2019 au fost efectuate 319 ședințe de masaj terapeutic de relaxare, menținerea 
homeostaziei; 
Aria  kinetoterapie În decursul anului 2019, s-a efectuat un număr de 191 de ședințe de grup pe 
aria kinetoterapie cu o medie de 7 beneficiari pe zi. (2263 de prezenţe). Şi 98 de şedinţe 
individuale pe aria kinetoterapie. 
 

CENTRU DE CONSILIERE PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ PENTRU 
TINERII CARE PARASESC SISTEMUL DE PROTECTIE  

În decursul anului 2019 au beneficiat de serviciile centrului CIPST un numar de 233 (două sute 
treizeci și trei) de beneficiari.  
Numarul beneficiarilor activi pe centrul CIPST la finele anului este de 74 (șaptezeci și 
patru).beneficiari activi dintr-un target de 190 beneficiari, in luna noiembrie fiind nevoiti sa 
sistam un numar de 113 beneficiari pentru neconformare la procedurile de lucru referitor la aria 
de asistenta sociala..Aceasta situatie se datoreaza faptului ca pe  parcursul anului 2019 activitatea 
CIPST  a fost mai mult timp blocata fiind nevoiti sa atribuim uneori si  celorlalti asistenti sociali 
sarcini privind intrumentarea dosarelor CIPST. 

În decursul anunului 2019 s- au efectuat 4 (patru) angajari din care 0 (zero) si-au pastrat locul 
de munca. 
- 23 (douăzeci și trei) de admiteri; 
- 142 (una sută patruzeci și două) sistări. 
- 3 (trei) ședințe de psihoterapie; 
- 8  (opt) ședințe de consiliere vocațională; 
- 6  (șase) ședințe de evaluare vocațională; 
- 3 (trei) rapoarte de psihodiagnostic și evaluare clinică; 
- 2 (două) activități de grup (parti); 
- 12 (doisprezece) cazuri evaluate psihopedagogic; 
- 10 (zece) rapoarte de evaluare psihopedagogică; 
- 31 (treizeci și una) conslilieri psihopedadogice; 
- 3  (trei) rapoarte de evaluare vocațională complexă; 
- 6 (șase) monitorizări postangajare; 
- 46 (patruzeci și șase) intrevederi de consiliere socială și informare; 
- 26 (douăzeci și șase) evaluări sociale; 
- 4 (patru) planuri de intervenție. 
- s-a participat la târgul/bursa locurilor de muncă 
- s-a încheiat protocolul de colaborare cu Liceul Tehnologic Special SAMUS Cluj. 
- s-a colaborat cu CJICA pentru intrumentara a doua cazuri pe aria psihologie si psihopedagogie. 
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3.3 SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII, STRATEGII ȘI 
PRROGRAMEMONITORIZARE SERVICII SOCIALE, INDICATORI  

ASISTENȚĂ SOCIALĂ, RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE LOCALE  SI ONG- URI, 
SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI 

SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU 
HANDICAP 

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

Grafic1: Copii aflaţi în centre de zi sau centre comunitare ale DGASPC, Consiliilor locale şi ale 
Furnizorilor Privaţi Autorizaţi la 31.12.2019 

 centre de zi ale DGASPCcentre de zi ale CL centre de zi ale FPA

245 233 

530 
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Grafic 2:Copii protejaţi în sistem familial la 31.12.2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grafic 3: Copii protejaţi în sistem rezidenţial de protecţie la 31.12.2020 
 

 
 

 
Grafic 4: Situaţia comparativă a copiilor beneficiari ai centrelor de zi în ultimii cinci ani(DGASPC, 
CL, FPA) 

Copii la rude Copii la asistenti
maternali

Copii la
familii/persoane

232 207 

55 

Copii in unitati
rezidentiale ale

DGASPC

Copii in unitati
rezidentiale ale FPA

308 

59 
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CL= consilii locale 
FPA= furnizori de servicii sociale privaţi acreditaţi 

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

 
 

 
 
 
Grafic 6:  Situaţia comparativă a copiilor aflaţi în sistem familial de protecţie 

 

 
 

anul 2015 anul 2016 anul 2017 anul 2018 anul 2019
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Grafic 1: Situaţia persoanelor cu handicap (copii, adulţi) neinstituţionalizate la 31.12.2019 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafic 2: Numărul copiilor cu handicap neinstituţionalizaţi în funcţie de tipul de handicap din judeţul 
Cluj la 31.12.2019 
 

 
 
 
Grafic3: Numărul adulţilor cu handicap neinstituţionalizaţi în funcţie de tipul de handicap din judeţul 
Cluj la 31.12.2019: 
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Grafic 4. Situatia persoanelor adulte institutionalizate în unitățile din subordinea DGASPC Cluj, la 
31.12.2019 

 

 
 
 
 
Grafic 5 Numărul total de persoane adulte cu handicap în evidenţa DGASPC în perioada 2015-2019 
(Creşterea majoră a numărului de persoane încadrate în grad de handicap se datorează schimbării 
criteriilor medico-psiho-sociale). 
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Campania de informare și promovare a serviciilor de specialitate ale DGASPC Cluj demarată 
în 2017 a continuat în 2018 prin întâlniri la primăriile care au fost vizitate în etapa precedentă de 
către cealaltă echipă și a fost reluată în lunile octombrie –decembrie 2019. Echipele au fost 
formate astfel: Director General Adjunct Protecție Socială/Director Executiv Protecția 
Persoanelor Adulte împreună cu șefi ai serviciilor destinate copiilor și Director Executiv Protecția 
Drepturilor Copilului împreună cu șefii serviciilor destinate persoanelor adulte1, în fiecare echipă 
a participat consilierul din  Serviciul Managementul calității,strategii și programe, monitorizare 
servicii sociale, indicatori asistenţă socială, relaţia cu autorităţi locale şi ONG-uri, secretariat CPC 
și CEPAH, responsabil pe relația cu Autoritățile locale. 

Campania s-a derulat pe o perioadă de 9 săptămâni a câte  două zile de teren  pe săptămână 
realizându-se 51 de întâlniri la sediul primăriilor, fiecare echipă având întâlnire cu reprezentanții a 
27 respectiv 24 de primării. În continuare au fost programate în perioada  ianuarie-februarie 2020, 
alte 9 întâlniri cu primării din mediul rural și o întâlnire  cu echipa DASM Cluj Napoca  .  

Monitorizarea activităţii Serviciului Public de Asistenţă Socială/a persoanelor cu atribuţii de 
asistenţă socială din cadrul Unităților Administrativ Teritoriale (UAT):  

• 21 de vizite și consiliere telefonică în vederea asigurării activităţilor de informare, 
formare şi indrumare cu scopul creşterii calității serviciilor publice de asistenţă socială .  

Participare la şedinţele consiliilor comunitare consultative înființate în cadrul primăriilor cu 
scopul de a analiza împreună cu membrii consiliului comunitar resursele familiei şi comunităţii în 
vederea prevenirii separării copilului de familie. 

Întâlniri de lucru cu asistenţii/lucrătorii sociali din Serviciile Publice de Asistenţă Socială/ 
persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul UAT.  

În perioada 01-29 martie 2019 au avut loc 4 ateliere de lucru  pentru personalul de specialitate 
–asistent/lucrător social din cadrul primăriilor din județ. 

Din cele 81 de unități administrativ teritoriale din județul Cluj au participat 62 de primării prin 
81 de reprezentanți, asistent/lucrător social. 

Scopul întâlnirilor 
-Identificarea cauzelor și a posibilelor soluții pentru prevenirea abandonului școlar; 
-Aprofundarea tehnicii de întocmire a Raportului de monitorizare privind implementarea 

Planului de abilitare și reabilitare al copilului cu dizabilități, prevăzut în Ordinul 1985/2016:  
-Diseminarea noutăților legislative privind violența domestică și cunoașterea unor modele de 

bune practici prin prisma experienței colegilor . 
-Cartografierea serviciilor sociale funcționale de pe raza fiecărei UAT prin aplicarea unui 

chestionar; 
-Actualizarea datelor de contact ale participanților . 
Propuneri în vederea îmbunătățirii colaborării cu primăriile : 

Din concluziile formulate în decursul Campaniei de informare și promovare, reiese că acest 
gen de întâlniri sunt benefice,se menționează nevoia de acordare a sprijinului în: evaluarea 
nevoilor sociale ale comunității, înființarea unor servicii  post evaluare; acordare de sprijin la 
scrierea proiectelor , continuarea campaniei de recrutare a asistenților maternali profesioniști; s-a 
formulat nevoia de a comunica on-line, prin intermediul primăriei de domiciliu, a documentației 
necesare programării la evaluare a persoanelor adulte cu dizabilități pentru a  reduce  deplasările 
beneficiarilor la Comisa de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

S-a propus continuarea atelierelor de lucru pe teme de specialitate cum ar fi: întocmirea 
Planului de servicii și al Raportului de implementare al acestuia, alte proceduri de lucru în funcție 
de cazuistică pentru copii și adulți. 

În vederea reducerii cazurilor de absenteism și abandon școlar s-a recomandat o colaborare 
mai strânsă între Serviciul de asisteță socială din primărie și Consiliul profesoral concretizată prin 
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întâlniri periodice și intervenție în echipă mixtă pentru consilierea părinților/familiei copilului cu 
risc de abandon școlar. 

S-a subliniat importanța monitorizării post servicii a victimelor violenței domestice de către 
serviciul de specialitate din primărie. 

S-au mai subliniat următoarele: 
-se va specifica în mod obligatoriu durata anchetei sociale conform prevederilor legii; 
-culegerea informațiilor pentru ancheta socială se realizează întotdeauna la domiciliul/reședința 

solicitantului ; 
- ancheta socială pentru încadrare în grad de handicap în cazul persoanelor adulte, va fi 

întocmită ulterior programării la comisie și se va actualiza dacă boala s-a agravat chiar dacă 
ancheta socială precedentă are încă valabilitate; 

-în vederea clarificării competenței privind întocmirea anchetei sociale în cazul persoanelor 
care sunt îngrijiți într-o altă localitate decât cea de domiciliu și solicită încadrare în grad de 
handicap , s-a recomandat să se insiste asupra obținerii vizei de flotant ; 

- se subliniază importanța contractului de servicii sociale între primărie și beneficiar în cazul 
familiilor cu risc monitorizate în vederea prevenirii separării copilului de familie și realizarea 
obiectivelor stabilite de comun acord, pentru responsabilizarea  și implicarea acestora; 

-s-a insistat asupra implicării în munca de prevenire a instituționalizării copiilor și a 
persoanelor adulte de către Consiliul comunitar consultativ înființat la nivelul fiecărei comune. 

-în vederea reintegrării reușite a copilului în familia naturală/extinsă după părăsirea sistemului 
de protecție, s-a menționat rolul primăriei de domiciliu în pregătirea familiei  și monitorizarea 
post reintegrare. 

3.3.4        Activitatea de secretariat a  Comisiei pentru Protectia Copilului (CPC): 
Această componentă a Serviciiului Monitorizare asigură lucrările de Secretariat ale Comisiei 
pentru Protecția Copilului, desfășurând următoarele activități specifice: 
Asigurat întrunirea membrilor CPC, pe parcursul anului 2018 având loc un număr de 52 ședințe, 
analizându-se 1614 dosare. A redactat hotărârile privind măsurile de protecție acordate copiilor și 
certificatele de încadrare în grad de handicap. Au fost emise un număr de 50 de hotărâri privind 
stabilirea unei măsuri de protecție specială (plasamente la fam/pers./rude/asistent maternal 
profesional – 3, menținerea unei măsuri de protecție specială la fam/pers./rude/asistent maternal 
profesional – 10, revocarea unei măsuri de protecție specială la fam/pers./rude/asistent maternal 
profesional – 18, plasament în unităţi rezidenţiale ale DGASPC şi ale furnizorilor privaţi 
autorizaţi – 3, mențineri măsuri plasamente în unități rezidențiale – 6, revocări măsuri protecție 
specială centre rezidențiale – 18, supraveghere specializată ( stabilire si revocare masura)  – 5, 
aviz favorabil plasament – 2, respingeri cereri de plasament la persoană/familie – 2), atestate amp 
( atestari/reinnoiri/modificare/ retragere atestat amp) – 72., modificare măsura de protecție - 6 
Au fost emise 1491  hotărâri de evaluare/reevaluare pentru încadrarea în grad de handicap. 
3.3.5 Activitatea de secretariat a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap: 

            Această componentă a Serviciului Monitorizare asigură lucrările de secretariat ale Comisiei 
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, efectuându-se următoarele activități specifice: 
            Preia dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către 
Serviciul de  Evaluare Complexă. Asigură transmiterea dosarelor la Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de 
încadrare în grad de handicap, propunere înaintată de Serviciul  de  Evaluare  Complexă: 
- în cadrul Secretariatului au fost redactate pe parcursul anului 2019 un număr de 7964 certificate 
de încadrare într-un grad de handicap; 
- au fost eliberate un număr de 7964 de programe individuale de reabilitare și integrare socială, 
pentru vizare de către Comisie; 
- au fost eliberate un număr de 25 de Fișe de admitere într-o unitate rezidențială pentru adulți din 
subordinea DGASPC Cluj, 9 Fișe de transfer și 1 Fișe de externare; 
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- au fost eliberate un număr de 50 certificate de încadrare în grad de handicap, conform Legii 
263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice; 
- au fost redactate pe bază de sentinţă civilă de la Tribunalul Cluj un număr de 12 certificate de 
încadrare în grad de handicap; 
- au avut loc 236 de întruniri ale Comisiei în urma cărora au fost întocmite 236 Procese verbale; 
            În cadrul Secretariatului Comisiei se asigură relația cu publicul astfel: 
- au fost efectuate 4373 de programări în urma solicitării directe a beneficarilor de a fi evaluați de 
către Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte, verificându-se fiecare dosar medical și 
oferindu-se consiliere privind conținutul acestuia. 
 

3.4. SERVICIUL  JURIDIC 
 
 
Activitatea Serviciului Juridic a fost determinată cu prioritate de către activitatea serviciilor de 

specialitate ale DGASPC CLUJ. 
     Activitatea consilierilor juridici a constat în principal în consultaţii, redactarea de cereri cu caracter 
juridic, asistență şi reprezentare juridică în fața organelor de jurisdicţie, de urmărire penală şi de 
notariat, apărarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei 
juridice angajatoare în raporturile cu autorităţi publice, alte instituţii şi orice persoană română sau 
străină; 
     Prin urmare nu se poate cuantifica şi raporta doar în termeni cantitativi activitatea Serviciului  
Juridic, deoarece profilul muncii implică multe aspecte de diligență, demers, interpretarea şi aplicarea 
legii, adecvarea procedurilor legale cazurilor identificate, ori toate acestea indică existența competenței 
şi profesionalismului. 

Principalele activităţi desfăşurate în anul 2019 
1. Formularea şi depunerea acţiunilor şi întâmpinărilor în justiţie, cu adunarea materialului 
probator, și reprezentarea instituţiei în fața instanţelor de judecată pe toate gradele de jurisdicţie, în 
vederea stabilirii măsurilor de protecţie specială a plasamentului, a tuturor cauzelor în care 
DGASPC este parte în proces. 

 
Nr. crt. OBIECTUL CAUZEI Nr. CAUZE 
1.  Reevaluare plasamente şi stabilire Plasament, Înlocuire 

Plasamente în Regim de Urgenţă la AMP, la centru de 
plasament, la ONG, la o persoană sau o familie 

204 

2.  Ordonanţa Preşedinţială 2 
3.  Supraveghere Specializată 2 
4.  Stabilire program consiliere 3 
5.  Tutele adulţi 1 
6.  Punere sub interdicţie Adulţi 31 
7.  Litigii comerciale/contravenţionale/civil 11 
8.  Litigii penale 1 
9.  Litigii contecios-administrativ 88 
10.  Anulare act administrativ 1 
11.  Decădere din drepturile părintești 0 
12.  Contestaţii la hotărârile CPC, CA 8 
13.  Viza juridica dosare încadrare grad de handicap copii 1491 
14.  Viza juridica dosare administrative încadrare grad de 

handicap persoane adulte 
13120 

15.  Litigii de muncă 32 
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16.  Definitivare sentințe 211 
TOTAL CAUZE 384 

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

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

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

4. Reprezentarea instituţiei în faţa instanţei şi pregătirea argumentelor esenţiale în susţinerea 
cauzelor aflate pe rolul instanțelor la Curtea de Apel, Tribunal, Judecătorii, Parchetele de 
pe lângă acestea, autorităţi Administrative şi alte Autorităţi, în cele 384  de cauze. 

5. Verificarea soluţiilor date de către instanţele judecătoreşti în dosarele depuse judecăţii, prin 
hotărârile judecătoreşti pronunţate în principal, admiterea sau respingerea acţiunilor în 
justiţie privind măsurile de protecţie speciale (plasament, plasament în regim de urgenţă, 
înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă, menţinerea acestuia, încetarea măsurilor de 
protecţie, utilizarea căilor de atac, îndreptarea erorilor materiale, intervenţii, precizări), atât 
la instanţele din Cluj cât şi din alte localităţi. 

6. Comunicarea răspunsurilor la petiţii prin corespondenţă şi prin e-mail, privind drepturile 
copilului şi a persoanelor cu handicap precum şi clarificări privind persoane care au 
provenit din sistemul de protecţie a copilului, referitoare la perioada de rezidenţă în centre, 
conform măsurilor de protecţie stabilite de către Comisia pentru Protecţia Copilului. 

7. Verificarea punerii în executare a contractelor de achiziţie publică. 
8. Viza juridică pentru legalitate pentru dispoziţiile directorului general privind luarea unor 

măsuri de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă, numirea în funcţii 
publice/posturi precum şi activităţi curente ale DGASPC, servicii destinate Adulţilor din 
centrele de îngrijire şi asistentă, convenţii cu asistenţi maternali profesionişti, viză contracte 
de muncă ale angajaţilor, contracte economice, dispoziţii ale directorului executiv privind 
numirea managerilor de caz, convenţii cu beneficiarii din sistemul de asistenţă socială 
privind prestaţiile sociale, dispoziţii de asistare în centrele de zi şi maternale,  

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

10. Culegere documente (hărţi, C.F, acte privind documentaţia juridică, terenuri şi construcţii)  
11. Clarificarea situaţiei juridice a unor imobile (construcţii, terenuri) proprietate publică a 

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

Județean Cluj a proiectelor de Hotărâre privind DGASPC Cluj, 
13. Consiliere şi consultanță juridică privind: 

a. înregistrarea tardivă a naşterii copilului, expertiză medico-legală; 
b. tăgada paternităţii, recunoaşterea copilului de către tatăl natural, încuviinţarea purtării 

numelui tatălui natural; 
c. condiţii de acordare a alocaţiei de plasament pentru copii cu dizabilităţi, cazuri referite 

de primării; 
d. reîncredințare minor prin Ordonanţă Preşedinţială, 
e. reintegrare în familie după măsură de protecţie, 
f. inventarierea bunurilor minorilor aflaţi cu măsură de protecţie alternative a tutelei; 
g. cazuri trimise de către primării – dreptul la ajutoare de stat, alocaţii majorate pentru 

copiii cu dizabilităţi, plata pensiei de întreţinere pentru copii stabilită prin sentinţă 
judecătorească, în caz de divorţ, vizita minorului de către celălalt părinte, când aceştia 
sunt despărţiţi în fapt, instituirea curatelei privind bunurile copilului sau adultului cu 
handicap; 
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h. probleme şi aspecte de contencios, 
i. consilierea rezidenţilor din centrele de îngrijire şi asistență adulţi, pe probleme privind 

succesiune, partaj de bunuri, înşelăciune în dauna avutului personal, contracte de 
întreţinere şi rentă viageră; 

j. instituirea tutelei adultului cu handicap şi procedura punerii sub interdicţie; 
k. procedura înscrierii în ţară a certificatelor de naştere a copiilor născuţi în străinătate. 

14. Acte procedurale în dosare penale ale minorilor aflaţi în centrele rezidenţiale, ori dosare 
penale în care DGASPC Cluj este citată privind infracţiuni săvârşite de minori (furt 
calificat, act sexual cu minori, viol) şi formularea unor plângeri penale cf. art.336 Cod 
procedură penală. 

15. Deplasări la instanțe, autorităţi, notariat, poliţie, Primării, la centrele de plasament şi 
centrele de îngrijire şi asistenţă pentru adulţi, în municipiu şi judeţ şi la nevoie în alte 
judeţe. 

16. Activităţi de îndrumare şi informare Primării în diverse domenii de competență. 
17. Stabilirea şi recuperarea prestaţiilor sociale acordate necuvenit. 
 

      
 

4.SERVICII ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE 
 

4.1 SERVICIULUI FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET- 
PLĂŢI, PRESTAŢII SOCIALE, PATRIMONIU 

 
Buget initial: 129.484 mii lei 
Buget rectificat: 125.648,10 mii lei 
Cheltuieli totale la data de 31.12.2019:  120.871 mii lei 
Cheltuieli cu salarii: 102.861,00  mii lei 
Cheltuieli cu materiale: 14.871,00 mii lei 
Din care: 
- bunuri şi servicii: 6.202 mii lei 
- reparaţii curente: 1.101 mii lei 
- hrană pentru copii şi adulţi: 4.355 mii lei 
- medicamente şi materiale sanitare: 906 mii lei 
- bunuri de natura obiectelor de inventar: 730 mii lei 
- deplasări interne şi externe: 48 mii lei 
- pregătire profesională: 92 mii lei 
- protecţia muncii: 11 mii lei 
- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii: 1.426 mii lei 
Alte cheltuieli-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 784 mii lei 
Cheltuieli de capital: 1.317,00 mii lei din care:   
- 39,7 mii lei achizitie Centrale Termice 
- 10,6 mii lei Aragaz de bucatarie profesional 
- 11,8 mii lei Frigider de capacitate mare 2 buc 
- 11 mii lei Hota de bucatarie profesionala 2 buc  
- 101,4 mii lei Masina de spalat profesionala 4 buc  
- 6,8 mii lei Masina de curatat cartofi  
- 4,9 mii lei Aspirator profesional  
- 31,4 mii lei Aparatura de recuperare fizioterapie BTL 5000 
- 2,8 mii lei Aparatura drenaj limfatic 
- 22 mii lei  Aparatura de recuperare fizioterapie BTL 6000 
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- 18,4 mii lei Aparatura de recuperare fizioterapie  BTL 
- 2,9 mii lei Oglinda kinetoterapie cu bara de sprijin 
- 8 mii lei Perdea de fibre optice montata de perete 
- 3,5 mii lei  Poteca tactila 
- 10,7 mii lei Patrate muzicale/comutator pe podea 
- 6,1 mii lei Aparate aer conditionat  
- 8 mii lei Multifunctionala 2 buc 
- 3,5 mii lei Tobogan 
- 53,2 mii lei Platforma verticala pt persoane cu dizabilitati motorii 
- 5 mii lei Usa cu geam PVC garaj 
- 506,2 mii lei Servicii elaborare documentatii tehnice pentru unele unitati din cadrul DGASPC 
- 19,8 mii lei Pachete software antivirus 
- 20,2 mii lei Mașină de gătit electrica cu 4 plite și cuptor 2 buc 
- 38,4 mii lei Scaun înclinat tip lift pentru deplasarea persoanelor vârstnice cu diagnostice 
locomotorii 
- 340 mii lei Autoturisme necesare transportului beneficiarilor cu dizabilități grave în centrele 
D.G.A.S.P.C 
- 13,5 mii lei Echipament multifuncțional 
- 3 mii lei Boiler 
- 5,8 mii lei Licenta  SQLSvrStd 2019 OLP NL Gov, SQLCAL2016OLPNLGovDvcCAL,  
SQLCAL2016OLPNLGovUsrCAL 
Transferuri: 797  mii lei 
Prestaţii sociale: în anul 2019 s-au achitat drepturi pentru persoanele cu handicap, defalcat pe 
tipuri de prestaţii în sumă  totală de 797 mii lei, după cum urmează: 
- transport  CFR + auto: 713   mii  lei 
- dobânzi: 84 mii  lei; 
Proiecte: 241 mii lei 
Sponsorizări: În anul 2019 s-au primit sponsorizări în sumă estimativă de 82 mii lei,  
reprezentând alimente, materiale, obiecte de inventar şi numerar 45 mii lei acestea fiind 
înregistrate în evidenţele contabile ale D.G.A.S.P.C. Cluj . 
 
De asemenea în cadrul  Serviciului Finanțe Contabilitate Buget Plăţi Prestaţii Sociale Patrimoniu 
s-au realizat următoarele: 
- elaborarea proiectului de buget anual al D.G.A.S.P.C.Cluj precum şi  previziunile de buget pe 
termen mediu şi lung pe care l-a înaintat în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Cluj 
- întocmirea proiectelor de buget şi modificările ce pot apărea ca urmare a rectificărilor de buget - 
asigurarea asistenţei de specialitate serviciilor şi componentelor funcţionale din structura 
D.G.A.S.P.C.Cluj; 
- verificarea încadrării listelor de lucrări, de bunuri şi servicii în proiectul planului anual de 
achiziţii în prevederile bugetare; 
- întocmirea situaţiei trimestriale privind alimentările, retragerile şi alte operaţiuni; 
- întocmirea propunerilor şi urmărirea execuţiei veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetul 
propriu al D.G.A.S.P.C.Cluj pe surse de finanţare şi destinaţii precum şi informarea periodică sau 
la solicitarea conducerii instituţiei despre modul de realizare; 
- urmărirea respectării  condiţiilor de legalitate şi regularitate şi/sau de încadrare în limitele 
stabilite şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament a proiectelor de operaţiuni; 
- întocmirea şi supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea bugetului  
D.G.A.S.P.C.Cluj pe  timestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare; 
- urmărirea respectării procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale procesului execuţiei 
bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata; 
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- fundamentarea, evidenţa şi utilizarea fondurilor necesare bunei funcţionării  a 
D.G.A.S.P.C.Cluj; 
- întocmirea dărilor de seamă lunare,trimestriale şi anuale cu anexele aferente fiind depuse la 
sediul ordonatorului principal de credite; 
- stingerea datoriilor de natură financiară faţă de persoane fizice sau juridice rezultate  din relaţiile 
juridice şi economice ale D.G.A.S.P.C.Cluj; 
- întocmirea situaţiilor solicitate de conducerea D.G.A.S.P.C.Cluj sau de ordonatorul principal de 
credite; 
- gestionarea corectă a patrimoniului D.G.A.S.P.C.Cluj; 
- urmărirea respectării condiţiilor de legalitate şi regularitate şi /sau de încadrare în limitele 
stabilite şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament a proiectelor de operaţiuni; 
- organizarea inventarierii periodice cu respectarea prevederilor legale a patrimoniului 
D.G.A.S.P.C.Cluj şi prezentarea propunerii de completare, casare sau scoatere din funcţiune a 
unor mijloace fixe şi obiecte de inventar; 
- întocmirea notelor contabile privind înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor derulate 
prin conturile deschise la Trezoreria Statului aferente cheltuielilor de personal, materiale 
drepturilor persoanelor cu  handicap, investiţiile aferente Direcţiei de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Cluj – distinct pentru fiecare structură din subordine; 
- evidenţa corectă clară şi la zi, precum şi înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor 
operaţiunilor derulate prin conturile deschise la Trezoreria Statului eferente cheltuielilor de 
personal,materiale, drepturile peroanelor cu handicap, investiţiile aferente D.G.A.S.P.C.Cluj; – 
distinct pe fiecare Centru din subordinea D.G.A.S.P.C.Cluj, în funcţie de natura cheltuielilor şi a 
conturilor din care care s-a făcut plata, pentru fiecare cont analitic; 
- efectuarea decontărilor aferente sumelor acordate asistenţilor maternali profesionişti pentru 
hrana şi drepturile materiale (Legea 272 ) ale copiilor aflaţi în plasament la ceştia; 
- operaţiunile derulate prin Casă privind atât plata salariilor, cât şi a celorlalte plăţi efectuate prin 
Casă; 
- întocmirea balanţei de verificare cumulată la nivelul D.G.A.S.P.C.Cluj; 
- vizarea pentru control financiar preventiv a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia 
cu respectarea regularităţii, legalităţii  şi încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare; 
- evidenţa tuturor operaţiunilor derulate prin Trezorerie pentru Aparatul propriu şi centrele din 
subordinea D.G.A.S.P.C.Cluj pentru titlurile “ Cheltuieli de Personal “, “Cheltuieli Materiale “, 
”Investiţii ”, ”Asistenţă  socială” şi întocmirea tuturor situaţiilor lunare privind aceste operaţiuni; 
- inventarierea patrimoniului DGASPAC CLUJ; 
- întocmirea  și înaintarea spre aprobare la CJ situatiile privind patrimoniu public și privat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 SERVICIUL MANAGEMENTUL  RESURSELOR UMANE 
 

Serviciul Resurse Umane a avut ca obiective operaţionale: 
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- strategic – planificarea şi organizarea resurselor umane din cadrul instituţiei,  
- operaţional – administrarea şi gestionarea resurselor umane disponibile 

  
OBIECTIV STRATEGIC - activități OBIECTIV OPERAȚIONAL - activități 
1. Planificarea şi oganizarea resurselor 
umane pe termen lung, în scopul 
îndeplinirii obiectivelor organizaţiei;  
2. Întocmirea statului de funcţii, de 
personal şi a organigramei Direcţiei 
generale de asistenţă socială  şi protecţia 
copilului atât pentru aparatul de 
specialitate cât şi pentru centrele 
subordonate  
3.  Elaborarea sistemelor de evaluare a 
performanţelor şi a fişelor de evaluare; 
4. Punerea în aplicare a Regulamentului 
Intern, a Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare cât şi a Codului etic al 
funcţionarilor publici şi a personalului 
contractual; 
5. Aplicarea normelor privind 
comunicarea internă şi externă a 
instituţiei cât şi a Regulamentului cu 
privire la primirea, întregistrarea, 
repartizarea, rezolvarea, redactarea, 
semnarea, expedierea corespondenţei şi 
arhivarea documentelor din cadrul 
instituţiei: 
6. Elaborarea planului de formare 
profesională la nivelul aparatului propriu 
al D.G.A.S.P.C. şi a centrelor 
subordonate şi coordonarea activităţii de 
pregătire profesională; 
7.  Coordonarea activităţii de pregătire 
profesională 

1. Asigurarea cu personal a structurii organizatorice 
prin recrutarea, selecţia, testarea şi integrarea noilor 
angajaţi; 
2. Emiterea dispoziţiilor cu privire la executarea, 
modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de 
serviciu şi de muncă; 
3. Evidenţa fişelor de post a aparatului de specialitate 
din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj şi a personalului din 
centrele subordinate; 
4. Asigurarea promovării în grad sau clasă profesională 
a funcţionarilor publici şi grad sau treaptă profesională 
a personalului contractual;  
5. Urmărirea şi asigurarea efectuării concediilor de 
odihnă şi a concediilor suplimentare pentru toţi 
angajaţii;  
6.Evidenţa în format electronic a vechimilor angajaţilor 
şi aplicarea modificărilor ce intervin în urma acestora 
7. Eliberarea actelor doveditoare privind statutul de 
salariat pentru angajaţii D.G.A.S.P.C. 
8. Completarea bazei de date privind evidenţa funcţiilor 
publice şi a personalului contractual  şi întocmirea 
situaţiilor de personal, atât a celui prevăzut cât şi a 
celui existent 
9. Completarea şi înregistrarea declaraţiilor de avere şi 
de interese şi transmiterea spre publicare pe pagina de 
internet a instituţiei precum şi Agenţiei Naţionale de 
Integritate 

 

 
 
OBIECTIV STRATEGIC - 
INDICATORI 

OBIECTIV OPERAȚIONAL - INDICATORI 

– existenţa proiectului structurii 
organizatorice a D.G.A.S.P.C. în 
conformitate cu prevederile legale; 
- Existenţa statului de funcţii şi de personal 
a D.G.A.S.P.C  
- Întocmirea şi transmiterea la A.N.F.P. a 
planului anual de ocupare a funcţiilor 
publice pentru aparatul de specialitate anul 
2018  
- Aprobarea acestora de către Consiliul 
Judeţean Cluj prin Hotărâre  

– pentru 127 posturi vacante - au fost ocupate 73 
posturi pe durată nedeterminată 
- pentru 10 posturi vacante temporar  - au fost ocupate 
2 posturi pe durată determinată 
- au fost reînnoite 47 de contracte a asistenţilor 
maternali   
- numărul dispoziţiilor emise raportate la modificările 
existente – s-au emis un număr de 3063 dispoziţii 
- numărul contractelor de muncă întocmite – s-au emis 
un număr de 125 contracte individuale de muncă 
- numărul actelor adiţionale la contractele individuale 
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– existenţa fişelor de evaluare la nivelul 
fiecărei categorii de funcţii -  
- existenţa RI, ROF şi a Codului Etic  
- informarea angajaţilor cu privire la 
prevederile ROF, RI şi a Codului  
- punerea în aplicare a  normelor  
- aplicarea Regulamentului 
- nivelul de cunoaştere a personalului şi 
beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială 
a obiectivelor şi activităţilor instituţiei  
- calitatea managementului documentelor şi 
a comunicării 
- existenţa planului de formare profesională 
a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei, 
existenţa avizului comisiei paritare şi 
aprobarea directorului instituţiei 
- existenţa planului de formare profesională 
a personalului contractual din cadrul 
centrelor subordonate Direcţiei  
 

de muncă - 2980 acte adiţionale  
- Numărul înregistrărilor – au fost actualizate şi 
înregistrate un număr de 385 fişa postului . 
Corectitudinea informațiilor. 
- Întocmirea dispoziţiilor privind modificările 
intervenite în urma promovării în grad sau clasă 
profesională a funcţionarilor publici a dispozitiilor in 
urma promovarii in grad sau treapta a personalului 
contractual, a actelor adiţionale la contractele 
individuale de muncă în urma promovării în grad sau 
treaptă profesională a personalului contractual –54 
dispoziţii şi 54 acte adiţionale la contractele 
individuale de muncă; 
 - numărul cererilor înregistrate (pentru concediile de 
odihnă şi concediile suplimentare) – au fost 
înregistrate un număr de 2701 cereri 
- existenţa bazei de date privind înregistrările în 
format electronic (pentru concediile de odihnă ale 
aparatului propriu și șefi centre şi concediile 
suplimentare pentru toată instituția)  
- numărul angajaţilor introduşi în baza de date – 120 
angajaţi noi introduşi în baza de date 
- corectitudinea informaţiilor şi respectarea termenului 
legal de modificare a salariilor  
- numărul modificărilor de gradaţie – 128 modificări 
-legitimaţiilor de serviciu eliberate raportate la 
personalul angajat – 35 legitimaţii eliberate 
- adeverinţelor de serviciu eliberate raportate la 
solicitările angajaţilor – 2184 adeverinţe 
- numărul datelor introduse - respectarea termenului 
de introducere a datelor – 3063 operaţii Revisal  
- respectarea termenului de întocmire şi trasmitere. 
- numărul declaraţiilor de avere: 196 şi numarul 
declaratiilor de interese: 195 completate şi transmise, 
respectarea termenului de comunicare, corectitudinea 
informaţiilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 .3 SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE, PROIECTE, SĂNĂTATE, SECURITATE ÎN 
MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
Misiunea Serviciul Achiziţii Publice, Proiecte, Sănătate, Securitate în Muncă și Situații de Urgență: 
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 - derularea activităţii de achiziţii publice, în conformitate cu Legea  privind 98/2016 privind achizițiile 
publice, H.G. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziție publică precum şi alte acte normative care reglementează 
achiziţiile publice, elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie, identificarea pericolelor 
şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină 
de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi 
de lucru. 
Obiective realizate în 2019 
În domeniul achiziţiilor publice pentru îndeplinirea  obiectivelor operaționale - achiziționarea de 
bunuri/produse/servicii pentru beneficiarii DGASPC Cluj -  s-au derulat următoarele activități : 

• s-a elaborat programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor 
identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere 
a altor fonduri; 

• s-au întocmit procedurile operaționale privind desfășurarea activității serviciului; 
• s-a asigurat activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, 

obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea 
principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice; 

• s-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, prin încheierea contractelor de 
achiziţie publică; 

• s-a asigurat constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public; 
• s-au operat modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când a fost 

necesar, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil; 
• au fost desfășurate proceduri de atribuire și achiziții directe, în urma cărora s-au atribuit 

contracte de lucrări, furnizare sau prestări servicii conform legislației în vigoare -Legea 
98/2016, HG 395/2016 după cum urmează: 

Nr.  
Crt 

 Obiectivul specific al contractelor  Indicator de 
performanță-Număr 
contracte încheiate  

Procedura de Achiziție 
Aplicată 

1. Asigurarea produselor necesare hranei beneficiarilor 14 Licitație deschisă - 11, 
Procedura simplificată -2, 
Negociere fără publicare 

prealabilă-1 
2. Asigurarea produselor necesare pentru funcționarea 

administrativă a centrelor  
24 Licitație deschisă-6, 

Procedura simplificată-17, 
Negociere fără publicare 

prealabilă-1 
3. Asigurarea produselor necesare echipamentelor 

beneficiarilor 
5 Licitație deschisă -2, 

Procedura simplificată-3 
4. Asigurarea produselor destinate pentru îngrijirea 

personală a beneficiarilor 
4 Licitație deschisă-2, 

Procedura simplificată-2 

5.  Asigurarea medicamentelor necesare beneficiarilor 1 Licitație deschisă -1 
6.  Realizarea serviciilor de proiectare Dali și serviciilor de 

specialitate în vederea elaborării documentațiilor 
tehnico-economice de obținere a autorizației de 
construire 

2 Procedură simplificată-1, 
Negociere fără publicare 

prealabilă-1 
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Nr. 
crt 

Obiectivul specific al 
contractelor 

Indicator de 
performanță-

Număr contracte 
încheiate 

Modalitate achiziție 
directă 

Document justficativ 

Catalog electronic 
SEAP/Offline 

Contract/Factură 

1. Asigurarea serviciilor 
necesare pentru funcționarea 

tehnico-administrativă a 
centrelor și aparatului 

administrativ al DGASPC 

29 Catalog electronic 
SEAP 

Contract prestări 
servicii 

2. Asigurarea serviciilor 
medicale pentru angajații 

DGASPC Cluj 

1 Catalog electronic 
SEAP 

Contract prestări 
servicii 

3. Asigurarea diferitelor servicii 
medicale pentru beneficiarii 
centrelor DGASPC 

2 Catalog electronic 
SEAP 

Contract prestări 
servicii 

4.  Asigurarea de servicii de 
organizare tabere pentru 

beneficiarii DGASPC Cluj 

4 Catalog electronic 
SEAP 

Contract prestări 
servicii 

5. Asigurarea produselor 
necesare pentru funcționarea 

tehnico-administrativă a 
centrelor și aparatului 

administrativ al DGASPC 

8 Catalog electronic 
SEAP 

Contract de furnizare 

6. Realizarea lucrărilor de 
reparații necesare la centrele 

DGASPC Cluj 

2 Catalog electronic 
SEAP 

Contract de lucrări 

7.  Asigurarea produselor 
necesare pentru funcționarea 

tehnico-administrativă a 
centrelor și aparatului 

administrativ al DGASPC 

813 Catalog electronic 
SEAP 

Factură fiscală 

 
Obiective propuse  în 2020 
În domeniul achiziţiilor publice, obiectivul general îl reprezintă gestionarea  activității de achiziții 
publice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, în conformitate cu 
Legea  privind 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. 395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică. 
  
4. În domeniul  PSI, SSM 
Obiective realizate în anul 2019 

1. Acțiuni întreprinse spre consultarea, instruirea și perfecționarea lucrătorilor: 
- Analizarea și prelucrarea accidentelor de muncă prin întâlniri periodice cu personalul din 

centre; 
- Elaborarea de planuri vizând efectuarea de cursuri de perfecționare în domeniul securității și 

sănătății în muncă precum și a situațiilor de urgență; 
- S-a asigurat instruirea personalului în domeniul SSM /SU în cele trei faze - la angajare- 

instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă și ulterior la intervale regulate 
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(instruirea periodică) de către persoane competente (lucrător desemnat) și auditarea internă 
periodică a locurilor de muncă (auditorii din cadrul instituției); 

2. Evaluarea riscurilor și revizuirea planurilor de prevenire și protecție: 
- Se poate evidenția faptul că în această perioadă în cadrul instituției  nu a fost  înregistrat  nici 

un accident de muncă și nici o  îmbolnăvire profesională. Au avut loc două incidente, iar în 
urma cercetării au fost încadrate în afara muncii .Deasemenea nu s-au semnalat  evenimente 
s-au situații periculoase cu risc de incendiu.  

- Conducerea instituției a monitorizat permanent gradul de sigurantă a angajaților și a dispus 
măsuri de remediere atunci când au fost descoperite nereguli. Aceste nereguli sunt  mai des 
întâlnite în cazul locurilor de muncă auxiliare (administrativ, bucătărie, spălătorie și activități 
în teren) din cadrul unității, locuri de muncă care au fost controlate și monitorizate cu o 
frecvență mai mare; 

3. Monitorizarea activităților desfășurate cât și a locurilor de muncă din centre se realizează prin 
efectuarea de controale specifice; 

- Un număr mare de controale pe linie de SSM/SU au fost efectuate în vederea monitorizării și 
îndreptării acțiunilor greșite (neconformităților).; 

4. Întocmirea și revizuirea procedurilor și instrucțiunilor pe linie de securitate și sănătate în 
muncă în conformitate cu cerintele legale; 

5. Acțiuni specifice de întreținere și mentenanță a instalațiilor electrice: 
- Realizarea mentenanței echipamentelor de muncă și a instalațiilor electrice se realizează 

periodic (la 2 ani) conform legislației; 
- Realizarea mentenanței echipamentelor de semnalizare și stingere a incendiilor. 
6. Monitorizarea stării de sănătate: 
- În cursul anului 2019 a fost monitorizată starea de sănătate  a lucrătorilor din toate centrele și 

serviciile prin efectuarea de controalele medicale  periodice (în funcție de încadrarea în 
legislație a locurilor de muncă- anual/semestrial), la angajare și în momentul în care au fost 
solicitări din partea lucrătorilor; 

        7. S-a monitorizat permanent gradul de sigurantă a lucratorilor la locul de muncă și s-au dispus 
măsuri de remediere atunci când au fost descoperite nereguli. Aceste nereguli sunt  mai des întâlnite 
în cazul locurilor de muncă auxiliare (administrativ, bucătărie, spălătorie și activități pe teren) din 
cadrul unității, locuri de muncă care au fost verificate cu o frecvenă mai mare . 
       8.. În momentul în care sau făcut angajări în cadrul DGASPC CLUJ am efectuat instructajul 
introductiv general SSM și SU. (82 persoane). 
        9. Au fost organizate ședinte CSSM  periodice (trimestrial), în urma cărora au fost încheiate 
procese-verbale, care au fost depuse în copie  la ITM . 
       10 .S-au constatat unele deficiențe privind modalitatea de marcare a căilor de evacuare, lipsa 
lumino-blocurilor, înlocuirea unor stingătoare care nu mai sunt funcționale, modalitatea de 
completare a fișelor de instructaj SSM/SU, acestea au fost incluse într-un plan de măsuri în vederea 
remedierii  de către fiecare șef de centru/serviciu împreună cu locrătorii desemnați. 
     11. Întocmirea planurilor de intervenție pentru fiecare locație în vederea în vederea avizării de 
către ISU Cluj. 

 
 
 

     Obiective propuse pentru anul 2020 : 
    Toate acțiunile întreprinse privind promovarea îmbunătățirii activității in domeniul securității și 
sănătății în muncă  și a situațiilor de urgență, a lucrătorilor și toate măsurile de prevenire și protecție 
au drept scop prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității lucrătorilor, 
eliminarea factorilor de risc de accidentare, eliminarea riscurilor la incendii, informarea, consultarea, 
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participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor. Ele au caracter 
permanent și vor fi monitorizate și în anul 2020. 
 
 
4.4  ADMINISTRATIV, TEHNIC- APROVIZIONARE,REGISTRATURA SI COMUNICARE 

 
Serviciul are misiunea  de a asigura   condițiile materiale necesare unei bune funcționări a 

DGASPC Cluj. Pentru a îndeplini acest obiectiv am efectuat următoarele  activități specifice 
serviciului nostru : 

- S-a asigurat întreținerea și funcționarea în cele mai bune condiții a tuturor autovehiculelor 
aflate în  parcul auto al DGASPC Cluj ; 

- Am asigurat menţinerea și funcţionarea în cele mai bune condiții a tuturor centralelor termice 
aflate în centrele din subordinea direcției, pe tot parcursul anului 2019 ; 

- S-a  urmărit buna derulare a contractelor cu EON GAZ, ELECTRICA, ROSAL, SALPREST, 
etc. ; 

- S-a asigurat transportul beneficiarilor și angajaților din toate compartimentele și centrele aflate 
în subordinea DGASPC Cluj, atît în  judeţ cât și în afara lui ; 

-  S-au asigurat investiţii şi reparaţii la calculatoarele, telefoanele şi liniile de        internet, 
precum şi reparaţii la instalaţiile de apă, gaz şi electricitate; 

- S-au efectuat reviziile anuale ISCIR pentru toate centralele termice, valabilitatea fiind până în 
2019; 

- S-a asigurat aprovizionarea cu: motorină si lemne de foc pentru producerea de agent termic, 
apei calde menajere şi prepararea hranei pentru centrele direcţiei care folosesc acest tip de 
combustibil ; 

- Pentru parcul auto al DGASPC Cluj s-au încheiat RCA, CASCO, ROVINETE și s-au efectuat 
inspecții tehnice și revizii acolo unde acestea expirau ; 

- Reactualizarea controalelor medicale şi psihologice ale conducătorilor auto şi responsabil 
tahograf ; 

- Verificarea şi autorizarea aparatului tahograf pentru auto cu nr: CJ 64 CJC şi descărcarea 
lunară a datelor din tahograf; 

- Participarea la comisiile de inventariere anuale precum şi în toate situaţiile de predare –primire 
de gestiune ; 

- S -au executat lucrări de întreținere și modernizare a instalaţiilor termice si electrice, la toate 
clădirile din curtea DGASPC Cluj ; 

        -     S-au executat lucrări de reabilitare si modernizare a instalatiilor electrice si termice la CPV 
Recea Cristur ; 

- S-au executat lucrări de toaletare şi tăiere a copacilor depăşiţi de vârstă din curtea DGASPC 
Cluj; 

- S-au efectuat lucrări de înlocuire a centralelor termice la urmatoarele centre: ”Micul Print’’ din 
Gherla, CTF din Cluj Napoca, CTF din Huedin, CSRNA din  Turda  ; 

- S-au plantat pomi fructiferi atât în curtea Direcției cât și în centrele din cadrul DGASPC Cluj ; 
-  S-a urmărit ridicarea ritmică a gunoiului menajer, precum şi colectarea selectiva  a acestuia;  
- S-au efectuat intervenţii prompte in cazuri de înfundări la sistemul de canalizare   sau  avarii la 

alimentările cu apă sau gaz ; 
- S-a urmărit permanent curăţenia incintelor si buna funcţionare a grupurilor sanitare din toate 

corpurile de cladire aflate in curtea DGASPC ; 
- S-a întocmit documentația necesară în vederea achiziționării a trei autovehicule noi necesare 

parcului auto al  DGASPC Cluj;     
- S-a amenajat în corpul de clădire’’B’’ din curtea instituției, arhiva DGASPC Cluj; 
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4.5 COMPARTIMENT AUDIT INTERN 
 

Raportul Compartimentului Audit este destinat atât conducerii Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Cluj, care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor publici interni, cât 
şi UCAAPI și Curții de Conturi a României, fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare 
a activităţii de audit public intern. 

Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării și funcționării compartimentului 
audit intern la data de 31 decembrie 2019  din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Cluj. 

Planul anual de audit public intern a fost aprobat la data de 28.11.2018  pentru anul ( 2019). 
Au fost efectuate 4 misiuni de audit cu privire la misiunile de asigurare. 
 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul achiziţiilor publice; 
 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul juridic; 
 2 misiuni de asigurare s-au abordat alte domenii (1 misiune în domeniul tehnic-administrativ + 

1 misiune în domeniul SNA). 
În cadrul misiunilor de audit public intern derulate în cursul anului 2019 au fost formulate 

recomandări, iar acestea au fost aduse la cunoștință personalului de conducere  în totalitate; auditorii 
interni au realizat vizite de verificare a modului de implementare a recomandărilor trasate, constatând 
că acestea au fost implementate, respectiv în curs de implementare cele care depind de 
persoane/autorități din exteriorul entității publice 
Resursele utilizate pentru realizarea planului de audit public intern au fost : personalul 
compartimentului audit intern, personalul serviciilor auditate, documente justificative ale activității 
serviciilor auditate, produse de birotică și papetărie , sisteme It + componente auxiliare 
Compartimentul de audit public intern a elaborat procedurile operaționale pentru desfăsurarea 
activității de audit public intern : 
 Procedura operațională privind desfășurarea misiunii de audit public intern de asigurare 
 Procedura operațională privind desfășurarea misiunii de audit public intern de consiliere 
 Procedura operațională privind elaborarea planului anual de audit public intern 
 Procedura operațională privind elaborarea planului multianual de audit public intern 

Obiective propuse : 
      -dezvoltarea competențelor profesionale ale auditorilor interni prin participarea la cursuri de 
formare continuă în domeniu. 
      -creșterea calității și predictibilității muncii specifice auditorilor interni prin procedurarea 
activităților specifice compartimentelor. ( procedura privind misiunea de evaluare ) 
      - asigurarea resursei umane în cadrul compartimentului în vederea acoperirii volumului de muncă 
și a complexității activității specifice DGASPC Cluj. 

 

 
 
 
 

5. ACTIVITĂȚI SPECIALE 
ÎN UNITĂȚILE DE PROTECȚIE ALE D.G.A.S.P.C. CLUJ 

 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Cluj-Napoca 

Ziua de 1 Martie: 
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Activitate de socializare/ergoterapie împreună cu copiii de la Liceul „George Coșbuc”. 
 

      
 
Spectacol de muzică populară: 

                                    
 
Ieșire la concert omagial - ,,Eminesciana” -organizat de  către Corala ,,Voci Transilvane” la Muzeul Etnografic. 
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Activitate cu caracter religios. Excursia s-a organizat la mănăstirea Râșca. 
 

         
 
 
Decembrie - Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități”. 
 

               
  

 
 
 
 
 
Locuințe Protejate Cîțcău 
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   În luna martie a anului 2019 s-a organizat evenimentul "Workshop despre terapie și 

sexualitate cu viitorii adulți- copiii de azi" care a avut loc la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-
Napoca. Invitatul nostru a fost d-nul dr. Vasile Mihăescu, președinte al Asociației de Psihoterapie și 
Hipnoterapie, împreună cu care am discutat despre provocările cu care, în calitate de specialiști ( 
psihologi, asistenți sociali, psihopedagogi, educatori)  ne confruntăm atunci când vine vorba despre 
educația sexuală a tinerilor dar și a adulților din sistemul de protecție. La eveniment au participat atât 
specialiști din cadrul DGASPC Cluj cât și reprezentanți ai diverselor asociații de profil, care au fost 
interesați de subiect. Evenimentul a fost mediatizat  prin intermediul rețelelor de socializare, prin 
publicarea acestuia pe site-ul DGASPC  precum și prin materiale informative ( flyere, afișe) distribuite 
de noi la nivelul comunității.  

 

 
În luna  mai s-a organizat schimb de experiență între specialiștii centrelor de adulți din cadrul 

DGASPC, cu tema "Experiență- conștiență". În cadrul acestuia am împărtășit colegilor din alte centre,  
tehnici și metode terapeutice pe care noi le utilizăm în munca noastră cu beneficiarii. La eveniment au 
participat specialiștii din centrele de adulți ai DGASPC și membrele Asociației Femeilor de Afaceri 
Nord-Vest, din Cluj-Napoca, cu care avem o colaborare apropiată. Evenimentul nu a fost mediatizat.  

În luna septembrie, cu ocazia Zilei Internaționale Alzheimer , am organizat cea de-a treia ediție 
a evenimentului "Amintește-ți de mine", dedicat conștientizării problematicii bolii Alzheimer. 
Evenimentul s-a desfășurat la Centrul de Servicii Sociale Dej adresându-se comunității și a constat în 
testare gratuită a memoriei, oferirea de informații cu privire la manifestările demenței Alzheimer, 
precum și despre importanța prevenției. La eveniment au participat psihologi din centrele pentru adulți 
din cadrul DGASPC și persoanele din comunitate care au fost interesate. Evenimentul a fost 
mediatizat prin intermediul rețelelor de socializare, prin publicarea acestuia pe site-ul DGASPC, radio 
Fir Dej, precum și prin materiale informative ( flyere, afișe) distribuite de noi la nivelul comunității.   

În fiecare lună s-au sărbătorit zilele de naștere ale beneficiarilor. 
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Centrul de Îngrijire și Asistență Luna de Jos 

Centrul pentru Persoane Vârstnice Recea Cristur 

Activităţi de socializare: beneficiarii sunt îndrumaţi să participe la activităţi organizate  în 
centru sau activităţi din comunitatea locală, serbări organizate de către elevii şcolii cu clasele I –IV din 
localitate cu diferite ocazii, activităţi organizate la biblioteca comunală, participarea la târgul sătesc 
unde îşi pot face cumpărături, plimbări în aer liber prin curte,  în localitate sau alte localităţi vecine, 
excursii,etc.  

 

       
      
 

 
 

• Activităţi  ludice: şah, table, cărţi, remy, ghicitori, exerciţii fizice (gimnastică de întreţinere); 
• Audiţii  muzicale, vizionarea programelor TV, revista presei, lectura cărţilor împrumutate de la 

bibliotecă, iniţiere la calculatorul de la bibliotecă; 
• Indrumare spirituală: participarea la slujbele religioase sau la adunările altor culte, studiu biblic 

în grup, slujbe desfăşurate la centru de către preotul din sat, spovedania  şi împărtăşania  
credincioşilor  ortodocşi, vizionarea programelor TV  cu tematica religioasă. 

• Activităţi de informare a beneficiarilor: prelucrarea  Regulamentrului de Ordine Interioară, a 
Codului Drepturilor şi Indatoririlor Beneficiarilor, a Codului Etic, consemnate în Registrul 
pentru informarea beneficiarilor, încheierea Contractelor de acordare a serviciilor sociale, 
reactualizarea  Angajamentelor de plată, reactualizarea resedinţei pe buletine şi cărţi de 
identitate.  

• Educaţie pentru sănătate: Igiena bucală şi îngrijirea protezelor dentare , Alimentaţia pentru 
zilele de post, Evitarea abuzului de medicamente‚ Exerciţii  fizice şi rolul lor pentru 
revigorarea organismului; Hidratarea organismului, Vaccinul antigripal şi efectele lui, Cum să 
ne întărim imunitatea, etc 

• Ori de câte ori este nevoie  medicul de familie  consultă beneficiarii  şi se eliberează reţete 
compensate sau simple, se întocmesc bilete de trimitere pentru cei planificaţi la consult de 
specialitate sau internare – 10 beneficiari internaţi în anul 2017; 

• Sărbătorirea zilelor  de naştere ale beneficiarilor: în fiecare lună; 
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• Sărbători naţionale: Ziua Unirii, Ziua Femeii, Ziua Muncii, Ziua Copilului, Ziua Vârstnicului, 
Ziua României, Ziua Persoanelor cu Dizabilităţi;  

• Sărbători religioase: Anul Nou, Boboteaza, Paştele, Rusaliile, Adormirea Maicii Domnului, 
Sfântul Andrei, Crăciunul-Vin colindătorii.                             

• Planul de activităţi  pentru două săptămâni cuprinde propuneri pentru activităţile ce se 
desfăşoară  cu beneficiarii din centru sau  activitati comune cu alte centre şi instituţii. 

• Activităţi de schimb de experienţă la care au participat specialişi din centrele pentru adulţi:  
 
Căminului pentru persoane vârstnice Gherla 
 
21.03.2019, excursie de recreere și  reculegere sufletească la Mănastirea Nicula. 
17.04.2019, vizita la  muzeul de etno-arheologie din localitatea Iclod, judetul Cluj.  
18.04.2019, am participat la targul cu tema ,,Din suflet, pentru suflet,, cu decoratiuni dedicate 
Sarbatorilor Pascale  
23.04.2019, un grup de beneficiari au participat la evenimentul Ziua Portilor Deschise a Diviziei IV 
Infanterie Gemina din cadrul MAPN ,  
03.06.2019 s-a organizat sarbatorirea zilelor de nastere a beneficiarilor. A fost invitat ansamblul 
folcloric „Valea Somesului” si un interpret de muzica populara 
06.06.2019 plimbare în centrul orașului,  depunere de coroane cu ocazia Zilei eroilor si la slujba 
religioasa oficiata cu aceasta ocazie. 
10.07.2019, excursie la Salina Turda. Beneficiarii participanți au servit masa la un restaurant din 
orasul Turda. 
01.10.2019, Schimb de experiență cu specialiștii DGASPC, Sarbatororea Zilei internationale a 
persoanelor varstnice .Beneficiarii au fost incantati cu dansuri si muzica populara 
05.10.2019, Participarea varstnicilor la simpozionul cu tema „Activi in societate,in colaborare cu 
asociatia Oastea Domnului.Beneficiara Rus Miriana a luat cuvantul si a povestit evolutia dansei din 
mometul intrarii in CPV Gherla 
13.12.2019 grupul de barbieri Goodfellasthebarbershop au vizitat beneficiarii, ei si-au oferit serviciile 
de frizerie si au oferit varstnicilor cadouri 
17.12.2019 un grup de beneficiari au pasrticipat la activitatea organizata de organizatia Oastea 
Domnului ,unde impreuna cu beneficiari ai Caritas au servita masa de pranz,au colindat si au 
confectionat obiecte decor 
În perioada sărbătorilor au fost vizitați de grupuri de colindători și urători. 

 



56 
 

 

   
                                      
 

   
 
 

        
 
 

 

 

 

 

 

 

 













62 
 

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu - Turda 

Participarea cu beneficiarii centrului la activitatea organizată de Centrul de vârstnici din cadrul 
D.A.S.T cu ocazia lunii vârstnicului din Turda. 

 

 
  
În luna august s-a organizat în cadrul Ediției a XIV-a Festivalului Primăvara Culturală 

Turdeana concursul de șah, table, cultură general, tenis de masă,cântec și poezie cu participarea 
beneficiarilor din CSRNTA Turda și a Asociației Persoanelor cu Dizabilități Turda. Activitatea a fost 
mediatizată la televiziunea locală din Turda și presa locală. 

                           
 

În luna decembrie s-au organizat activități cu ocazia Zilei Internaționale a persoanelor cu 
dizabilități la care a participat Primarul municipiului Turda, Înaltpreasfințitul Andrei Mitropolitul 
Clujului, Directorul Direcției de Asistență Socială Turda și diferite oficialități a orașului Turda                       
 

Complexul de Servicii pentru Recuperarea Copiilor cu Handicap Neuropsihic Ușor și Mediu 
nr.9 „Țăndărică” 

Serbarea de 8 Martie: Acest eveniment s-a desfășurat în incinta centrului, cu participarea 
tuturor beneficiarilor din serviciul rezidențial și din centrul de zi, a personalului și a șefului de centru. 
La eveniment, a participat mama unui copil asistat în centrul de zi. Copiii au servit tort și sucuri. 
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Unități de tip familial Turda,  
 

În data de 20.02.2019 în parteneriat cu Asociația Lienderfield prin proiectul Ajungem Mari și EON 
GAZ Cluj – a fost organizată o lecție deschisă energie  

 

 

 

 

 
În data de 02.06.2019 – a foat sărbătorită ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPIlLULUI organizată la 

sediul Centrului Sf. Irina Turda – unde au fost organizate activități specifice de promovare a drepturilor 
copilului, jocuri, ateliere de lucru , petrecere  cu tort/ muzică  și picnic cu această ocazie specială pentru copii.  

 

În data perioada 13.07-14.07.2019 în parteneriat cu Asociația Lienderfield prin proiectul Ajungem Mari 
un număr de 8 rezidenți și 1 educator a participat la o minitabăra la Muntele Remetea, Jud. Alba Iulia cu scopul 
recompensării copiilor cu rezultate școlare bune și comportament adecvat.  
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15.Unități de tip familial Gherla(11); 
16.Unități de tip familial Turda(4); 
17.Adăpost de zi și de noapte  pentru copiii străzii “Arlechino”, Cluj Napoca  
18.Adăpost de zi și de noapte pentru copiii străzii, Turda 
19.Centrul Maternal “Luminița” Cluj Napoca 
20.Centrul Maternal “Iris” Câmpia Turzii 
21.Centrul de zi “Spridușii” Câmpia Turzii 
22.Centrul de zi “Micul Prinț” Gherla 
23.Centrul de Recuperare Psiho-Neuro-Motorie pentru Copilul cu Handicap “Sf.Irina” Turda; 
24.Centru de Reabilitare Socială și Primire în Regim de Urgență a Victimelor Traficului de Persoane 
25.Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca –Centrul de Recuperare 
și de zi; 
26.Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca -Casa de tip familial1; 
27.Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca- Casa de tip familial 2; 
28.Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca-Casa de tip familial 3; 
29.Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca-Casa Târnavelor; 
30.Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj Napoca-Casa Grigorescu; 
31.Centrul Comunitar Județean –Centru de zi și de Recuperare pentru Copiii cu Autism ; Centru de 
Recuperare pentru Copiii cu handicap motor/fizic şi neuropsihic ; Centru de consiliere 
pentru  integrarea socio-profesională pentru tinerii care părăsesc  sistemul de protecţie .  

 
Unităţi rezidenţiale și de zi pentru adulţi din subordinea DGASPC Cluj 
 
1.Centrul de Recuperare și Reabilitare  Neuropsihiatrică Gherla  
2.Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu 
3.Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Turda 
4.Centrul pentru Persoane Vârstnice Gherla 
5.Centrul pentru Persoane Vârstnice Recea Cristur 
6.Centrul de Îngijire și Asistență Cluj Napoca 
7.Centrul de Îngrijire și Asistență Luna de Jos 
8.Centrul de Îngrijire și Asistență Sf. Nicolae Mociu 
9.Centrul de Îngrijire și Asistență Câțcău 
10.Locuința Protejată „Buna Vestire” Câțcău 
11.Locuința Protejată „Speranța” Câțcău 
12.Complex de Servicii Comunitare destinat Persoanelor Adulte Câmpia Turzii; Centru de criză, 
Adăpost pentru victimele violenței în familie și copiii acestora, Centru pentru persoane vârstnice. 
13.Centru Comunitar Judeţean – Complex de servicii sociale comunitare pentru copii şi adulţi Cluj 
(Cluj Napoca,str.Albert Einstei) 
 
 
Unități rezidențiale destinate protecției copilului aflate în subordinea OPA în relație de 
colaborare cu DGASPC 
 
1.Casa de tip familial “Maica Domnului”, Cluj Napoca  
2.Casa de tip familial “A-mic”, Cluj Napoca 
3.Centrul Social “La noi” Cluj Napoca  
4.Casa “Aksza” Cluj Napoca 
5.Casa de tip familial “Căsuța Bucuriei” Cluj Napoca  
6.Casa de tip familial “Primăvara” Florești 
7.Casa de tip familial pentru copii “Lukas” Turda 






