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

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

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

în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

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

                                 

CUPRINS: 

          
1.COMPONENTA PROTECȚIA COPILULUI            

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

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

1.3.  Serviciul adopții și post adopții               

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      

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

1.6.  Centrul județean de intervenție pentru copilul abuzat, Cluj Napoca         

1.7.  Serviciul de evaluare complexă a copilului           

                                

2. COMPONENTA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE ADULTE 

1.1 Serviciul management de caz pentru adulţi, violenţă în familie, asistenţă persoane vârstnice  

1.2 Serviciul prevenire marginalizare socială şi integrare socio-profesională, evidență prestaţii sociale, 

compartiment incluziune socială 

1.3 Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap        

 

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 

3.2  Centrul comunitar județean - complex de servicii sociale comunitare pentru copii și adulți 

  

3.3  Serviciul managementul calității, srategii și programe, monitorizare servicii sociale, indicatori  

asistență socială, relația cu autoritățile locale  si ong- uri, secretariatul comisiei pentru protecția copilului 

și secretariatul comisiei de evaluare pentru persoanele adulte cu handicap  

 3.4  Compartimentul juridic 

          

4. SERVICII ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE         

4.1 Serviciului finanțe contabilitate, buget-plăţi, prestaţii sociale, patrimoniu          

4.2 Serviciul managementul resurselor umane                        

4.3 Serviciului achiziții publice, proiecte, sănătate, securitate în muncă și situații de urgență 

4.4 Serviciul administrativ, tehnic, aprovizionare  regstratură și comunicare 

4.5 Compartiment  audit intern  

             

5. PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE  

5.1 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 

5.2  „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”    

5.3 Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a   

excluziunii sociale      

5.4 Progres în asigurarea tranziției de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate 

      

Harta serviciilor sociale oferite de către DGASPC CLUJ și ONG-uri 
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1.  COMPONENTA PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI 

 

 

1.1 SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PROTECŢIE SPECIALĂ 

COPII ÎN SERVICII DE TIP FAMILIAL, ASISTENŢĂ MATERNALĂ 

                  

 

DGASPC Cluj prin Serviciul Management de caz protecţie specială copii în servicii de 

tip familial, asistenţă maternală, promovează şi dezvoltă în permanenţă următoarele alternative 

de tip familial pentru copiii care necesită protecţie specială: 

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

- Protecţia copilului prin plasament la asistent maternal profesionist. 

     Obiectivele . 

- asigurarea unei alternative de tip familial plasament la asistent maternal sau plasament 

la familii/rude/persoane, pentru 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 și pentru copiii plasati 

la rude/ familii/persoane; 

- Implementarea Standardelor minime de calitate, conform legislației. 

Activitățile serviciului și indicatori de performanţă: 

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 Planului Individual de Protecție (PIP) pentru 178  

copii aflaţi la asistenti maternali, iar până la sfârşitul anului 2020 s-a reuşit reintegrarea in 

propria familie pentru un număr de trei copii, iar pentru 7 tineri s-a realizat reinsertia socio- 

profesionala. 

În  anul 2020  a fost stabilită măsura plasamentului la asistenţi maternali pentru 36 

copii, depăşind media altor ani, care a fost de 28-30 copii. 

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 s-au 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 2020 pentru 17copii,  finalitatea PIP a fost adopția depașind 

numărul copiilor declarați adoptabili anul trecut, iar 20 copii  au fost adoptati plecand in 

familiile de adoptie. În acest an accentul a fost pus pe identificarea unei familii permanente 

pentru copiii care nu au putut fi reintegrati.  

3.Monitorizarea copiilor aflaţi în plasament la asistenţi  maternali. 

-   Pentru atingerea acestui indicator s-au derulat activităţi de informare şi consiliere  a 

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

la domiciliul asistenţilor maternali (178 copii aflati cu masura de protectie la asistenții 

maternali). 
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Toţi copiii aflaţi cu măsură de protecţie plasament la asistent maternal au fost vizitaţi 

la domiciliul acestuia, întocmindu-se un număr de 700 rapoarte de monitorizare trimestrială a 

masurii de protectie. 

4. Evaluarea psihologică a copiilor peste 3 ani aflaţi în plasament la asistenţi maternali.  

Acest indicator a fost realizat prin aplicare de  teste, interpretarea rezultatelor şi 

elaborarea rapoartelor psihologice. Au fost intocmite de către psihologii serviciului un număr 

de 406 fise de evaluare psihologica, consiliere pentru copiii  de peste 3 ani, aflati in plasament 

la asistentii maternali. 

5. Evaluarea psihologică anuală a  asistenţilor maternali şi a membrilor familiilor 

acestora si monitorizarea asitentilor maternali. 

Şi acest indicator a fost realizat printr-o serie de activităţi – aplicarea testelor, 

interpretarea rezultatelor şi elaborarea raportului psihologic.  

Au fost evaluati psihologic un număr de 134 reprezentând: asistenţi maternali, rude, 

parinti biologici, viitori asistenţi maternali, iar 22 asistenți maternali și părinți biologici au 

beneficiat de consiliere psihologică. 

În anul 2020 a fost monitorizată  cel putin trimestrial activitatea tuturor celor 112 

asistenti maternali, întocmindu-se rapoarte in acest sens:  860 rapoarte de vizită/note/întâlniri 

on line. 

6.Monitorizarea copiilor aflaţi în plasament la rude/alte familii/persoane. 

- Pentru atingerea acestui scop, s-au 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 toti  300 de copii  aflați cu măsură de protecție specială plasament. De 

asemenea copiii, familiile de plasament au fost consiliați de către psiholog: 160 adulți și copii 

si au fost evaluați psihologic un număr de 79 persoane adulți si copii. 

6.Reintegrarea  copiilor aflaţi cu măsură de protecţie – plasament la rude/ alte persoane. 

Pentru atingerea acestui indicator s-au derulat activităţi de evaluare psiho-socială a 

părinţilor, servicii de consiliere, medierea relaţiilor, revizuire PIP, reușindu-se reintegrarea in 

propria familie sau integrarea socio-profesionala a 25 copii/tineri. 

Au fost plasati la rude/familii  un număr 36 de  copii, evitându-se astfel 

institutionalizarea. 

Alte activități: 

În anul 2020 au fost recrutați, evaluați 5 potențiali asistenți  maternali dintre care unul 

dintre ei a devenit asistent maternal, beneficiind ulterior de curs de formare. Au fost organizate 

4 sesiuni de pregătire inițială. 

Au fost întocmite rapoarte către AJPIS Cluj în vederea verificării îndeplinirii condițiilor 

de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestații sociale: astfel  au fost predate un număr 

total de 1466 rapoarte de monitorizare trimestriale,  întocmite de catre asistenţii sociali din 

cadrul Serviciului. 

Având in vedere particularitatea acestui an, grevat de pandemia Covid 19, eforturile 

asistentilor sociali, a asistentilor maternali , a psihologilor au fost deosebite, mai ales în a păstra 

contactul cu copiii, familiile de plasament prin mijloace sistem video si la nevoie prin vizite in 

teren.     

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.2 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 specialitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj - componenta copii şi îşi desfăşoară activitatea conform 

prevederilor legale privind protecţia copilului (Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului,republicată, Ordinul nr. 286 din 06.07.2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea Planului de Servicii și a Planului  Individualizat de Protecție 

şi Ordinul 288/2004 privind managamentul de caz, art.7 al.3 din Ordinul nr.1733 din 

19.08.2015).  

 Obiectivele serviciului:  

Obiectivul principal al serviciului este de a asigura managementul de caz pentru toți 

copiii/tinerii, cu şi fără dizabilităţi,  aflați cu măsură de protecție specială a plasamentului în 

unităţile de protecţie specială de tip rezidențial din cadrul DGASPC Cluj şi ale funizorilor de 

servicii OPA de pe raza judeţului Cluj. Acest obiectiv  este concretizat în următoarele activități 

specifice: 

 Asigurarea intervenţiei individualizate în interesul superior al copilului și coordonată 
prin  metoda managementului de caz pentru fiecare caz, a intervențiilor echipei 

pluridisciplinare de la nivelul unității rezidențiale; 

 Responsabilizarea fiecărui membru din echipa pluridisciplinară cu privire la 

intervenţiile care-i revin, în conformitate cu planul individualizat de protecţie; 

 Reintegrarea copiului în familia naturală/extinsă, reinserţia socio-profesională a 
tânărului şi implicarea comunităţii locale în aceste procese; 

 Reducerea timpului petrecut de beneficiari în sistemul de protecţie; 

 Deschideri de adopţie; 

 Adaptarea instrumentelor și procedurilor de lucru la legislaţia în vigoare şi la realităţile 
cazuisticii; 

 Îmbunătăţirea abilităţilor personalului serviciului prin participare la cursuri de formare; 

 Urmărirea eficientă a cazurilor alocate serviciului şi a reevaluărilor/ monitorizărilor 

prin completarea bazelor de date la nivelul serviciului. 

 Indicatori de performanţă: 

- Numărul total de cazuri la 01.01.2020: 316 

- Numărul total de cazuri 31.12.2020: 310 
- Numărul total de cazuri intrate din unitățile de protecție de tip rezidențial în anul 2020:  37 

- Numărul de cazuri-ieșiri din unitățile de protecție de tip rezidențial în anul 2020: 26 

- Numărul nr. de cazuri la care a fost modificată măsura de protecție(transferuri copii/acordări 

în continuare a protecției speciale pentru tineri): 23 

- Numărul total de dosare care au fost înaintate cu propuneri instanțelor de judecată/CPC: 49 

- Numărul cazuri acreditări/ avize favorabile pentru găduire în familii: 13  

- Numărul  cazuri  reintegrări în familia naturală – 1 

- Numărul detineri integraţi socio profesional – 13 

- Numărul deschideri de adopţie – 4 

- Numărul cazuri evaluate psihologic – 85 

- Numărul decazuri evaluate pentru raportare la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială 

– 223 

- un umăr de 234 de deplasări în teren pe raza județului Cluj totalizând un nr. 1156 de ore de 

muncă în teren.   
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- Numărul rapoarte de verificare a demarării serviciilor (prin care managerul de caz verifică 

dacă serviciile prevăzute în PIP au fost demarate conform termenelor stabilite) – 31 

- Numărul situatii problematice apărute sesizate managerului de caz conform procedurilor și 

legislației în vigoare (de mediere conflicte, evenimente deosebite la care s-au dat răspunsuri 

scrise de tip adresa, raport, referat, minuta/proces verbal al intalnirii, etc.)– 385 

- Numărul situaţiilor de mediere, acompaniere sau negociere (situaţii în care managerul de caz 

a realizat acţiuni de mediere, acompaniere, negociere cu şi pentru copil/tânăr şi familia lui) – 

83 

- Numărul minutelor/proceselor verbale de reevaluare a PIP-urilor (documente realizate în 

cadrul întâlnirii dintre managerul de caz şi echipa multidisciplinară cu ocazia reevaluării PIP) 

– 402 

- Numărul Planurilor Individuale de Protecție revizuite – 394  

- Numărul întâlniri cu familia/reprezentantul legal al copilului– 60 

- Numărul întâlniri cu autoritățile din comunitatea de apartenență – 23 

- Numărul rapoarte de vizită/consiliere a copilului/tânărului/familiei –  198 

- Numărul copii transferaţi dintr o unitate de protecţie în alta – 29 

- Numărul copii plasați în familii – 4 

- Numărul copii/tineri reintegraţi în familia naturală/extinsă – 1 

- Numărul copii/tineri reintegraţi socio profesional – 13 

- Numărul de  întâlniri/ședințe la sesizări/solicitări din partea altor servicii pentru identificare 

locuri pentru plasamente în unități rezidențiale,)– 120 

- Numărul de întâlniri, convorbiri telefonice, comunicare scrisă prin poștă electronică în 

vederea coordonării metodologice a membrilor echipelor pluridisciplianre din unitățile de 

protecție specială din cadrul DGASPC Cluj și  ONG-urile, în medie 3/zi lucrătoare/manager 

de caz. 

 Activitățile concretizate prin indicatorii de mai sus s-au desfășurat pe 8 unități de 

protecție speciale din cadrul DGASPC Cluj, amplasate în 32 de locații de pe raza județului Cluj 

și pentru 6 unități de protecție specială din cadrul unor ONG-uri. 

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

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

acord cu nevoile reale ale beneficiarilor. Soluțiile identificate la majoritatea cazurilor au fost 

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

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

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

instrumentelor de lucru la realitate și la prevederile legale, dar și prin reanalizarea și 

îmbunătățirea procedurilor de lucru de la nivelul serviciului. 

 

 

1.3 SERVICUL ADOPȚII ȘI POSTADOPȚII 

 

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

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

43/2014 a Consiliului Judeţean Cluj are ca misiune  identificarea celei mai potrivite 

familii/persoane adoptatoare care să vină în întâmpinarea nevoilor copilului adoptabil şi să 

acţioneze în interesul acestuia.   

Serviciul adopții și postadopții are 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; 
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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.  

Indicatori de activitate:  

În contextul epidemiologic existent la nivel național, pe parcursul anului au fost realizate 

94 de informări prealabile cu privire la procedura adopției și au fost depuse 61 de cereri de 

evaluare în vederea obținerii atestatului de persoană/familie adoptatoare. 

Au fost acordate 50 de atestate (realizându-se, astfel, 500 de întâlniri de evaluare socială 

și psihologică cu solicitanții), 1 cerere retrasă (la inițiativa solicitantului), 2 cereri respinse (1 

neacordare atestat, 1 ca urmare a neprezentării la întâlnirile de evaluare), 1 cerere respinsă pt. 

neîndeplinirea condițiilor de fond. 

La finalul anului 2020 se aflau în așteptare 45 de familii/persoane adoptatoare, alte 24 

aflându-se în potrivire sau în încredințare în vederea adopției cu un copil, fie au decis 

suspendarea procedurii de potrivire cu un copil din motive personale (ex. apariție copil 

biologic). 

Din totalul de 61 de cereri de evaluare depuse în anul 2020, pentru 11 dintre ele urmează 

a se parcurge evaluarea de 90 de zile și în anul 2021, iar pentru 2 cereri se așteaptă curgerea 

termenului de 5 zile de la data la care s-a luat la cunoștință propunerea de neacordarea 

atestatului, în scopul depunerii contestațiilor. 

Serviciu adopții și postadopții a avut un număr de 82 de copii în evidență pe parcursul 

anului 2020 (35 copii greu-adoptabili, repectiv 17 cu certificat de încadrare în grad de 

handicap), din care un număr de 33 de dosare-copii au fost depuse pe parcursul anului 2020 

(din care 1 dosar a fost transferat cu PIP adoptie din alt județ). Pentru 10 copii din cazurile 

depuse în 2020 au fost realizate demersurile specifice etapei de deschidere a procedurii adopției 

și se află în continuare pe rolul instanței, iar pentru 2 copii urmează să se depună dosarul în 

ianuarie 2021. 

Număr dosare de deschidere a procedurii adopției (DPA) depuse în 2020 : 29 de cereri 

de DPA pentru 30 copii.   

Total număr sentințe civile de deschidere a procedurii adopției definitive în anul 2020: 28 

sentințe de deschidere (DPA) pentru 29 copii+1 sentință DPA revizuită pentru 2 frați.  

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). Astfel, au fost generate liste în 

RNA, au fost invitate familiile la vizualizare profil copii greu-adoptabili, au fost selectate 

persoane/familii adoptatoare care răspundeau la nivel teoretic nevoilor copilului, li s-a 

prezentat fișa sintetică a copiilor, 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, etnie, stare de sănătate mintală a părinților biologici. 

Astfel, s-au obținut următoarele rezultate: 

Număr sentințe civile de încredințare în vederea adopției definitive în 2020: 17 sentințe 

civile de încredințare definitive, (18 copii + 1 sentință revocată pt. 1 copil). Dintre aceștia 1 

copil a fost adoptat internațional.   
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Număr sentințe civile de adopție definitive în 2020: 33 sentințe de adopție (însumând 40 

copii, din care 23 sunt proveniți din alte județe și adoptați de familii din Cluj) + 3 adopții în 

familie.   

Cei doi responsabili de caz ai copilului au realizat vizite trimestriale de monitorizare 

postadopție (MPA) la 106 copii, adoptați de 87 de persoane/familii adoptatoare. Din aceste 

cazuri au fost închise 25 dosare copii (la 19 familii), iar 1 fratrie (2 copii) a fost transferată în 

alt județ. Vizitele de monitorizare se organizează trimestrial. 

Tot în scopul sprijinirii acomodării copiilor adoptați în mediul familial nou, cei 2 

responsabili de caz MPA au realizat 10 întâlniri în cadrul grupurilor de suport (la sediul 

DGASPC Cluj și online), înregistrând un număr de 80 participanți.  

Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate 4 cereri scrise din partea unor solicitanți 

privind prevederile HG 448/2017, dar 2 cereri au fost orientate către ANDPDCA. 

În vederea promovării adopției ca și alternativă de tip familial la instituționalizarea copiilor 

a fost realizat 1 interviu TV, însă nu a fost organizată ”Ziua adopției”-ediția 2020, ca urmare a 

restricțiilor impuse la nivel național privitor la răpândirea epidemiei SARS-Covid 19. 

Tot pe parcursul anului au fost realizate vizite la Penitenciar în vederea consilierii a 23 de 

părinți biologici cu privire la adopția copiilor acestora aflați cu măsură de protecție în alte 

județe. 

Pentru anul 2021 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, iar în momentul intrării în vigoare a noii 

legi a adopției se vor revizui obiectivele și procedurile de lucru ale serviciului. 

 

 

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 în regim de urgenţă –telefonul copilului; 

- Monitorizarea fenomenului copiii străzii.  

      Au fost îndeplinite principalele 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  165 de cazuri; 

- cazuri față de care s-a stabilit plasamentul în regim de urgență: 78 

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

număr de 53 rapoarte de evaluare iniţială  și 89 rapoarte de evaluare complexă în urma cărora 

au fost înaintate cu propunere de măsură de protecție, 23 dosare, Instanței de judecată; 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: număr cazuri, 15. În urma sesizărilor au avut loc 15 evaluări inițiale a  unor  

astfel de cazuri ceea ce a presupus  deplasări în teren, întocmirea documentaţiei specifice, 
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ulterior făcându-se referire  către  Comisia de Protecție a Copilului sau Instanţei de judecată 

pentru 12 cazuri, cu propunere de stabilire  a măsurii de protecție specială și  două revocări. 

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

copiii strazii: s-a înregistrat un număr de 51 cazuri.Au avut loc 28 deplasări pe teren în județ, 

s-a întocmit documentația iar la final pentru  cazuri 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:83 cazuri în 

total în decursul anului 2020. Au avut loc deplasări pe teren în scopul contactării părinților și 

Autorităților Locale, fiind întocmite un număr de 116 de Rapoarte de Monitorizare iar pentru 

17 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 87 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 25 copii 

din  AZN și  43 copii Gavroche,  precum și planificarea serviciilor și intervențiilor pentru 

aceștia. 

- management de caz pentru copiii aflați la AMP – 21 copii 

- management de caz pentru copii aflați în plasament familial – 5 copii  

7. Alte activități: 

- Rapoarte de evaluare inițială:  83 cazuri; 

- Rapoarte de teren monitorizare: 17 cazuri; 

- Cazuri transfer catre alte servicii: 12 cazuri; 

- Cazuri referite catre Primării de domiciliu: 33 cazuri; 

- Cazuri neconfirmate: 3 cazuri; 

- Cazuri transferate la alte DGAPC din țară: 3 cazuri; 

- Admiteri mama + copii în centrul maternal – 4 admiteri și 4 revocări; 

- Admitere mama + copii în Centrul pentru victimele violenței în familie – 2 

admiteri+2revocări; 

- Participarea reprezentanților serviciului la webinarul destinat specialiștilor – Sesiune 

de informare – Trecerea de la starea de urgență la starea de alertă – în data de 

13.05.2020. 

- Participarea reprezentanților serviciului la întâlnirea de lucru organizată on-line de către 

Penitenciarul Gherla, pe platforma Cisco Webex Meetings în cadrul “Strategiei 

naționale de reinserție socială a persoanelor private de libertate 2020-2024” în data de 

26.11.2020. 
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1.5 SERVICIUL DE CONSILIERE PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII, 

PREVENIRE SARCINĂ NEDORITĂ 

 

 Serviciul de Consiliere pentru părinţi şi copii, prevenire sarcina nedorită are ca obiectiv 

general furnizarea de servicii de specialitate în conformitate cu legislația și cu standardele în 

vigoare în vederea prevenirii separării copilului de familie și dobândirii/optimizării abilităților 

parentale.În situaţia în care se constată încălcări ale drepturilor copilului (abuz, neglijare) se 

procedează la identificarea de măsuri de protecţie specială și preluarea copilului în sistemul de 

protecție specială.  

 Componenta de prevenire a sarcinii nedorite are ca obiectiv facilitarea accesului gratuit 

la contracepţie pentru femeile cu situaţie socio-economică precară, evitându-se, astfel, sarcinile 

nedorite şi ulterior, abandonul copiilor. 

Obiective şi indicatori de performanţă pentru anul 2020: 

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

specială din totalul de cazuri sesizate  

Indicatori de performanţă În anul 2020 s-a primit un număr de 84 cereri de instituire măsură de 

protecţie specială din care pentru  29 copii  s-a stabilit masură de protectie ( 5 copii măsură de 

protecție la rude /familie, 17 copii cu măsură de protecție la asistent maternal profesionist, 7 

copii în centru rezidenţial/casa de tip familial)  și 55 copii au fost menținuți în familie prin 

servicii de consiliere/suport și monitorizați în colaborare cu autoritățile locale de la domiciliul 

copilului. 

                                                                
 
  
 
 
 

Poze- Cazuri în evidență - prevenire separare copil de familie 

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

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

Indicatori de performanță: 

 În 2020, 15 mame (din care 2 mame minore) și  20 copii au beneficiat de serviciile centrelor 

maternale, asigurându-se pentru cuplurile mama-copii managementul de caz: 7 mame (din care 

2 mame minore) cu 8 copii la Centrul maternal „Luminița” Cluj Napoca și 8 mame cu 12 copii 

la Centrul Maternal  „Iris” Câmpia Turzii, realizându-se ședințe de management de caz și 

întocmindu-se documentație, conform Ordinului nr. 81/2019. 

                                                                     

Poza Cuplu mama-copil beneficiar de centru maternal 
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Highlight

scb-tehnic
Highlight

scb-tehnic
Highlight

scb-tehnic
Highlight

scb-tehnic
Highlight

scb-tehnic
Highlight

scb-tehnic
Highlight

scb-tehnic
Highlight

scb-tehnic
Highlight



11 

 

Obiectivul 3. Reducerea sarcinilor nedorite şi a numărului de copii abandonaţi  

Indicatori de performanţă: S-a menținut legătura cu unitățile sanitare (secțiile de neonatologie 

și pediatrie) din județul Cluj în ceea ce priveşte instrumentarea cazurilor de copii părăsiți sau 

la risc de părăsire cât şi pentru acces gratuit la contracepţie pentru mamele cu situaţie socio-

economică precară. 11 nou-născuți au fost părăsiţi în spitale, întocmindu-se procese verbale de 

constatare a părăsirii copilului din care 6 nou-născuți au fost preluaţi în rețeaua de asistență 

maternală, 3 copii la un complex de servicii de recuperare și 2 copii preluați de alte DGASPC 

-uri.     

S-a intervenit prompt pentru preluarea copiilor părăsiți din spitale în sistemul de 

protecție specială, prin instituirea plasamentului în regim de urgență și sesizarea ulterioară a 

instanței de judecată. 

  

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

 

61 de  femei la risc social au fost consiliate individual privind contracepţia iar 15 femei 

au participat la grupuri de informare desfășurate la nivelul centrelor maternale. Dintre acestea, 

52 femei au beneficiat gratuit de aplicarea unei metode contraceptive (DIU): astfel,  21 la 

Clinica Ginecologie II Dr. „Dominic Stanca”, 15 la Spitalul mun. Dej, 5 femei la Spitalul 

municipal Gherla  și 11 la Spitalul mun. Câmpia Turzii. Materialul contraceptiv distribuit la 

cerere către beneficiare și unitățile sanitare (prin asistenții sociali) a fost donat de Fundația 

“Sera” România. 

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

divorţaţi/separați, la solicitarea Instanţei de Judecată  

Indicatori de performanţă: În anul 2020 s-au întocmit 31 rapoarte de evaluare psiho-

socială și 33 rapoarte psihologice,  la solicitarea Instanţelor de Judecată în dosare având ca 

obiect divorț, stabilire domiciliu minor, exercitare autoritate părintească iar 6 copii au fost 

incluşi în program de consiliere psihologică raportat la refuzul copilului de a dezvolta legături 

personale cu celălalt părinte, cu comunicarea ulterioara a rapoartelor psihologice la instanța și 

la executor judecatoresc. 

Obiectivul 5. Instrumentarea cazurilor de  consiliere pentru părinți și copii (copii cu 

tulburări de comportament aflaţi în familie, prevenire abandon școlar, comportament agresiv, 

fuga de acasă, etc.)  

Indicatori de performanţă: În anul 2020 au fost evaluaţi, verificați în teren, monitorizați 

cu ajutorul mijloacelor de comunicare on-line (facebook, whatsapp) şi consiliați psiho-social 

un număr de 178 copii, sesizați de părinți/persoane, primării, unități școlare, secții de poliție, 

unitate primire urgențe copii, clinica de psihiatrie, secții de pediatrie din județul Cluj. S-a 

ameliorat situația familiala și s-a monitorizat cazul pe perioada determinata în colaborare cu 

primăriile de la domiciliul copilului. 

 Obiectivul 6. Derularea de campanii specifice cu privire la drepturile copilului În 2020 

în contextul pandemiei Covid-19, a regulilor impuse de distanțarea socială, a învățământului 

desfășurat în on-line nu s-au derulat campanii de sensibilizare privind drepturile copilului, ca 

în anii precedenți. 
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 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  9 

audieri la sediile Secțiilor de Poliție, la Tribunalul Militar și Curtea de Apel. 

Propuneri pentru remedierea deficientelor 

-colaborarea prin intermendiul mijloacelor de comunicare on-line cu primăriile şi spitalele în 

vederea instrumentării adecvate a cazurilor de prevenire/separare copil de familie şi copil 

părăsit în unitatea sanitară. 

-participarea personalului de specialitate la cursuri de formare adecvate nevoilor familiilor la 

risc/ familiilor în divorț pentru o intervenție eficientă pe cazuri. 

-continuarea desfășurării de activități specifice (evaluări, consilieri , medieri părinți și copii) în 

mediul virtual în contextul actul de pandemie. 

 

 

1.6 CENTRUL JUDEȚEAN DE INTERVEȚIE PENTRU COPILUL ABUZAT, 

CLUJ NAPOCA 

 

Centrul Judeţean de Intervenţie pentru Copilul Abuzat Cluj este o componentă  funcţională a 

DGASPC Cluj care asigură servicii specializate copilului abuzat şi familiei acestuia în funcţie de nevoile 

identificate. 

 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), 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.  

Obiective ale Centrului Județean de Intervenție pentru Copilul Abuzat Cluj- Centrul 

de Consiliere pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat propuse pentru anul 2020: 

 Asigurarea managementului de caz pentru copiii abuzați aflați în familiile proprii, la asistenți 
maternali profesioniști, Adăpostul ,,Perlino” și alte centre ale DGASPC Cluj unde am plasat copii, 

până la rămânerea definitivă a sentinței de plasament; 

 Soluționarea cu celeritate, în echipa multidiscipinară, a tuturor cazurilor de abuz semnalate 

centrului ; 

 Furnizarea unor servicii de calitate, în funcție de nevoile identificate, de către personal calificat 
copiilor care au rămas în familie și celor față de care s-au stabilit măsuri de plasament; 

 Colaborarea cu alte servicii ale DGASPC Cluj sau comunitate pentru intervenția specializată 
(evaluare psihologică, consiliere psihologică, terapie); 

          Indicatori de performanță: 

 Numărul de cazuri discutare în  întâlnirile echipei multidisciplinare/2020- 127 cazuri; 

 Personalul CJICA a asigurat în cursul managementul de caz pentru 55 de copii aflați cu măsură 
de protecție la AMP sau centre rezidențiale și managementul de caz în situații de abuz pentru 

144 copii ale cazuri ne-au fost semnalate; 

 Realizarea  rapoartelor de evaluare psihologică de către alte servicii cu care colaborăm din 
cadrul DGASPC Cluj-110 cazuri ; 

 Toți copiii aflați în rețeaua PFAMP sunt înscriși la medicul de familie au promovababilitate 
școlară în proporție de 100% . 

        Obiective propuse pentru a fi îndeplinite în anul 2021: 

 Angajarea de personal de specialitate (minim 2 psihologi) pentru a oferi servicii de reabilitare 

conform nevoilor identificate și standardelor minime de calitate din domeniu de activitate; 
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 Eficientizarea intervenției în echipa multidisciplinară prin reducerea numărului de cazuri alocate 

conform standardelor impuse de legislația în vigoare (12 cazuri/angajat) pentru a oferii servicii 

în reală concordanță cu nevoile identificate,  planurile de reabilitare și/sau reintergrare socială 

întocmite;   

În anul 2020 au fost sesizate Centrului Judeţean de Intervenţie pentru Copilul Abuzat    

un număr de 213 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 144 de cazuri de abuz 

iar  69  de cazuri au fost infirmate.  

În 2020 au intrat în atenţia centrului nostru sesizări referitoare la   copii care au suferit 

următoarele forme de abuz: abuz fizic  (114 cazuri), sexual (57 cazuri), emoţional (15 cazuri) 
și neglijare (27 cazuri).  

Repartiţia cazurilor de abuz în funcţie de tipul abuzului sesizat în 2020, se prezintă în 

felul următor: din totalul de 144 copii, 114 copii au fost supuşi abuzului fizic, 15 copii  abuzului 

sexual, 57 copii abuzului emoţional,  12 copii au fost neglijaţi în familie.  

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. 

 

Obiective și indicatori de performanță în cadrul Centrului Județean de Intervenție 

pentru Copilul Abuzat Cluj-rețeaua AMP 

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

maternali profesionişti; astfel, în cursul anului 2020 au fost selectaţi și evaluaţi 3 AMP dintre 

care 1 a fost angajat în cursul anului 2020. 

Trei dintre copiii aflați în plasament la AMP au plecat în adopție în cursul acestui an, a 

fost deschisă procedura de adopție pentru alți 2 copii iar 2 copii au fost reintegrați în familia 

naturală. 

Obiectivele propuse pentru anul 2020 : 

 Soluționarea cu celeritate, în echipa multidiscipinară, a tuturor cazurilor de abuz 

semnalate centrului, analizând cu prioritate posibilitatea plasamentul copilului la AMP 

în situațiile în care se impunea scoaterea copilului din familie și nu exista posibilitate 

de integrare în familia extinsă; 

 Implementarea standardelor de calitate elaborate în domeniu și respectarea acestora; 

 Extinderea rețelei de AMP pentru a oferii servicii calificate unui număr mai mare de 
copii; 

 Deschiderea procedurii de adopție, în condițiile legii, pentru copiii la care nu este 

posibilă reintegrarea în familia naturală sau extinsă; 

 Colaborarea cu alte servicii ale DGASPC Cluj sau comunitate pentru intervenția 
specializată pentru copiii aflați în plasament (evaluare psihologică, consiliere 

psihologică, terapie); 

 Înscrierea tuturor copiilor aflați în rețeaua AMP la medicul de familie și urmarea 
recomandărilor acestuia; 

 Promovababilitate școlară în proporție de 100% a acestor copii; 

Indicatori de performanță: 

 Prin colaborare cu diferite ONG-uri active în județ au fost incluși în programe de 

terapie psihologică 2 copii față de care a fost stabilită măsura de protecție plasament 

la AMP; 

 În reţeaua noastră, formată în prezent din 21 AMP, au fost ocrotiţi în cursul acestui an 
un număr de 40 de copii; 

 Trei dintre copiii aflați în plasament la AMP au plecat în adopție în cursul acestui an, 
a fost deschisă procedura de adopție pentru alți 2 copii iar 2 copii au fost reintegrați în 

familia naturală; 
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 Toți copiii aflați în rețeaua AMP în cursul anului 2020 au fost înscriși la medicul de 

familie și au fost urmate recomandările acestuia; 

 Promovababilitate școlară a copiilor aflați în plasament la AMP a fost în proporție de 
100%. 

Obiective propuse pentru anul 2021: 

   Asigurarea managementului de caz pentru copiii abuzați aflați în plasament la asistenți 
maternali profesioniști; 

  Extinderea rețelei de AMP la 23 AMP pentru a oferii servicii calificate unui număr mai 
mare de copii; 

 Implementarea standardelor de calitate elaborate în domeniu și respectarea acestora; 

Obiective și indicatori de performanță în cadrul Centrului Județean de Intervenție 

pentru Copilul Abuzat Cluj- Adăpostul ,,Perlino” 

Obiectivele propuse pentru anul 2020 : 

 Asigurarea unor servicii protective de tip rezidențial cu respectarea standardelor de 
calitate pentru copii care au suferit forme de abuz și față de care s-a impus plasamentul 

la Adăpostul ,, Perlino” ; 

 Mențierea relațiilor dintre copii și familia naturală, consilierea părinților pentru a crește 
competențele parentale; 

 Colaborare cu alte servicii, componente ale DGASPC Cluj pentru identificarea altor 

măsuri de protecție care corespund într-o măsură mai mare nevoilor identificate; 

 Identificare unor persoane/familii  care să ofere modele comportamentale pozitive 
copiilor aflați în plasament;  

 Colaborare cu diferite  ONG-uri din județul Cluj pentru a completa paleta de servicii 
pe care adăpostul o oferă, pentru obținere de donații, sponsorizări; 

 Atragere de voluntari pentru desfățurarea unor activități educative, recreative, de 
socializare pentru copiii rezidenți; 

 Promovabilitate școlară 100% 

Indicatori de performanță: 

 În cursul anului 2020, un număr de 12 copii au beneficiat de serviciile oferite în cadrul 
Adăpostului ,,Perlino”; 

 Întâlniri la sediul CJICA între copii și membrii familiilor acestora – 20. Aceste întâlniri 
au fost foarte mult reduse și restricționate în contextul pandemiei. Convorbiri telefonice 

ale copiilor cu membrii famiilor – aprox. 50/lună; 

 Au fost realizare demersuri pentru plasamenul la AMP pentru o minoră de 10 ani și 

demersuri pentru transferul a 2 frați minori la Asociația Aksza, sărbătorirea zilelor de 

naștere ale copiilor, obținerea de certificate de orientare școlară și profesională pentru 

5 copii; 

 Din punct de vedere al activității de voluntariat, prin activități online, consecvent 
realizate, s-au desfășurat ședințe individuale pentru recuperarea lacunelor existente în 

materia predată la școală în vederea susținerii examenului de capacitate pentru o 

rezidentă a centrului. Cu aceeași rezidentă s-au desfășurat activități on-line cu tematica 

siguranța pe internet, cu un alt voluntar. Prin intermediul unei voluntare din cadrul Alfa 

Grup, una dintre rezidente a participat la cursuri de dans și a participat ulterior la filmări 

pentru producerea unui videoclip. 

 O rezidentă a fost înscrisă la activitățile desfășurate în cadrul FRCCF – Clujul are suflet, 
prin intermediul acestei asociații adolescenta beneficiind în prezent de ședințe de 

psihoterapie, meditații online de limba engleză și un curs de masaj oferit de Centrul de 

formare profesională Profesional Academy începând cu luna noiembrie 2020. 
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 În cadrul unui protocol de colaborare cu Asociația ,,Lumea ca Lumea", un tânăr rezident 

a centrului a urmat cursurile școlii de șoferi în vederea obținerii permisului de 

conducere categoria B. 

 Activitățile cu voluntarii implicați în activitățile cu copiii rezidenți ai centrului au avut 
loc în baza unor colaborări încheiate 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), Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (contract de 

colaborare nr. 349/18.04.2019). 

 În decursul lunii decembrie 2020 a fost evaluată o familie în vederea acreditării acesteia 
pentru o rezidentă minoră în vârstă de 7 ani iar pentru un tânăr din centru s-a păstrat 

legătura cu o familie acreditată anterior pentru acesta cu scopul continuării relațiilor 

dezvoltate în timp. 

 Toți copiii rezidenți au promovat anul școlar 2019-2020. 

Obiective propuse pentru anul 2021: 

 Asigurarea unor servicii protective de tip rezidențial cu respectarea standardelor de 

calitate pentru copii care vor suferi forme de abuz și față de care  se va impune 

plasamentul la Adăpostul ,, Perlino” ; 

 Oferirea de modele pozitive de comportament în centru și în comunitate ( familii 
acreditate); 

 Completarea schemei de personal pentru eficientizarea rezultatelor muncii depuse în 
vederea reabilitării și/ sau reitegrării sociale a copiilor care au suferit diferite forme de 

abuz.  

 

 

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 2020, se 

află un număr de 1773 de cazuri, numărul efectiv de cazuri prelucrate în cadrul serviciului pe 

parcursul anului 2020 fiind diferit datorita cazurilor prelucrate de 2 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 2020 au fost evaluați și încadrați într-o categorie de persoane cu 

handicap un număr de 399 cazuri noi, cu 174 mai puține decât în 2019; 

- Cazurile reevaluate și încadrate într-o categorie de persoane cu handicap au fost în 

număr de 1374, cu 456 mai multe decât în 2019. 
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Grafic 1: Situație comparativă 2018-2019-2020  

 

Grafic 2: Situație comparativă 2018-2019-2020  

 

Indicatori de performanță: 

- Numar de cazuri analizate/evaluate (cazuri noi/reevaluări) în vederea încadrării în 

grad de handicap – 1773 printre care și neîncadrări sau acces la servicii; 

- Rapoarte de evaluare efectuate – 1773; 

- Numar Planuri de Abilitare/Reabilitare – 1773; 

- 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, pâna la 18 ani) 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.  

Având în vedere situația anului 2020 si imposibilitatea de a evalua/reevalua față în față 

cazurile referite serviciului, s-a creat o adresa de facebook, Serviciul Sec – prin care s-a putut 

evalua online toate cazurile care au acces la această platforma. (prin evaluare se înțelege și 

vizualizarea copiilor, a condițiilor de locuit etc.). De asemenea s-a oferit posibilitatea parinților 

de a trimite actele prin poștă sau email.  
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S-a participat si s-a oferit suport și consiliere la toate întâlnirile organizare de către 

DGASPC. 

La sfârșitul anului, membrii Serviciului au participat la programul www.omasacalda.ro 

gătind pentru persoanele fara adapost sau posibilități, marcând astfel Ziua Internațională a 

Persoanelor cu Dizabilități. 

Periodic s-a avut în vedere îmbuntățirea calității muncii prin sedințe de intervizare.  

De asemenea, în cadrul SEC se asigură managementul de caz pentru copiii din familie, 

încadrați în grad de handicap: 1491 cazuri, de către un număr de 5 specialiști ai serviciului care 

îndeplinesc condițiile pentru a fi manageri de caz. 

Ca și principale obiective în anul 2021 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. Acestia 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 (SMCA), a urmărit îndeplinirea obiectivelor specifice 

managementului de caz pentru persoanele adulte care au nevoie de protecție, îngrijire și 

asistență din unitățile rezidențiale pentru adulți aflate în structura DGASPC Cluj, dar și pentru 

cazurilor din comunitate care ne-au fost alocate, ținând cont de restricțiile impuse de criza 

sanitară.  

S-au adaptat toate instrumentele de lucru ale SMCA  pentru munca la distanță utilizând 

mijloace electronice de comunicare disponibile (calculator, scaner, telefon, videoconferințe, 

etc.). 

Obiectivele serviciului, activități realizate și indicatori de performață: 

Obiectiv 1: Resectarea 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. 

29/2019pentru 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 

reglementările legislative apărute pe parcursul anului 2020 referitor la prevenirea infectării cu 

SARS-COV 2, valabile centrelor rezidențiale și serviciilor sociale 

Activități: 

1. Elaborarea procedurilor operaționale în baza prevederilor prezentului ordin în toate 

centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte din structura DGASPC Cluj; 

http://www.omasacalda.ro/
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2. Verificarea implementării acestor prevederi prin rapoarte lunare: 

-numărul și calitatea recomandărilor referitoare la evoluția beneficiarilor, observații 

cuprinse în Fișele de monitorizare și evaluare a implementării Planurilor 

Personalizate/Planurilor Personale de Viitor/Planurilor Individuale de Asistență și 

Îngrijire. 

• Total SMCA : Rapoarte lunare activitate manager caz - 72, Rapoarte lunare 

monitorizare respectare standarde pt beneficiari -168, PP/PIAI/PPV -954, Planuri 

actiune -865, Fișe risc -990, Rapoarte lunare monitorizare beneficiari -4.230, fișe 

monitorizare semestriala -930, fișe monitorizare trimestrială -264, fișe închidere cazuri 

-79. 

• Centrul de Îngrijire și Asistență Cluj-Napoca: 24 Rapoarte lunare de 

monitorizare cu 996 Rapoarte de monitorizari lunare individuale anexate, 166 Planuri 

Personalizate, 166 Planuri de acțiune cu 166 Fișe de identificare a riscurilor anexate, 

166 Fișe de monitorizare semestriale completare lunar.  

• Centrul de Îngrijire și Asistență Luna de Jos:  24 Rapoarte lunare de 

monitorizare cu 657 Rapoarte de monitorizari lunare individuale pentru fiecare 

beneficiar asistat; 107 Planuri Personalizate; 135 Fișe de monitorizare și evaluare a 

implementării Planurilor Personalizate semestriale, 142 Planuri de Acțiune cu 187 Fișe 

de identificare a riscurilor anexate. 

• Centrul de Îngrijire și Asistență Mociu: 12 rapoarte lunare de monitorizare, 50 

Planuri Personalizate, 50 Fișe de monitorizare semestrială a implementării Planurilor 

Personalizate completate lunar, 50 Fișe de riscuri, 280 Rapoarte monitorizare a 

implementării PP-ului/an, anexate. 

• Centrul de Îngrijire și Asistență Câțcău: 12 Rapoarte lunare de monitorizare cu 

565 Fise de monitorizari lunare individuale anexate, 97 Planuri Personalizate, 97 Fișe 

semestriale de monitorizare a Planurilor Personalizate- completate în fiecare lună,  97 

Planuri de actiune, 97 Fise de risc . 

• Locuințe Protejate Câțcău: 12 Rapoarte lunare de monitorizare cu 180 Rapoarte 

de monitorizari lunare individuale anexate, 40 Planuri Personalizate, 39 Fișe de 

monitorizare semestrială a Planurilor Personalizate completate lunar, 39 Planuri de 

actiune , 39 Fise de risc. 

• Centrul pentru Persoane Vârstnice Recea Cristur: 12 rapoarte lunare de 

monitorizare, 60 Planuri Individuale de Asistență și Îngrijire,120 Fișe semestriale de 

monitorizare a implementării Planurilor Individuale de Asistență și Îngrijire; 120  Fișe 

Monitorizare Trimestrială.                                                                        

• Căminul pentru Persoane Vârstnice Gherla: 12 rapoarte de monitorizare centru  

lunare, 60 Planuri Personalizate pentru 30 beneifciari cu CH, 60 Fișe de riscuri, 60 Fișe 

semestriale de Monitorizare Semestrială a implementării Planurilor Personalizate 

(completate lunar), 260 Rapoarte monitorizare implementării PP/an, 20 Planuri 

individuale de Asistență și Îngrijire, 68 Fișe Monitorizare Trimestrială.                                                                        

• Centrul pentru Persoane Vârstnice Câmpia Turzii: 12 Rapoarte lunare de 

monitorizare cu 162 Fise de monitorizare si evaluare lunare a beneficiarilor cu CH ,42 

Planuri Personalizate ,Planuri de actiune 42 , Fise de risc 42, 84 rapoarte trimestriale 

pentru persoanele varsnice. 

• Centrul de Abilitare și Reabilitare Gherla: 12 Rapoarte de monitorizare si 

evaluare lunare a beneficiarilor cu 450 Rapoarte de monitorizari lunare individuale 

anexate, 100 Planuri Personalizate, 100 Fișe de monitorizare a Planurilor Personalizate 

(completate timp de 6 luni de 2 ori/an), 100 fise de riscuri, 100 Planuri de Actiune.  

• Centrul de Abilitare și Reabilitare Jucu: 12 Rapoarte lunare de monitorizare cu 

549 Rapoarte de monitorizari lunare individuale pentru fiecare beneficiar axenate; 101 
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Planuri Personalizate; 113 Fișe de monitorizare și evaluare a implementării Planurilor 

Personalizate, 139 Planuri de Acțiune cu 219 Fișe de identificare a riscurilor anexate. 

• Complexul de Servicii Comunitare destinat Persoanelor Adulte Câmpia: 12 

Rapoarte lunare de monitorizare cu 240 Rapoarte de monitorizari lunare individuale 

pentru fiecare beneficiar axenate, 40 Planuri Individuale de Îngrijire și Asistență,  40 

Fișe de monitorizare a implementării Planurilor Personalizate, 40 Planuri de acțiune 

cu 40 Fișe de identificare a riscurilor anexate; 

• Centrul de Servicii de Recuperare de Tip Ambulatoriu pentru Adulți Turda: 12 

Rapoarte de monitorizari lunare individuale anexate,  102 Planuri Personalizate, 102 

Fișe monitorizare a Planurilor Personalizate. 

• Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ’’Sf. 

Luca’’ Beclean – 2 Rapoarte de monitorizare semestrială, 8 Rapoarte de monitorizare 

a stării de sănătate a beneficialor. 

- Coordonarea la nivelul județului Cluj a proiectului  ”Persoane cu dizabilități - 

tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate", Cod 

SIPOCA/SMIS2014+: 618/127529, prin care am derulat activitatea de colectare de 

informații despre fiecare beneficiar și fiecare angajat din toate centrele rezidențiale 

pentru persoane adulte cu dizabilități din structura DGASPC Cluj. 

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:  

 comunicare lunară cu echipele centrelor rezidențiale pentru adulți în vederea 
întocmirii Planurilor Personalizate (PP)/ Planurilor Personalizate de Viitor 

(PPV)/Planurilor Individuale de Asistență și Îngrijire (PIAI) pentru fiecare 

beneficiar- valabile 6 luni, în colaborare cu echipa multidisciplinară a centrului;  

 întocmirea Fișelor de monitorizare și evaluare a implementării Planurilor 

Personalizate/Planurilor Personale de Viitor /Planurilor Individuale de Asistență și 

Îngrijire pentru fiecare beneficiar în parte. 
Obiectiv 3: Creșterea calității serviciilor de specialitate furnizate adulților din centrele 

rezidențiale prin promovarea de acțiuni și campanii de informare și conștientizare  

Activități:  

Participare la seminarii online  - 6 programe: 

 Fundația Regală Margareta a României – “Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă” 
– organizat cu ocazia zilei Internaționale a vârstnicilor – 01.10.2020. 

 Dezbaterea on-line ,,Strategia națională – incluziune socială 2021-2027,, - 03.11.2020. 

 Focus grup din cadrul proiectului ,,The other side of the story: perpetrators in change,, 

- organizat de DASM Cluj-Napoca  în domeniul violenței domestice– 06.11.2020. 

 Proiect POCA, ateliere de lucru organizate în scopul fundamentării Strategiei Naționale 
pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, perioada desfășurării 18.11.2020-

23.11.2020. 

 Seminar on-line organizat de ANES - ,,Violența domestică în contextul pandemiei 
Covid-19: consecințe, perspective, soluții – 07.12.2020. 

 Fundatia de Sprijin Comunitar, Conferinta Nationala ,,Activ la varsta a treia,, - perioada 

desfasurarii 9-10 decembrie 2020, on-line pe platforma webex. 

 Seminar de advocay - ,,Comunități și instituții prietenoase cu demența,, - organizat de 
Asociația Habilitas – 14.12.2020. 

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

din familie 
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Activități: preluarea și evaluarea dosarelor noi intrate în evidența serviciului pe parcursul 

anului 2020 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. Astfel:  

 numărul total de cereri aflate în evidența serviciului pe parcursul anului 2020: 233 

cazuri  (69 femei cu handicap,  53 femei fără handicap, 59 bărbați cu handicap,  52 

bărbați fără handicap); 

 numărul de admiteri în centrele rezidențiale pentru adulți:  19 (4 femei cu handicap, 4 
femei fără handicap, 7 bărbați cu handicap, 4 bărbați fără handicap); 

 -numărul cazurilor ieșite din evidența serviciului prin decesul beneficiarilor/închidere 
caz: 22 decese  (6 femei cu handicap, 6 femei fără handicap, 5 bărbați cu handicap, 5 

bărbați fără handicap); 

 număr de cazuri pentru care s-au identificat servicii alternative la instituționalizare, 
furnizate de ONG-uri, îngrijire la domiciliu,etc: 29  (8 femei cu handicap, 8 femei fără 

handicap, 9 bărbați cu handicap, 4 bărbați fără handicap ). 

La data de 31.12.2020, în evidența serviciului  SMCA se afla un număr de 166 cazuri (54 

femei cu handicap, 35 femei fără handicap, 38 bărbați cu handicap, 39 bărbați fără handicap). 

Obiectiv 5: Intervenția în cazurile de violență domestică. 

Activități: Preluarea sesizărilor de violență domestică, acordarea de servicii specializate 

victimelor. 

 numărul de cazuri intrate în evidența serviciului- 51; 

 numărul de persoane(victime) care au beneficiat de servicii oferite în regim 
rezidențial- 34; 

 numărul de persoane (victime)care au beneficiat de servicii specializate la sediul 
SMCA-17. 

 numarul de fise de inchidere cazuri : 23 

Obiective noi propuse pentru anul 2021:  

 Îmbunătățirea implementării 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, în contextul pandemiei COVID 19  

 Revizuirea procedurilor operaționale existente cu respectarea prevederilor 
Ord.1218/2019 și adaptate contextului pandemiei COVID 19. 
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2.2 SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ  

ŞI INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ, EVIDENNȚĂ PRESTAŢII 

SOCIALE,  

COMPARTIMENT INCLUZIUNE SOCIALĂ 

 

 

În cadrul acestui serviciu se facilitează accesul persoanelor cu dizabilităţi la prestaţii şi 

servicii sociale. 

Obiectiv 1: 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 urmare a verificării fișierelor prin programul D-

Smart, număr persoane care au beneficiat de legitimatii pentru transport urban cu mijloace de 

suprafață. 

Activităţi:  

 Informarea beneficiarilor asupra drepturilor prevăzute de lege, preluarea și operarea 
documentelor în vederea obţinerii rovinietei de către beneficiari; 

 Colaborarea cu Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj, conform convenţiei 

încheiate; 

 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. 

 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; 

 Informarea persoanelor cu handicap / însoțitorilor / asistenților personali asupra 

metodologiei de utilizare a biletelor pentru transport, conform HG nr. 1017/2018;  

 Eliberarea biletelor unice pentru transport interurban persoanelor cu dizabilităţi, 
însoţitorilor sau asistenţilor personali ai acestora şi asigurarea evidenţei acestora în 

programul informatic D-Smart;  

 Verificarea biletelor utilizate de către beneficiari, transmise direcției pentru decont de 
către  operatorii de transport interurban;  

 Verificarea centralizatoarelor şi a fişierelor transmise direcţiei de către operatorii de 
transport interurban; 

 Eliberarea legitimaţiilor pentru transport urban gratuit cu mijloace de suprafaţă, la 

solicitarea persoanelor cu dizabilităţi/asistenţilor personali. În cursul anului 2020 au 

beneficiat de bilete pentru transport interurban 3513 persoane. 

 S-au eliberat persoanelor cu handicap grav şi accentuat precum şi însoţitorilor sau 
asistenţilor personali ai acestora un număr de 28 305 bilete unice pentru transport 

interurban. S-au urmărit valoric şi s-au generat  în programul D-Smart un număr de 28 

305 bilete unice pentru transport. 
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 S-a 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 2 245 persoane au beneficiat de această facilitate.  

 S-au instrumentat şi operat în programul informatic 2 394 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 180 persoane asupra încetării valabilității rovinietelor, ca urmare a 
înregistrării decesului persoanelor cu dizabilități sau alte motive: schimbare grad 

handicap, neîncadrare, etc. 

 În cursul anului 2020 s-au emis 572 legitimaţii pentru transportul urban cu mijloace de 
suprafaţă; 

Obiectiv 2: 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: 

 Preluarea documentelor şi informarea beneficiarilor asupra programului "Asigurarea 

mobilității persoanelor cu dizabilități în România și Europa" pentru obținerea cardului 

european pentru dizabilitate, Colaborarea cu ANPD  pentru eliberarea cardului 

european pentru  dizabilitate  celor în drept, conform convenţiei de colaborare și 

eliberarea cardului european pentru dizabilitate și a ghidului beneficiarului către 

solicitanți: în anul 2020 s-au instrumentat documente și s-au emis pentru persoanele cu 

dizabilități un număr de 27 carduri pentru dizabilitate. 

Obiectiv 3: Întărirea mecanismelor de control pentru evitarea acordării drepturilor 

necuvenite (obiectiv realizat); 

Activități: 

 S-a colaborat cu Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind 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 2020, s-au operat 2 545 decese și s-au emis 

Dispoziții privind încetarea drepturilor pentru 2 545 beneficiari. Dispozițiile sus 

menționate s-au comunicat AJPIS Cluj, conform prevederilor legale. 

 La nivelul acestui serviciu se realizează verificarea documentelor și transmiterea 
acordului DGASPC Cluj, conform opțiunii beneficiarilor, către serviciile de specialitate 

ale primăriilor din judeţ, pentru plata indemnizaţiilor lunare şi a salariilor asistenţilor 

personali. La sfârșitul primului semestru al anului 2020, în județul Cluj erau înregistraţi 

2 186 asistenţi personali și au beneficiat de indemnizaţie lunară pentru îngrijire un 

număr de 5 714  persoane cu dizabilităţi; 

 Semestrial, 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 primăriile din județ  pentru plata acestor drepturi. 

 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. 
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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 în acordarea drepturilor necuvenite, în cursul 

anului 2020 a fost suspendat, prin act administrativ, dreptul de asistență socială sub 

forma prestațiilor sociale pentru 84 persoane cu dizabilități. Dispozițiile privind 

suspendarea acestui drept s-au comunicat beneficiarilor și AJPIS Cluj, în vederea 

suspendării plății prestațiilor sociale, conform HG 1019/2018. 

 

Obiectiv 4: Creșterea gradului de acces al persoanelor cu dizabilități la beneficii sociale  
Activităţi: 

 Preluarea documentelor, analiza conditiilor eligibile pentru acordarea / modificarea / 

încetarea/ suspendarea dreptului de asistență socială sub forma prestațiilor sociale și 

întocmirea dosarului administrativ, în situația cazurilor noi.  

 Operarea datelor în programul D-Smart și listarea dispozițiilor privind acordarea / 
modificarea / încetarea/ suspendarea drepturilor de asistență socială sub forma 

prestațiilor sociale; 

 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. 

 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); 

 Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale si cu instituţiile publice locale pentru 
promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 

 Acordarea dreptului 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 2020 era de 28 578, din care: 26 245 adulţi şi 2 333 miori. S-au prelungit la 

termen certificatele revizuite pentru un număr de 4 911 beneficiari (3 832 adulţi şi 1 

079 copii).  

 În cursul anului 2020 au intrat în evidenţele noastre 3 403 persoane cu dizabilități, 
cazuri noi, din care 2 875 adulţi şi 528 copii. Pentru aceste persoane s-au oferit servicii 

de informare şi consiliere pentru obţinerea drepturilor de asistenţă socială. S-au 

instrumentat 148 dosare administrative ale persoanelor cu dizabilități, transferate la /de 

la alte direcţii generale din ţară, în vederea acordării drepturilor prevăzute de lege.   

 s-au scos din evidență persoanele cu handicap decedate şi s-au emis dispoziţii privind 
încetare a drepturilor pentru 2 545 persoane; 

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

pentru viramentul prestaţiilor sociale în cont bancar (12 859 beneficiari au optat pentru 

primirea prestaţiilor sociale în conturi bancare); 

 s-au emis 11 693 Dispoziții privind dreptul la prestații sociale: 8 190 dispoziții privind 
acordarea prestațiilor sociale, 3 375 dispoziții privind încetarea dreptului la prestații 
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sociale, 44 dispoziții privind modificarea dreptului la prestații sociale și 84 dispoziții 

privind suspendarea dreptului la prestații sociale; 

 s-au întocmit și transmis către AJPIS Cluj 42 situații centralizatoare și Dispozițiile 

aferente privind acordarea, încetarea, modificarea și suspendarea dreptului sub forma 

prestațiilor sociale pentru persoanele cu dizabilități, precum și documentele aferente 

schimbării opțiunii de plată ale persoanelor cu dizabilități și documentele specifice în 

situația transferurilor de la /către alte direcții din țară; 

 s-au verificat toate cazurile transmise de către unităţile de învăţământ  special, pentru 
anul  şcolar 2020-2021, un număr de 68 preşcolari şi  elevi aflaţi în şcoli speciale cu 

internate; 

 s-au suspendat pe perioada anului şcolar prestaţiile acordate acestora, emiţându-se 
dispoziții pentru dteptul la prestații sociale doar pentru perioada în care sunt îngrijiți în 

familie; 

 În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, s-a prelungit 

în programul informatic valabilitatea documentelor de identitate pentru 2 300 persoane 

cu dizabilități. 

 

 

2.3 SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU 

HANDICAP 

 

 

Misiunea Serviciului de Evaluare: 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. 

Activităţile specifice desfăşurate în cadrul serviciului, în anul 2020: 

- verifică şi analizează documentele necesare evaluării, transmise prin poştă, poştă 

electronică sau predate personal la ghişeul special amenajat în acest sens; 

- realizează procesul de evaluare complexă, telefonic şi în cazuri speciale la ghişeul 

special amenajat în acest sens – 6483 evaluări;  

- soluţionează sesizările prin reevaluare la domiciliu – 50 cazuri; 

- în cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea s-a realizat din ianuarie 2020 până în 

luna martie 2020, la domiciliul/resedinţa persoanei în cauză, o dată pe săptămână 

membrii serviciului s-au deplasat pe teren – s-au realizat 238 de evaluări la 

domiciliu; 

- întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană evaluată şi 

propune încadrarea în grad de handicap – 6483 rapoarte de evaluare întocmite; 

- întocmește propunerea planului de recuperare pentru fiecare beneficiar evaluat care 

a fost încadrat în grad de handicap – 6483 propuneri de planuri de recuperare; 

- înaintează dosarul Comisiei de Evaluare; 

- întocmește planul de servicii pentru fiecare beneficiar evaluat care a fost încadrat 

în grad de handicap – 6405 planuri de servicii; 

- răspunde favorabil la cererile de transfer în/ din alte județe – 123 dosare medicale 

transferate; 

- răspunde sesizărilor, petițiilor, întrebărilor și cererilor care au legătură cu încadrarea 

în grad de handicap – 103 răspunsuri; 

- colaborează cu serviciul familial în vederea încadrării în muncă şi cu serviciul 

rezidenţial pentru internarea în centru a beneficiarilor care au solicitat acest lucru. 

Indicatori de performanţă: 
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- în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 au fost evaluate 6483 persoane din care au 

fost menţinute/ încadrate în grad de handicap 6405 de persoane, iar 78 cazuri nu s-

au încadrat în criteriile medicale  

- s-au depus un număr de 238 dosare pentru evaluare la domiciliul persoanei din 

01.01.2020 până în 16.03.2020. După această perioadă evaluările s-au realizat 

telefonic. 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 2020 arată astfel : 

 

Tipul 

deficienţei 

fizic somatic auditiv nevăzător mental psihic asociat HIV

/ 

SID

A 

Surdo

-

cecita

te 

Nr. persoane 

încadrate în 

grad de 

handicap 

 

2364 

 

1786 

 

23 

 

303 

 

1202 

 

185 

 

598 

 

17 

 

0 

 

În perioada ianuarie – decembrie 2020, tipul de deficienţă fizic a avut cea mai mare pondere. 

Distribuţia numărului de persoane evaluate în funcţie de venituri: 

 

Fara venit 673 

Pensie de urmaş 190 

Pensie de invaliditate 1428 

Pensie de limită de vârstă 3756 

Salariat 436 
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3. SERVICII CARE RĂSPUND ATÂT NEVOILOR PERSOANEI ADULTE 

CÂT ȘI COPIILOR 

 

  

3.1 CENTRUL DE REABILITARE SOCIALĂ ȘI PRIMIRE ÎN REGIM DE 

URGENȚĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE, 

INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE TRAFIC, MIGRAȚIE ȘI REPATRIERI 

 

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

de Persoane Cluj-Napoca are două compartimente:   

1. Centru de zi pentru 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 și soluționează cazurile de 

migrație și repatriere. 

             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 2020, în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 au fost înregistrate 301 de sesizări. S-

au efectuat evaluările iniţiale și complexe ale cazurilor intrate.  

Din totalul de 301 cazuri, 15 au fost victime ale traficului de persoane și exploatare prin 

cerșetorie, 31 cazuri de repatriere, 58 cazuri de  abuz și neglijare și 72 cazuri de act sexual cu 

un minor/pornografie infantilă, 33 cazuri victime ale infracțiunii de viol, 15 cazuri de violență 

în familie, 40 de cazuri de tâlhărie, 26 de cazuri de furt calificat și 11 cazuri deținere de droguri.  

Din totalul celor 301 de sesizări, 221 au reprezentat participarea la audierea minorului, 

din care 93 au avut loc în sala de audiere specializată AUDIS, fiind  solicitată de către DIICOT, 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj și Poliție și în 128 de cazuri  specialiștii centrului nostru 

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

Pe parcursul anului 2020 s-au solicitat 102 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, Tribunalul Cluj, ANDPDCA, DIICOT, BCCO, Primării 

și Secții de Poliție.  

Din numărul total de cazuri, 187 sunt de sex masculin și 114 de sex feminin. Mediul de 

proveniență se distribuie în felul următor: 196 din cazuri aparțin mediului urban, în timp ce 

105 sunt din mediul rural. Copiii care au fost victime ale traficului de persoane și au ajuns în 

evidența centrului nostru, au vârsta cuprinsă între 5-18 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 2020 au intrat în adăpost 2 minore, 

victime ale traficului de persoane, cu măsura plasamentului, iar 3 beneficiare au fost reintegrate 

în familie. În prezent în adăpost sunt 7 beneficiare. 

Pe tot parcursul anului 2020 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 Asociația E-

liberare, psihologul Asociației implicându-se în consilierea beneficiarelor. Am încurajat 
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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 2020 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 online de sensibilizare în mediul universitar și 

şcolar. 

 S-au organizat întâlniri online cu elevii de la diferite unități de învățământ, cum ar fi: 

Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu (aprox. 50 de elevi), Facultatea de Psihologie din cadrul 

UBB (8.02.2020, aprox. 60 de studenți) pe tematica Trauma victimelor traficului de persoane, 

și cu studenții de la Facultatea de Drept din cadrul Universității Babes Bolyai (18.12.2020, 

aproximativ 100 de studenți). 

Scopul acestor campanii a fost 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. Este extrem de importantă sensibilizarea și implicarea 

instituțiilor în activitatea de prevenire a fenomenului traficului de persoane precum și 

informarea elevilor/studenților/profesorilor în vederea conștientizării și recunoașterii riscurilor 

la care sunt expuși copiii/tinerii. 

Obiective propuse pentru anul 2021: 

 Formarea rețelei naționale de servicii de protecție și asistență a victimelor traficului 
de persoane 

 Asigurarea furnizării de servicii adecvate și specifice beneficiarilor centrului 

 Întreprinderea demersurilor în ceea ce privește îmbunătățirea relației copilului cu 
părinții și familia lărgită 

 Asigurarea atingerii scopurilor propuse pentru cei care au beneficiat de serviciile 
centrului. 

 

 

3.2 CENTRUL COMUNITAR JUDEȚEAN - COMPLEX DE SEVICII 

SOCIALE COMUNITARE PENTRU COPII ȘI ADULȚI 

 

 

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

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

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

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

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

locuri  și este  organizat  în 6 centre astfel:  

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

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

capacitate de 50 locuri;  

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

pentru 190 de tineri; 

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

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

e) Centrul de recuperare pentru bolnavii Alzheimer: 24 locuri 

f) Centrul de consiliere pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu 
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dizabilități/handicap  pentru 150 persoane; 

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

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

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

capacităților individuale.  

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 perioada 27.03.2020-11.05.2020 Centrul Comunitar Judeţean a fost închis datorită 

pandemiei provocate de noul coronavirus SARS Cov-2 – COVID 19, iar angajaţii au fost 

delegati la alte centre din subordinea DGASPC Cluj.  

Centrele de recuperare pentru copii – Centrul de zi/Recuperare Copii cu Autism şi 

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Handicap Motor/Fizic/Neuropsihic au fost recomandate 

ca modele alternative de prevenire a separarii copilului de familie pentru a fi incluse în “Ghidul 

naţional de modele alternative de dezvoltare a activitatii de prevenire a separarii copilului de 

familie“ pe care ANPDCA il pregateste cu asistenta tehnica din partea Bancii Mondiale. Scopul 

ghidului este de a veni in sprijinul autoritatilor locale din Romania prin prezentarea de modele 

alternative de servicii/interventii, pentru a imbunatati accesul copiilor expusi riscului de 

separare de parinti la servicii de prevenire. 

Din mai 2020 Centrul Comunitar Judeţean şi-a reluat parţial/treptat activitatea, 

desfăşurarea activităţilor de intervenţie 1-1 şi on-line conform Procedurii de lucru privind 

perioada stării de alertă generată de pandemia COVID-19 elaborată pe baza recomandărilor şi 

Ghidului metodologic ANPDCA, ulterior fiind elaborată procedura operaţională privind 

prevenirea infecţiei COVID-19 în CCJ (cod –PO17.32, ediţia 1, revizia 0 din 07.12.2020). 

Centrul Comunitar Judeţean Cluj a colaborat cu: 

 ANDPDCA în vederea acordării unui număr de 3 interviuri sociologice, cu trei angajaţi 
pentru realizarea cercetării calitative în cadrul unei diagnoze a situaţiei persoanelor cu 

dizabilităţi din România în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de 

coordonarea implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi”   

 Consiliul Judeţean Cluj în vederea acţiunii de casare a unor obiecte din cadrul 

proiectului REGIO; 

 AJPIS pentru înscrierea angajaţilor în număr de 33 persoane – personal de specialitate 
şi de conducere la cursul organizat în cadrul Proiectului Dezvoltarea sistemului de 

asistentă socială pentru combaterea sărăciei si excluziunii sociale, 

POCU/460/4/6/126924.   

 Asociația Habilitas referitor la realizarea unui program de pregătire pentru profesioniştii 

(angajații DGASPC cu studii de specialitate) care sprijină părinții singuri şi care 

vor oferi instruire şi sprijin personalizat acestora, curs on-line ParentBank –“Formare pentru 

practicienii care susţin părinţii singuri, în dezvoltarea competenţelor şi consolidarea 

capacităţilor” – au fost înscrişi  şi au participat 6 specialişti de pe Centrul de Consiliere pentru 

integrarea socio-profesională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie şi Centrul de 

consiliere pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap. 

 ISU Cluj în vederea realizării Planului de intervenţie în caz de incendiu şi obţinerea 
aprobării.  

 Direcţia de Sănătate Publică Cluj în vederea monitorizării desfăşurării activităţilor şi  
raportări, informări, monitorizări a cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19; 

 2 angajați incluși în proiectul derulat de DGASPC în colaborare cu ANES –Venus 

Împreună pentru o viață în siguranță. 
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 SC SANPREV pentru efectuarea examinărilor anuale privind medicina muncii.  

            S-a înfiinţat arhiva Centrului Comunitar Judeţean Cluj şi au fost depuse documentele 

conform procedurii de arhivare. 

 

CENTRU DE ZI/ RECUPERARE PENTRU COPII CU AUTISM 

 

În decursul anului 2020 au beneficiat de serviciile centrului un număr  de 40 beneficiari. 

Aria psihologie Organizarea și participarea la 11 evaluări inițiale în vederea admiterii în cadrul 

C.Z.R.C.A.; Realizarea a 577  şedinţe de evaluare detaliată și intervenţie pe aria psihologică de 

dezvoltare cu scopul atingerii obiectivelor conform nevoilor identificate; 
Aria psihopedagogie Participarea la 10 evaluări iniţiale. Realizarea a 668 de şedinţe de 

intervenţie pe aria psihopedagogică de dezvoltare cu beneficiari din cadrul C.Z.R.C.A. 

Aria logopedie Participarea la 9 evaluări inițiale. Realizarea unui număr - 879 terapii şedinţe 

de intervenţie pentru copiii din cadrul centrului; 

Aria kinetoterapie Efectuarea a 832 de  ședințe de terapie individuală în cadrul CZRCA; 

Aria mobilizare orofacială- 440 de terapii. 

Menţionăm că din luna iunie 2020 CZRCA funcţionează cu un singur psiholog . De asemenea 

postul de psihopedagog a fost temporar vacant şi ulterior în 2020 scos la concurs ca şi post 

vacant pe perioadă determinată. 

 

CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COPII CU HANDICAP MOTOR/FIZIC/   

NEUROPSIHIC 

În decursul anului 2020 au beneficiat de serviciile centrului un număr  de 60 beneficiari. 

Intervenţie timpurie În anul 2020 s-au realizat 717 de intervenții specifice pe aria intervenţie 

timpurie.  

Interventie psihologicǎ: În anul 2020 s-au realizat 397 de intervenții specifice pe aria 

interventie psihologicǎ.  

Intervenție Psihopedagogică: Ȋn anul 2020, au fost efectuate un numǎr de 527  de terapii pe 

aria psihopedagogicǎ. 

Intervenție și stimulare oro-facială: Ȋn anul 2020, s-au efectuat  pe aria de stimulare 

orofacialǎ 317 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 2020 s-au realizat 294 de intervenții specifice pe aria limbajului.  

Kinetoterapie: Ȋn anul 2020 s-au realizat 818 ședințe de kinetoterapie.  

Aria fizioterapie și masaj: în anul 2020 s-au efectuat 265 intervenții  de masaj. 

CENTRU DE RECUPERARE AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU 

HANDICAP 

În decursul anului 2020 au beneficiat de servicii de recuperare un număr de 57 

beneficiari  cu o frecvență de 1/2/3 ori pe săptămână în funcție de particularitățile fiecărui caz. 

Pe parcursul anului 2020 au fost sistați 13 beneficiari și admiși 6 beneficiari. 

- Aria kinetoterapie: în anul 2020 s-au realizat 1423 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 2020 s-au realizat un număr de 388 intervenții specifice pe aria 

limbajului.  

- Aria intervenție psihopedagogică: în anul 2020 s-au realizat un număr de 191 ședințe 

de intervenție psihopedagogică. 
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- Aria fizioterapie și masaj: în anul 2020 s-au efectuat 325 intervenții  de masaj care au 

constat în ședințe de masaj terapeutic de relaxare, menținerea stării de bine. 

- Aria mobilizare oro-facială: în anul 2020 s-au efectuat 82 intervenții de mobilizare 

orofacială. 

 

CENTRU DE CONSILIERE PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A 

PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

 

Centrul a oferit servicii de consiliere și integrare socio-profesională pentru un număr de 

150 persoane cu handicap fizic, somatic, auditiv, vizual, mintal, neuropsihic, asociat, 

HIV/SIDA,boli rare, surdocecitate aflate pe raza județului Cluj, cu certificat de încadrare în 

grad de handicap valabil. 

  Pe tot parcursul anului 2020 în contextul special mondial al pandemiei COVID-19 am 

efectuat demersurile necesare pentru a putea oferi serviciile de informare, consiliere, orientare, 

mediere către beneficiari și angajatori prin mijloace telefonice și electronice. Am avut discuții 

telefonice cu beneficiarii centrului, informarea acestora în legătură cu situația actuală, am oferit 

servicii de consiliere și suport moral pentru managementul situației de criză prin care trec 

aceștia. Am încercat, de fiecare dată să oferim aceste servicii de consiliere tocmai pentru a 

atenua efectele situației de criză prin care beneficiarii centrului au trecut pe parcursul acestui 

an.  

- Număr total persoane care au beneficiat de servicii de informare: aprox. 160 persoane  

- Beneficiari noi admiși anul 2020: 7 beneficiari 

- Persoane cu handicap angajate pe parcursul anului 2020: 6 

- Pe parcursul anului 2020 am arhivat, cu ajutorul echipei din cadrul centrului ( psiholog, 

prihopedagog ) dosarele beneficiarilor CISPD aferente anilor 2014 – 2018 inclusiv. 

- Acordare vouchere către persoane care au aplicat pentru obținere – 10 persoane 

Intervenție psihologicǎ: s-au realizat 246 şedinte de evaluare și consiliere  

psihologică/vocaţională față în față si online pentru beneficiarii activi in cadrul centrului;  

 

CENTRU DE  ZI  PENTRU  PERSOANE  ADULTE CU ALZHEIMER   

- Aria asistență socială: Statistic situaţia beneficiarilor Centrului de Zi pentru persoane 

adulte cu  Alzheimer se prezintă astfel:  

- Număr de beneficiari activi – 24, Beneficiari admişi - 1,  

- Aria  Psihologie:  În anul 2020 - ședințe de stimulare cognitivă de grup cu o medie de 

8 beneficiari pe zi.  

- Aria asistenţă medicală:  Activitatea medicală în cadrul Centrul de Zi Alzheimer se 

desfășoară sub îndrumarea asistentului medical al centrului.  Au fost efectuate 129 

ședințe de masaj terapeutic de relaxare și decontracturare  musculară și menținerea stării 

de bine. 

- Aria  kinetoterapie: în cadrul C.Z.A. ședințe de kinetoterapie de grup cu o medie de 8 

beneficiari pe zi la activităţile zilnice, numărul total de terapii din carul C.Z.A. a fost 

35 de şedinţe din care am efectuat: 29 de şedinţe de grup, 74 şedinţe individuale. 

Activitatea centrului din luna mai, după redeschidere, s-a desfășurat doar on-line datorită 

situației pandemice.       
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CENTRU DE CONSILIERE PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ 

PENTRU TINERII CARE PARASESC SISTEMUL DE PROTECTIE  

 

Numărul beneficiarilor activi pe centrul CIPST la finele anului este de 27. 

Aria psihologie: 

- Realizarea unu număr de 25 ședințe de consiliere vocațională/psihologică, față în față 

și telefonic;  

- Participarea la 13 întrevederi cu beneficiari CISPT; 

- Realizarea unui număr de 23 ședințe de evaluare vocațională; 

- Minute de echipă – 17; 

- Realizarea unui număr de 8 rapoarte de evaluare psihologică; 9 rapoarte de evaluare 

vocațională complexă aria psihologie. 

Aria psihopedagogie: 

- Realizarea unui număr de 16 ședințe de evaluare vocațională împreună cu psihologul 

centrului; 

- Realizarea unui număr de 13 ședințe de consiliere vocațională; 

- Participarea la 7 întrevederi cu beneficiari CISPT; 

- Minute de echipă – 11; 

- Întocmirea documentelor referitoare la beneficiari: realizarea unui număr de 5 rapoarte 

de evaluare psihopedagogică, a 5 rapoarte de evaluare vocațională complexă aria 

psihopedagogie, a 5 PISP/PIS –uri; 
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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 31.12.2020 

 
 

Grafic 2:Copii protejaţi în sistem familial la 31.12.2020 
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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) 

 

 
 

CL= consilii locale 

FPA= furnizori de servicii sociale privaţi acreditaţi 

 

 Grafic 5: Situaţia comparativă a copiilor aflaţi în sistem rezidenţial de protecţie: 
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Grafic 6:  Situaţia comparativă a copiilor aflaţi în sistem familial de protecţie 

 
 

Grafic 7: Situaţia comparativă a copiilor faţă de care a fost stabilită măsura supravegherii 

specializate 

 

 
 

Grafic 8. Situațiia copiilor cu măsură de protecție intrați pentru prima dată în sistem – în anul 

2020 
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Grafic 9: Situaţia comparativă a copiilor intraţi pentru prima dată în sistemul de protecţie în 

ultimii 5 ani: 

 

 
 

 

 

  

Grafic 1: Situaţia persoanelor cu handicap (copii, adulţi) neinstituţionalizate la 31.12.2020 
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Grafic 2: Numărul copiilor cu handicap neinstituţionalizaţi în funcţie de tipul de handicap din 

judeţul Cluj la 31.12.2020 

 

 
 

 

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

judeţul Cluj la 31.12.2020: 

 

 
 

 

 

 

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

Cluj, la 31.12.2020 
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Grafic 5 Numărul total de persoane adulte cu handicap în evidenţa DGASPC în perioada 

2016-2020  

 
 

 

3.3.2.Relația cu autorităţile administraţiei publice locale 

 

Conform HG nr. 797/2017 privind Regulamentul-Cadru de organizare şi funcţionare al 

direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pe parcursul anului 2020 DGASPC 

Cluj a sprijinit activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul 

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

dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, și a acordat 

asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca 

formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

Obiectiv: Sprijinirea metodologică a activității autorităţilor administraţiei publice 

locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului. 

Monitorizarea activităţii Serviciului Public de Asistenţă Socială/a persoanelor cu 

atribuţii de asistenţă socială din cadrul Unităților Administrativ Teritoriale (UAT) a constat în:  

- vizite in teren, dar preponderent în acest an, 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 in doua 

situatii. 

- Sprijin  în monitorizarea copiilor cu copii plecați la muncă in strainatate și în aplicarea 

procedurii delegării drepturilor parintești; 

- Consiliere pentru întocmirea documentației specifice încadrării în grad de handicap 

pentru copii si adulți; 

- Acordarea de a sprijin în evaluarea nevoilor sociale ale comunității, înființarea unor 

servicii  post evaluare, continuarea campaniei de recrutare a asistenților maternali 

profesioniști;  
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- Consiliere în vederea colectării datelor pentru întocmirea bazei de date naționale  în 

cadrul proiectului I-Progress: diseminarea informației și colectarea chestionarelor. 

- Consiliere pe tematica 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; 

- Consiliere 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. 

Obiectiv propus pentru anul 2021: 

•  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. 

- identificarea nevoilor sociale ale comunitatilor locale care vor sta la baza întocmirii Strategiei 

Județene a Serviciilor Sociale. 

 

3.3.3 Relația cu organizațiile nonguvernamentale  

 

Obiectiv: Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale acreditate care desfăşoară 

activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului în vederea îmbunătățirii calității 

vieții beneficiarilor copii si adulti, prin servicii complementare de prevenire și intervenție. 

Activități: încheierea convenţiilor de colaborare cu acestea. 

În cursul anului 2020 au fost încheiate convenții de colaborare cu 17 instituții publice 

și 27 organizații neguvernamentale. 

Beneficiarii colaborării dintre DGASPC Cluj și partenerii publici/ privați au fost: 

- 709 de copii din sistemul de protecție și din comunitate care au participat la activități 

de socializare, timp liber, asistare la pregătirea lecțiilor, programe de mentorat, 

consiliere psihologică de grup și individuale online, asistență medicală, informare, 

prevenirea abandonului școlar, preveniera abuzului și a violenței domestice, prevenirea/ 

reducerea / întreruperea consumului de substante psihotrope, reintegrare familială și 

comunitară, incluziune socială; 

- 1165 adulți și persoane vârstnice din sistemul de protecție și din comunitate au 

participat la activități de socializare,  consiliere de grup și individuale; 

- cursuri și seminarii online destinate personaluli din serviciile de specialitate ale 

DGASPC respectiv din centre rezidențiale destinate copiilor/persoanelor adulte. 

Întâlniri de lucru în vederea analizei modului în care a decurs colaborarea au fost 

organizate cu reprezentanții a 5 organisme private acreditare întrucât normele de sănătate 

publica impuse de pandemia cauzata de SARS-Cov-2 nu au permis organizarea întâlnirilor. 

Discuțiile privind realizarea obiectivelor stabilite în convențiile de colaborare au decurs online 

sau prin e-mail.  

Obiectiv propus pentru anul 2021: Identificarea resurselor disponibile din partea 

orgnizațiilor nonguvernamentale și aserviciilor propuse spre inființare, care de asemenea  vor 

sta la baza întocmirii Strategiei Județene a Serviciilor Sociale. 
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1.3.3 Activitatea de secretariat a  Comisiei pentru Protectia Copilului (CPC): 

 

Această componentă a Serviciului Monitorizare asigură lucrările de Secretariat ale 

Comisiei pentru Protecția Copilului, desfășurând și pe parcursul anului  2020 următoarele 

activități specifice: 

Au avut loc  un număr de 51 ședințe care au intrunit membri CPC . 

Au fost analizate si aprobate 1820 dosare de incadrare in grad de handicap evaluări și 

reevaluări, fiind emise certificate de incadrare in grad de handicap pentru fiecare caz analizat. 

 Certificatele au fost comunicate tuturor beneficiarilor prin intermediul Poștei Române 

cu recomandare de primire, pe toată perioada stării de urgență, iar în perioada stării de alertă s-

a menținut modalitatea de comunicare prin poștă pentru cei incadrați in gradul ușor, mediu și 

accentuat, fiind trimise un număr de 747 plicuri. 

Beneficiarii încadrați in gradul grav de handicap cu asistent personal, şi-au ridicat 

personal certificatele de la Serviciul Prestatii Sociale conform programărilor făcute de catre 

Secretariat CPC, fiind programați un număr de 683 beneficiari.  

           S-au comunicat certificatele analizate si aprobate in cadrul şedintelor CPC,  prin email, 

primăriei din Cluj-Napoca si celor de domiciliu ale beneficiarilor de pe raza județului Cluj, 

săptămânal in perioada starii de urgență, ulterior pe perioada stării de alertă, in ultima zi a 

fiecărei luni. 

 S-a răspuns telefonic și prin email tuturor solicitărilor beneficiarilor iar acolo unde nu 

a fost de competența Secretariat CPC au fost direcționate solicitările catre alte servicii aflate in 

măsură sa ofere informațiile cerute. 

Au fost redactate hotărârile privind măsurile de protecție specială acordate copiilor 

,atestate AMP, măsuri de supraveghere specializata, avize favorabile, astfel : 

-  hotărâri privind stabilirea unor măsuri de protecție specială,  plasamente la 

(fam/pers./rude,centre rezidențiale) - 4 

- hotărâri privind menținerea unor măsuri de protecție specială la (fam/pers./rude ,centre 

rezidențiale) - 7 

- hotărâri privind revocarea unor măsuri de protecție specială la (fam/pers./rude, centre 

rezidențiale) - 20 

- hotărâri privind stabilirea si revocarea de măsura supravegherea specializată  – 3  

- hotărâri privind acordare aviz favorabil a plasamentului către alte județe – 1  

- hotărâri privind respingeri cereri plasament la  rude – 1 

-  reînnoiri/modificări/ retrageri atestate AMP – 40 

- Atestari AMP – 5 

In ceea ce priveşte procedura de citare a persoanelor la sedinţele CPC, au fost citate 

telefonic in vederea audierilor un numar de 62 persoane iar in scris un numar de 7 persoane. 

 Pe parcursul anului 2020, in cadrul sedintelor CPC, au avut loc 13 audieri in ceea ce 

priveste încadrarile in grad de handicap referitoare la nemulţumiri ale parintilor  cu privire la 

schimbarea gradului de handicap sau cu privire la gradul de handicap acordat si 20 de audieri 

pe măsurile de protecţie specială : tineri care au iesit din sistem sau care se află in sistemul de 

protecţie specială,părinţi, rude, minori, etc. 

  Au mai fost puse in aplicare de catre Comisia pentru Protecţia Copilului un numar de 

3 sentinţe judecătoreşti ale Tribunalului Cluj de reîncadrare in gradul grav de handicap, urmare 

a contestarii hotărîrii inițiale eliberate de către Comisie. 
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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 adulte 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. 

- în cadrul Secretariatului au fost redactate pe parcursul anului 2020 un număr de 6839 

certificate de încadrare într-un grad de handicap; 

- au fost eliberate un număr de 6839 de programe individuale de reabilitare și integrare socială, 

pentru vizare de către Comisie; 

- au fost eliberate un număr de 19 de Fișe de admitere într-o unitate rezidențială pentru adulți 

din subordinea DGASPC Cluj; 

- au fost eliberate un număr de 63 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 3 certificate de 

încadrare în grad de handicap; 

- au avut loc 219 de întruniri ale Comisiei în urma cărora au fost întocmite 219  Procese verbale; 

- s-a cominicat prin poştă persoanei cu handicap un număr de 3500 de certificate de încadrare 

în grad de handicap. 

           

Alte activități ale Serviciului Managementul calității, strategii și programe, 

monitorizare 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: 

 furnizarea unei serii de indicatori sociali pentru perioada 2013 – 2019 în vederea 
evaluării îndeplinirii obiectivelor propuse în “Strategia națională privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului, 2014-2020” 

 colectarea de date necesare fundamentării viitoarei „Strategii naţionale privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi” 

 colectarea, la solicitarea MMPS, datelor de la serviciile sociale licențiate din județul 
Cluj, în vederea realizării, de către MMPS, a Raportului cu privire la stadiul acordării 

serviciilor sociale pentru anul 2019.  

 formularea de răspunsuri la solicitări şi sesizări adresate DGASPC Cluj de către 
Instituţia Avocatului Poporului, Consiliul de Monitorizare Bucureşti, fundaţii şi 

asociaţii, instituţii ale statului: poliţia, Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor, 

alte DGASPC-uri din ţară, Direcţia de Sănătate Publică, AJPIS, persoane fizice, etc. 

 Documentare și intocmire răspunsuri la solicităril adresate de Instituți Avocatului 

poporului pe următoarele teme: 

- Monitorizarea copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate la nivelul 

județului Cluj; 

- Evoluția procesului de dezinstitutionalizare și închidere a centrelor de 

plasament de tip vechi; 

- Servicii oferite copiilor care prezintă tulburări din spectrul autist (TSA) la 

nivelul DGASPC Cluj. 
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 Documente elaborate pe parcursul perioadei de referință:  

- Registrul de riscuri al DGASPC Cluj pe 2020 in luna inuarie si actualizarea cu 

masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 in luna iunie. 

- Raportul privind gestionarea riscurilor la nivel de entitate pe anul 2019. 

- Planul de implementare al măsurilor de control pe anul 2020 

- Procedura de sistem privind managementul riscurilor.  

- Procedura de sistem privind managementul măsurilor stabilite în perioada Stării de 

urgență pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19. 

- Procedura de sistem  privind  managementul măsurilor stabilite în perioada Stării de 

alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
- Diseminare către servicii/centre/SPAS și OPA a Metodologiei si Ghidului de 

implementare a măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS-COV 

2 

 Implicare prin organizare în cadrul  proiectelor:  

- „Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială pentru combaterea sărăciei şi excluziunii 

sociale”, prin identificarea nevoilor de formare profesională a personalului specializat 

în asistență socială din cadrul DGASPC Cluj, respectiv prin preluarea actelor solicitate 

la dosarul fiecarui participant eligibil pentru acest proiect.  

- „PROGRES în asigurarea tranziţiei de la îngrijirea în instituţii la îngrijirea în 

comunitate”, prin transmiterea către ANDPDCA a modelelor de pună practică, de 

servicii/intervenţii destinate prevenirii separării copilului de familie de la nivelul 

judeţului Cluj, în vederea includerii în „Ghidul de modele alternative de dezvoltare a 

activităţii de prevenire a separării copilului de familie” şi prin sprijinirea echipei de 

proiect în vederea realizării activităţilor specifice acestuia 

 

 

3.4. SERVICIUL  JURIDIC 

 

Activitatea Serviciului Juridic constă, în principal, în desfășurarea următoarelor 

activități : 

- Verificarea şi avizarea de legalitate a dispoziţiilor emise de directorul general, a dosarelor 

supuse dezbaterii Comisiei pentru Protecţia Copilului /instanţelor de judecată / Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, a contractelor individuale de muncă și dispozițiilor 

privind încheierea, executarea sau încetarea raporturilor de muncă sau raporturilor de serviciu, 

a contractelor de achiziții, notelor justificative, convenţiilor, convenţiilor cu asistenţii maternali 

profesionişti şi contractelor de voluntariat, dosarelor de acordarea a drepturilor şi facilităţilor / 

prestaţiilor sociale cuvenite conform legii, persoanelor cu dizabilități; 

- Întocmirea, redactarea şi susţinerea tuturor actelor procedurale şi procesuale în cauzele aflate 

pe rolul instanţelor judecătoreşti în care instituţia este parte; 

- Elaborarea şi redactarea de acte juridice; 

- Exprimarea punctelor de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor 

normative, în cazul unor măsuri luate de către conducerea instituţiei, sau la cererea 

compartimentelor /serviciilor de specialitate dacă aceste solicitări privesc activitatea instituţiei; 

- Acordarea de asistenţă juridică serviciilor de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj (componenta protecţia copilului şi protecţia 

persoanelor adulte), centrelor de zi şi rezidenţiale, autorităţilor administraţiilor publice locale 

din judeţ, Comisiei pentru Protecția Copilului, Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap şi Colegiului Director, la solicitarea acestora; 
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- Reprezentarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în 

raporturile cu instanţele judecătoreşti şi cu organele cu activitate jurisdicţională, pe bază de 

delegaţie semnată de directorul general; 

- Difuzarea actelor normative de interes special şi general, serviciilor din cadrul Direcției 

Generale de Asistență socială și Protecția Copilui Cluj; 

- Avizarea de legalitate a stabilirii măsurilor de protecţie în regim de urgenţă; 

- Avizarea de legalitate a propunerilor privind stabilirea măsurilor de protecţie specială supuse 

dezbaterii Comisiei pentru Protecţia Copilului/instanţei de judecată, precum şi reevaluarea 

acestora, în scopul menţinerii, acordării, revocării și/sau încetării; 

- Avizarea de legalitate a propunerilor privind încadrarea în grad de handicap a copiilor și 

stabilirea măsurilor de protecție specială pentru copiii cu dizabilități din familie, supuse 

dezbaterii Comisiei pentru Protecția Copilului; 

- Conduce şi ţine evidenţa dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, modul de 

soluționare a acestora. 

 Activitățile menționate mai sus, în cursul anului 2020, au fost concretizate în 

următoarele: 

 
Nr.crt. Obiectul cauzei Număr cauze 

1 Măsuri de protecție copii 213 

2 Consiliere psihologică 5 

3 Ordonanță președințială 2 

4 Anulare/suspendare act administrativ 40 

5 Litigii de muncă 6 

6 Litigii civile(pretenții) 1 

7 Litigii penale 1 

8 Puneri sub interdicție 3 

9 Contencios-administrativ 7 

10 Viza juridica dosare încadrare grad de handicap copii 1821 

11 Viza juridica dosare de acordare a drepturilor şi 

facilităţilor / prestaţiilor sociale persoanelor adulte cu 

dizabilități  

11693 

12 Definitivare sentințe 192 
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4.SERVICII ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE 

 

 

4.1 SERVICIULUI FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET- 

PLĂŢI, PRESTAŢII SOCIALE, PATRIMONIU 

 

 

Buget inițial: 133.754 mii lei 

Buget rectificat: 158.634 mii lei 

Cheltuieli totale la data de 31.12.2020:  115.925 mii lei 

Cheltuieli cu salarii: 109.078 mii lei 

Cheltuieli cu materiale: 14.555 mii lei 

Din care: 

- bunuri şi servicii: 5.432 mii lei 

- reparaţii curente: 489 mii lei 

- hrană pentru copii şi adulţi: 4.297 mii lei 

- medicamente şi materiale sanitare: 2.069 mii lei 

- bunuri de natura obiectelor de inventar: 717 mii lei 

- deplasări interne şi externe: 3 mii lei 

- pregătire profesională: 7 mii lei 

- protecţia muncii: 11 mii lei 

-   cheltuieli judiciare: 19 mii lei 

- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii: 1.512 mii lei 

        Cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 823 mii lei 

Cheltuieli de capital: 43 mii lei din care:   

Transferuri: 686  mii lei 

-sume aferente persoanelor cu handicap (transport si dobânzi): 461 mii lei 

-transferuri aferente cheltuielilor cu hrana: 225 mii lei 

Proiecte: 739 mii lei 

Sponsorizări: În anul 2020 s-au primit sponsorizări în sumă estimativă de 927 mii lei,  

reprezentând alimente, materiale, obiecte de inventar şi numerar 15 mii lei acestea fiind 

înregistrate în evidenţele contabile ale D.G.A.S.P.C. Cluj. 

De asemenea în cadrul  Serviciului Financiar Contabilitate Buget Plăţi Prestaţii Sociale 

Patrimoniu s-au realizat următoarele: 

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

buget pe termen mediu şi lung pe care l-a 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; 

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

- întocmirea propunerilor şi urmărirea execuţiei 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; 
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- urmărirea respectării procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale procesului 

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

- fundamentarea, evidenţa şi utilizarea fondurilor necesare bunei funcţionării  a 

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

- întocmirea dărilor de seamă lunare, trimestriale şi anuale cu anexele aferente fiind 

depuse la sediul ordonatorului principal de credite; 

- stingerea datoriilor de natură financiară faţă de persoane fizice sau juridice rezultate  din 

relaţiile juridice şi economice ale D.G.A.S.P.C.Cluj; 

- întocmirea situaţiilor solicitate de conducerea D.G.A.S.P.C.Cluj sau de ordonatorul 

principal de credite; 

- gestionarea corectă a patrimoniului D.G.A.S.P.C.Cluj; 

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

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

- organizarea inventarierii periodice cu respectarea prevederilor legale a patrimoniului 

D.G.A.S.P.C.Cluj şi prezentarea propunerii de completare, casare sau scoatere din 

funcţiune a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar; 

- întocmirea notelor contabile privind înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor 

derulate prin conturile deschise la Trezoreria Statului aferente cheltuielilor de personal, 

materiale drepturilor persoanelor cu  handicap, investiţiile aferente Direcţiei de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj – distinct pentru fiecare structură din subordine; 

- evidenţa corectă clară şi la zi, precum şi înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor 

operaţiunilor derulate prin conturile deschise la Trezoreria Statului eferente cheltuielilor 

de personal,materiale, drepturile peroanelor cu handicap, investiţiile aferente 

D.G.A.S.P.C.Cluj; – distinct pe fiecare Centru din subordinea D.G.A.S.P.C.Cluj, în 

funcţie de natura cheltuielilor şi a conturilor din care care s-a făcut plata, pentru fiecare 

cont analitic; 

- efectuarea decontărilor aferente sumelor acordate asistenţilor maternali profesionişti 

pentru hrana şi drepturile materiale (Legea 272 ) ale copiilor aflaţi în plasament la aceştia; 

- 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. 
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4.2 SERVICIUL MANAGEMENTUL  RESURSELOR UMANE 

 
 

Serviciul Managementul Resurselor Umane a avut ca obiective operaţionale: 

I. strategic – planificarea şi organizarea resurselor umane din cadrul instituţiei,  

      II.        operaţional – administrarea şi gestionarea resurselor umane disponibile 

I. Obiectivul strategic s-a realizat  cu ajutorul  următoarelor activităţi: 

- Planificarea şi oganizarea resurselor umane pe termen lung, în scopul îndeplinirii 

obiectivelor organizaţiei. 

- 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.  

- Elaborarea sistemelor de evaluare a performanţelor şi a fişelor de evaluare. 

- Punerea în aplicare a Regulamentului Intern, a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare cât şi a Codului etic al funcţionarilor publici şi a personalului contractual. 

- 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. 

- 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. 

- Coordonarea activităţii de pregătire profesională. 

II. Obiectivul operaţional s-a realizat cu ajutorul următoarelor activităţi: 

- Asigurarea cu personal a structurii organizatorice prin recrutarea, selecţia, testarea şi 

integrarea noilor angajaţi. 

- Emiterea dispoziţiilor cu privire la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea 

raporturilor de serviciu şi de muncă. 

- Evidenţa fişelor de post a aparatului de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj şi a 

personalului din centrele subordinate. 

- Asigurarea promovării în grad sau clasă profesională a funcţionarilor publici şi grad sau 

treaptă profesională a personalului contractual. 

- Urmărirea şi asigurarea efectuării concediilor de odihnă şi a concediilor suplimentare 

pentru toţi angajaţii . 

- Evidenţa în format electronic a vechimilor angajaţilor şi aplicarea modificărilor ce intervin 

în urma acestora. 

- Eliberarea actelor doveditoare privind statutul de salariat pentru angajaţii D.G.A.S.P.C. 

- 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. 

- 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. 

 

Indicatorii de performanţă  şi gradul de realizare a acestora sunt: 

– întocmirea şi 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 2020; 

- Aprobarea acestora de către Consiliul Judeţean Cluj prin Hotărâre ;  

– existenţa fişelor de evaluare la nivelul fiecărei categorii de funcţii ; 

- existenţa RI, ROF şi a Codului Etic ; 

- informarea angajaţilor cu privire la prevederile ROF, RI şi a Codului Etic ; 
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- 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 ; 

- numărul posturilor ocupate  raportat la numărul posturilor vacantate în cursul anului 2020;  

– pentru 127 posturi vacante - au fost ocupate 73 posturi pe durată nedeterminată; 

- pentru 32 posturi vacante temporar  - au fost ocupate 3 posturi pe durată determinată; 

- au fost reînnoite 34 de contracte a asistenţilor maternali ; 

- numărul dispoziţiilor emise raportate la modificările existente – s-au emis un număr de 2140 

dispoziţii; 

- numărul contractelor de muncă întocmite – s-au emis un număr de 55 contracte individuale 

de muncă; 

- numărul actelor adiţionale la contractele individuale de muncă - 2030 acte adiţionale;  

- Numărul înregistrărilor – au fost actualizate şi înregistrate un număr de 1326 fişa postului ; 

- 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 –57 de dispoziţii şi 57 

acte adiţionale la contractele individuale de muncă; 

- numărul cererilor înregistrate (pentru concediile de odihnă şi concediile suplimentare) – au 

fost înregistrate un număr de 2223 cereri; 

- existenţa înregistrărilor (pentru concediile de odihnă şi concediile suplimentare);  

- 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 – 58 angajaţi noi introduşi în baza de date; 

- corectitudinea informaţiilor şi respectarea termenului legal de modificare a salariilor ; 

- numărul modificărilor de gradaţie – 118 modificări; 

- număr legitimaţii de serviciu eliberate raportate la personalul angajat – 279 legitimaţii 

eliberate; 

- număr adeverinţelor de serviciu eliberate raportate la solicitările angajaţilor – 2648 

adeverinţe; 

- numărul datelor introduse - respectarea termenului de introducere a datelor – 3063 operaţii 

Revisal ; 

- respectarea termenului de întocmire şi trasmitere ; 

- numărul declaraţiilor de avere:189 şi numarul declaratiilor de interese: 189 completate şi 

transmise, respectarea termenului de comunicare, corectitudinea informaţiilor ; 

Nerealizări: 

-Efectuarea altor cursuri de formare decât cele prevăzute în planul de formare profesională; 

-Nerespectarea întru totul a programărilor privind efectuarea concediilor de odihnă; 

Propuneri pentru remedierea deficienţelor: 

-Participarea întocmai la programele de formare profesională prevăzute în planul de formare şi 

suplimentarea bugetului alocat în acest sens. 
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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: 

 - derularea activităţii de achiziţii publice, în conformitate cu Legea 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 2020 

2.1 În domeniul achiziţiilor publice  

Pentru îndeplinirea obiectivelor operaționale, respectiv 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 revizuit 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 

18 Licitație deschisă - 

17  

Procedură 

simplificată-1 

2. Asigurarea produselor necesare pentru 

funcționarea administrativă a centrelor  

22 Licitație deschisă-

6, Procedura 

simplificată-8, 

Negociere fără 

publicare 

prealabilă-8 
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Nr.  

Crt 

 Obiectivul specific al 

contractelor  

Indicator de 

performanță-Număr 

contracte încheiate  

Procedura de 

Achiziție Aplicată 

3. Asigurarea produselor necesare 

echipamentelor beneficiarilor 

6 Licitație deschisă – 

4 

Procedura 

simplificată-2 

4. Asigurarea produselor destinate pentru 

îngrijirea personală a beneficiarilor 

4 Licitație deschisă-

2 

Procedura 

simplificată-2 

5.  Asigurarea medicamentelor necesare 

beneficiarilor 

2 Licitație deschisă -

2 

6.  Realizarea serviciilor de proiectare Dali și 

serviciilor de specialitate în vederea 

elaborării documentațiilor tehnico-

economice de obținere a autorizației de 

construire 

1 Procedură 

simplificată-1 

 

 

Nr. 

crt 

Obiectivul specific al 

contractelor 

Indicator de 

performanță-

Număr 

contracte 

încheiate 

Modalitate 

achiziție directă 

Document 

justificativ 

Catalog 

electronic 

SEAP/Offline 

Contract/Factură 

1. Asigurarea serviciilor 

necesare pentru 

funcționarea tehnico-

administrativă a 

centrelor și aparatului 

administrativ al 

DGASPC 

27 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 produselor 

necesare pentru 

funcționarea tehnico-

administrativă a 

centrelor și aparatului 

administrativ al 

DGASPC 

2 Catalog electronic 

SEAP 

Contract de furnizare 
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Nr. 

crt 

Obiectivul specific al 

contractelor 

Indicator de 

performanță-

Număr 

contracte 

încheiate 

Modalitate 

achiziție directă 

Document 

justificativ 

Catalog 

electronic 

SEAP/Offline 

Contract/Factură 

6. Realizarea lucrărilor de 

reparații necesare la 

centrele DGASPC Cluj 

7 Catalog electronic 

SEAP 

Contract de lucrări 

7.  Asigurarea produselor 

necesare pentru 

funcționarea tehnico-

administrativă a 

centrelor și aparatului 

administrativ al 

DGASPC 

810 Catalog electronic 

SEAP 

Factură fiscală 

8. Asigurarea serviciilor 

necesare pentru 

funcționarea tehnico-

administrativă a 

centrelor și aparatului 

administrativ al 

DGASPC 

100 Catalog electronic 

SEAP 

Factură fiscală 

            

2.2 În domeniul  SSM, PSI 

      Din punct de vedere al securității, sănătății în muncă și situațiilor de urgență au fost 

realizate următoarele activități: 

1. A fost  înregistrat un  accident de muncă în cadrul instituției; 

2. S-a monitorizat permanent gradul de siguranță al lucrătorilor la locul de muncă și s-au dispus 

măsuri de remediere atunci când au fost descoperite nereguli. Aceste nereguli au fost cel mai 

des întâlnite în cazul locurilor de muncă auxiliare (administrativ, bucătărie, spălătorie și 

activități de teren) din cadrul unității, locuri de muncă care au fost verificate cu o frecvență mai 

mare; 

3. Au fost efectuate controale periodice  în toate centrele, în scopul verificării respectării 

normelor SSM  și SU; 

4. S-a efectuat instructajul introductiv general SSM și SU la momentul angajărilor în cadrul 

DGASPC CLUJ; 

5. Organizarea activității de prevenire și protecție a fost organizată prin numirea de lucrători 

desemnați în fiecare centru, care au efectuat instruirea personalului în domeniul SSM/SU și 

auditarea periodică a locurilor de muncă;  

 6. Au fost organizate ședințe CSSM  periodic (trimestrial), în urma cărora au fost încheiate 

procese-verbale, care au fost depuse în copie  la ITM . 

7. Au fost asigurate angajaților echipamente de protecție corespunzătoare, impetuos necesare 

în desfășurarea activităților la locul de muncă și în vederea eliminării riscului de contaminare 

cu sars-cov-2. Măsurile de protecție au fost luate în colaborare cu DSP CLUJ și au fost 

personalizate la nivelul fiecărui centru. 

8. În cursul anului au fost organizate în colaborare cu reprezentanții DSP Cluj campanii de 

testare în vederea depistării persoanelor infectate cu sars-cov-2 (testările au fost realizate 

săptămânal în cazul angajaților și la două săptămâni în cazul beneficiarilor din centre).  

9. Au fost întocmite și revizuite procedurilor și instrucțiunile pentru activitățile privind 

securitatea,  sănătatea în muncă, prevenirea si stingerea incendiilor. 
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10. A fost verificată realizarea mentenanței echipamentelor de muncă și a instalațiilor electrice 

conform legislației în vigoare; 

11. 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 existat solicitări din partea 

lucrătorilor; 

12. Au fost depuse la ISU CLUJ documentațiile pentru avizarea planurilor de intervenție pentru 

fiecare locație/centru, acestea fiind avizate  în proporție de 70%. 

Obiective propuse  în 2021 

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. 

În domeniul SSM, PSI vor fi întreprinse și monitorizate toate acțiunile privind 

îmbunătățirea activității in domeniul securității, sănătății în muncă și a situațiilor de urgență. 

 

 

4.4  ADMINISTRATIV, TEHNIC- APROVIZIONARE,REGISTRATURA SI 

COMUNICARE 

 

Serviciul Administrativ,Tehnic- Aprovizionare,Registratură și Comunicare, 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 instalațiilor 

și echipamentelor aflate sub incidența ISCIR, pe tot parcursul anului 2020 ; 

- 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 implementat toate măsurile de protecție împotriva infectării cu Covid 19 

transmise de către conducerea Directiei și organele abilitate ; 

- S-au efectuat verificările tehnice periodice(VTP) obligatorii pentru toate centralele 

termice care aveau  valabilitatea până în 2020; 

- Pentru parcul auto al DGASPC Cluj s-au încheiat asigurări RCA, CASCO, ROVINETE 

și s-au efectuat inspecții tehnice periodice(ITP) precum și revizii acolo unde acestea 

expirau sau erau necesare ; 

- 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 toaletare şi tăiere a copacilor depăşiţi de vârstă aflați în curtea  

DGASPC Cluj ; 
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- S-a urmărit ridicarea ritmică a gunoiului menajer, precum şi colectarea selectivă  a 

acestuia ;                                                                                                                   S-au 

efectuat intervenţii prompte în cazuri de defecțiuni apărute la sistemul de canalizare sau 

avarii la alimentările cu apă sau gaz ; 

- S-a dotat și instruit permanent personalul de pază al DGASPC, pentru a se asigura 

îndeplinirea cerințelor legale de funcționare a activitații de pază ; 

- S-a finalizat Nomenclatorul Arhivistic întocmit dupa noua organigramă a DGASPC și 

ultimele reglementări legale în materie ; 

- S-au selecționat circa 250 metri liniari de unități arhivistice; 

- S-au desprăfuit circa 350 metri liniari de documente aflate în arhiva situată pe str. A. 

Iancu ; 

- S-au efectuat demersuri către ordonatorul principal de credite în vederea modernizării 

spatiilor de arhivare și aducerea lor la standardele cerute de lege; 

Pentrul anul 2021 avem ca și obiectiv asigurarea unui management administrativ 

performant, vizând : 

- optimizarea permanentă a activităţilor administrative ale DGASPC Cluj ; 

- creşterea eficienţei acestora, în condiţiile respectării reglementărilor legale ; 

 

 

4.5 COMPARTIMENT AUDIT INTERN 

 
Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării și funcționării 

compartimentului audit intern la data de 31 decembrie 2020 din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj. 

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Cluj în 

perioada 01.01.2020-31.12.2020 au fost întocmite și aprobate de către Directorul general  

rapoartele de audit pentru misiunile realizate. 

Indicatori de performanță: 

A fost întocmit  raportul activitații compartimentului audit public intern pentru anul 

2019 și au fost elaborate în cursul anului 2020 următoarele șase procedurile operaționale pentru 

desfășurarea activității de audit public intern: 

- Procedura operațională privind elaborarea ordinului de serviciu; 

- Procedura operațională privind declanșarea misiunii de audit; 

- Procedura operațională privind declarația de independență; 

- Procedura operațională privind minuta ședinței de deschidere; 

- Procedura operațională privind minuta ședinței de închidere; 

- Procedura operațională privind constituirea/actualizarea Dosarului permanent. 

S-a realizat analiza de riscuri și au fost prioritizate ariile necesar a fi auditate în perioada 

următoare, întocmindu-se planul multianual și planul anual de audit public intern pentru anul 

2021, care au fost aprobate de Directorul general al instituției; 

Pentru anul 2020, au fost planificate cinci misiuni de asigurare și au fost realizate 5 

misiuni de asigurare și o misiune ad-hoc, după cum urmează;        

-1 misiune de asigurare s-a realizat în  cadrul serviciului administrativ, tehnic aprovizionare;  

-1 misiune de asigurare s-a realizat în cadrul serviciului juridic;  

-1 misiune de asigurare s-a realizat în cadrul serviciului  achiziții Publice, Proiecte, Sănătate, 

Securitate în Muncă și Situații de Urgență ; 

-1 misiune de asigurare s-a realizat în cadrul serviciului  finanţe, contabilitate, buget-plăţi 

prestaţii sociale, patrimoniu; 

-1 misiune de asigurare s-a realizat în cadrul serviciului managementul resurselor umane . 

Toate rapoartele de audit întocmite au fost aprobate de Directorul general. 
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În cadrul misiunilor de audit au fost realizate un număr de 20 obiective; 

Au fost formulate un număr de 33 recomandări pentru îmbunătățirea activității care au 

vizat: completarea cadrului procedural specific de activitate cu cadrul legal actualizat, 

aplicabil, corectarea deficiențelor semnalate,  aplicarea consecventă și completă în practică a 

prevederilor legale. 

         În cadrul misiunilor de audit intern derulate nu au fost constatate iregularități. 

Au fost realizate un număr de cinci instruiri pentru perfecționarea cunoștințelor profesionale 

prin studiu indivudual și au fost întocmite cinci procese verbale de instruire. 

Obiective propuse pentru anul 2021 : 

-realizarea activităților cuprinse în planul anual de audit; 

-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 

tuturor activităților specifice compartimentului; 

- monitorizarea programului de asigurare si îmbunătățire a calității activității de audit intern. 
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5.PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE LA NIVELUL  D.G.A.S.P.C. Cluj 

 

 

5.1 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 

 

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a 

lansat Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”. Prin acest Proiect 

vor fi create servicii integrate moderne în sprijinul victimelor violenței domestice, 

care să le ofere atât posibilitatea ieșirii din situația de vulnerabilitate, cât și facilitarea 

transferului către o viață independentă, prin reintegrare socio-profesională. 

 

                   
 

 
    

Proiectul “VENUS– Împreună pentru o viață în siguranță!” are ca obiectiv general 

îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii 

violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate care  

cuprinde locuințe protejate, precum și servicii integrate complementare de grupuri de 

suport și cabinete de consiliere vocațională. 

 Scopul serviciului social “Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea 

calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială, prin asigurarea 

asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice: găzduire cu capacitate redusă de 

până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului. 
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  Victimele violenței domestice vor beneficia de servicii specializate: consiliere 

psihologică/grup de suport, consiliere juridică, servicii de asistență socială, precum și 

de consiliere vocațională care să le sprijine în vederea integrării pe piața muncii și reintegrării 

sociale. 

  La nivelul județului Cluj prin D.G.A.S.P.C. Cluj vor beneficia de servicii sociale 

victime ale violenței domestice timp de 36 de luni prin proiect.  

  În acord cu obiectivul general al proiectului se va înființa o locuință protejată care va 

furniza servicii pentru un număr de 6 victime ale violenței domestice/an. (18 victime ale 

violenței domestice vor beneficia de servicii sociale prin intermediul locuințelor protejate pe o 

perioadă de 3 ani de implementare a proiectului).  

  De asemenea, la nivelul județului vor fi înființate servicii integrate complementare: 

grup de suport (consiliere psihologică) și cabinet de consiliere vocațională (consiliere 

vocațională) prin care se vor furniza servicii atât pentru persoanele găzduite în locuința 

protejată, cât și pentru alte victime din comunitate. Grupul de suport va avea ședințe 

săptămânale cu aproximativ 14 victime/ședință/an pe o durată de câte 6 luni până la 1an. (40 de 

victime ale violenței domestice vor beneficia de servicii de grup de suport în total pe o perioadă 

de 3 ani de implementare a proiectului).  

  Cabinetul de consiliere vocațională va organiza ședințe individuale cu minim 34 de 

beneficiari/an. (100 de victime ale violenței domestice vor primi servicii de sprijin  în vederea 

integrării socio-profesionale  prin furnizarea de consiliere vocațională pentru o perioadă de 3 

ani de implementare a proiectului). 

            Toate aceste măsuri vor fi implementate în cadrul proiectului Venus și au ca obiectiv 

furnizarea serviciilor de găzduire, informare, consiliere și sprijin în vederea adaptării la o viață 

independentă activă, precum reabilitarea și reinserția socială a femeilor victime ale violenței 

domestice. 

             Suma alocată județului Cluj pentru implementare este de 1137174,76 lei,  care a fost 

aprobată în Bugetul Consiliului Judeţean, prin Hotărârea nr. 50 din 17.04.2019.                          

            Resursele umane implicate: 1 coordonator local, 1 responsabil financiar, 1 responsabil 

achiziții locale, 1 responsabil servicii sociale, 1 psiholog, 1 consilier vocațional. Persoanele 

prevăzute în proiect sunt deja angajate în cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj. 

          Pe parcursul anului 2020, Proiectul “VENUS– Împreună pentru o viață în siguranță!” la 

nivelul județului Cluj a fost lansată procedura de selecție a grupului țintă, prin aducerea la 

cunoștința grupului țintă, a proiectului: publicarea  proiectului pe site-ul instituției, pe pagina de 

facebook a D.G.A.S.P.C. Cluj, anunțuri către instituțiile locale și județene (unitați spitalicești, 

servicii publice de asistență socială/primării, secții posturi de poliție/jandarmerie, biserici, 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Județeană Plăți și Inspecție 

Socială).  

           Pentru anul 2020, pentru victimele violenței domestice, a fost folosit Centrul de primire 

în regim de urgenţă din cadrul Complexului de servicii Comunitare destinat persoanelor adulte 

Câmpia Turzii (D.G.A.S.P.C CLUJ). Echipa proiectului a menținut legătura în ceea mai mare 

parte cu beneficiarele de pe proiect telefonic, în contextul pandemic actual. Victimele au fost 

consiliate individual o perioadă de timp prin întâlniri bilunare, deoarece păstrarea distanței 

sociale și a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul Sars-CoV-2 a îngreunat acest aspect. 

În prezent în evidența proiectului sunt 24 de victime. 
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5.2  „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” 

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în calitate 

de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, 

implementează proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor”, cod SMIS 127169, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Să fii asistent material profesionsit înseamnă:  persoană atestată, special 

pregătită pentu a crește, îngriji și educa, la domiciliul său, unul sau mai 

mulţi copii, în bazaunui CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ  

 O muncă valoroasă dacă, pentru tine, calitatea de părinte este   esenţială!  

 Beneficiarii sunt copii (0-18 ani) aflaţi în dificultate, părăsiţi în unităţi sanitare, 
abandonaţi  

  

ȘI TU POŢI SĂ FII ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST dacă:  

  Ai domiciliu stabil pe raza judeţului Cluj  

 Locuinţa acoperă toate necesităţile de: prepare a hranei, igienă, educaţie și odihnă 

pentru utilizatori și copiii care vor veni  Nu ai loc de muncă  

  Ai capacitate deplină de exerciţiu  

 Prezinţi garanţii (morale, sociale, medicale, psihologice) pentru îndeplinirea corectă a 

obligaţiilor care îi revin unui părinte  

   

  EȘTI INTERESAT? CONTACTEAZĂ-NE!  

Adresa: Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului  
Cluj, str. Gral. Eremia Grigorescu, nr. 3739, Cluj-Napoc   

Web:   www.dgaspc-cluj.ro  

Telefon: 0264/420.146; 0264/420.147 
  

 

 

 

 

Scopul proiectului îl constituie creșterea calității sistemului de asistență socială și a 

numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și 

proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. 
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Rezultatele așteptate sunt următoarele: 

 un set de proceduri de lucru destinat activității desfășurate de asistenții maternali 

elaborat; 

 42 de seminarii de diseminare și instruire organizate în scopul aplicării unitare a setului 
de proceduri create; 

 platformă digitală creată și dezvoltată la nivel național, conținând module de tip e-
learning, module de educație digitală și baze de date relevante pentru rețeaua de 

asistență maternală și personalul specializat din sistem; 

 15.000 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare continua; 

 un program de formare profesională și suport de curs elaborate; 

 un program de formare profesională susținut pentru 15.000 de asistenți maternali; 

 campanie de informare și conștientizare derulată; 

 rețea de asistență maternală dezvoltată; 

 cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem din 
2014 până în anul 2018 și a celor nou angajați începând cu anul 2019. 

Durata de implementare a proiectului este de 120 de luni (ianuarie 2014-decembrie 

2023) iar valoarea totală a acestuia este de 2.657.162.612,32 lei, din care 2.243.584.251,47 lei 

contribuția financiară din partea Uniunii Europene, 332.365.653,29 lei buget național și 

81.212.707,56 lei contribuție proprie a beneficiarului/partenerilor. 

Obiective 2020: Realizarea activităților specifice proiectului: 

 Înscrierea cursanților și formarea grupelor (selecția grupului ținta); 

 Identificarea, recrutarea si angajarea persoanelor aparținând grupului țintă – pentru anul 
2020 indicatorul era de 15 AMP, din care au fost angajați 4 AMP. Au fost evaluați și s-

au întocmit rapoarte cu propunere de atestare pt 6 AMP; s-au transmis adrese cu scopul 

promovării proiectului (însoțite de afiș) primăriilor din județ, s-a realizat promovare în 

mediul on-line. Motivele care au stat la baza neatingerii targhetului: salarii mici, piața 

muncii foarte ofertantă și atractivă (din punct de vedere salarial, al programului de lucru 

ți al faptului că multe companii asigură transportul), lipsa sustienrii din partea familiei. 

În plus datorită pandemiei și stărilor de urgență și alertă au fost afectate actiunile 

proactive de recrutare: distribuire flyere, acțiuni stradale, întâlniri cu lucrători sociali, 

iar populația tânără este afectată de migrație.  

Obiective 2021: Realizarea activităților specifice proiectului: 

 Înscrierea cursanților si formarea grupelor (selecția grupului ținta); 

 Identificarea, recrutarea si angajarea persoanelor aparținând grupului țintă – pentru anul 
2021 indicatorul este de 10 AMP și recuperarea celor din anul anterior. În acest sens se 

au în vedere următoarele măsuri: întâlniri cu reprezentanții cultelor religioase, 

distribuire flyere (inclusiv în cutiile poștale), acțiuni stradale, continuarea promovării 

prin rețele sociale, site, continuarea colaborării cu primăriile, colaborare cu primăria 

Cluj-Napoca în vederea obținerii acordului ca în mijloacele de transport în comun 

pentru o perioadă limitată, să fie lipite afișe care promovează meseria de AMP. 
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5.3 DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU 

COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE 

 

 

 
Proiectul Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și 

a excluziunii sociale Cod MySmis 126924”, este cofinanțat în cadrul Programului Operaţional 

Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 4. – Incluziunea sociala si combaterea saraciei, 

obiectivul specific 4.6. Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii de 

asistenta sociala la nivelul comunitatii, și este implementat de Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale, în Parteneriat cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. 

Durata proiectului va fi de 36 luni iar Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea 

incluziunii sociale si combaterea saraciei prin cresterea capacitatii tehnice si administrative a 

retelei publice de asistenta sociala comunitara. Astfel, se doreste integrarea serviciilor sociale 

si de sanatate intr-o politica coerenta incluziva, proiectata sa sprijine persoanele in cadrul 

familiilor si al comunitatilor. 

Beneficiar proiect :Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

Partener Proiect : Agenția Națională pentru Plați și Inspecție Socială 

Locația proiectului: România  

Regiuni: Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Vest, 

Bucureşti-Ilfov;  

Localitate/localități: la nivel național  

Valoarea totală a proiectului: 92.010.667,01 lei, din care contribuția Uniunii Europene: 

77.689.518,40 lei, finanțarea națională: 14.321.148,61 lei 

Obiectivele specifice ale proiectului le constituie: 

 consolidarea capacității serviciilor publice de asistență socială de a iniția, coordona şi 

implementa măsuri de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere 

socială, în 350 de comunități marginalizate prin furnizarea de resurse umane adecvate și 

formarea acestora.; 

 îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului care activează în sectorul asistenței 

sociale la nivel național, contribuind astfel la consolidarea reţelei de asistenţă socială prin 

furnizarea de servicii adaptate nevoilor populaţiei; 

In cadrul proiectului se vor avea in vedere doua tipuri de actiuni, si anume,  

 Dezvoltarea a 350 de comunitati prin furnizare de resursa umana adecvata catre 
Serviciile Publice de Asistenta Sociala ce functioneaza in cadrul acestora  

 Derularea unui program national de formare pentru toti profesionistii din sistemul 

de asistenta sociala din Romania.  

Grupul tinta va fi cuantificat din minim 350 persoane (asistenția/tehnicieni sociali) care vor 

beneficia de formare si care vor activa in cadrul celor 350 UAT selectate si minim 39.000 

persoane care vor lua parte la programul national de formare. 
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5.4 “PROGRES ÎN ASIGURAREA TRANZIȚIEI DE LA ÎNGRIJIREA ÎN INSTITUȚII 

LA ÎNGRIJIREA ÎN COMUNITATE” 

 

 
 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, 

în calitate de beneficiar în parteneriat cu Banca Mondială,  implementează  la nivel național, 

proiectul ,,PROGRES în asigurarea tranziției de la îngriijirea în instituții la îngrijirea în 

comunitate” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020. 

Unul din obiectivele specifice ale acestui prooiect este dezvoltarea și aplicarea unui sistem 

de politici bazate pe dovezi în domeniul protecției copilului, prin implementarea la nivel 

național a unui sistem de monitorizare și evaluare periodică a stadiului tranziției de la 

îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate – Runda 1 de Monitorizare. 

Una dintre activitățile proiectului vizează dezvoltarea unui dezvoltarea unui ”Ghid practic 

de modele alternative de dezvoltare a activității de prevenire a separării copilului de familie”. 

 Activitatea desfășurată la nivelul DGASPC Cluj, va consta în colectarea informațiilor 

integrale  referitoare la: 

- managementul de caz (mc)  

- centrele de plasament (cp)  

- căsuțele de tip familial/ apartamentele (ctf/ap)  

- alte servicii de tip rezidențial (rez/alt)  

- asistența maternală profesionistă (amp)  

-           plasamente familiale (pfam) 

- copii  

- vocea copiilor. 

În acest sens, personal din centre și servicii  și anume: șef centru/adapost/CTF/UTF, asistent 

social și/sau psiholog, au fost desemnați ca persoane responsabile pentru introducerea datelor 

în programul ,, I-Progres” , program special de monitorizare a sistemului de protecție a 

copilului. 
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PRINCIPALELE OBIECTIVE  ALE D.G.A.S.P.C. CLUJ, 

PENTRU ANUL 2021 
 

 Creșterea calității serviciilor  pentru  copiii care beneficiaza de masuri de protectie speciala, 

centre de zi, centre de recuperare si persoanele adulte protejate in unitati rezidentiale de protectie 

sau care beneficiaza de servicii de recuperare de zi; 

 Creșterea capacității de  evaluare și monitorizare a respectării drepturilor copilului și a 

persoanelor adulte, a calității serviciilor sociale  în acord cu standardele minime de calitate; 

 Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali concomitent cu creșterea gradului de instruire si 

perfecționare a acestora in acord cu nevoile specifice ale copiilor; 

 Promovarea parteneriatului instituțional, eficientizarea intervenției în echipa multidisciplinară în 

oferirea de servicii copiilor și persoanelor adulte aflate in evidenta instituției, în acord cu nevoile 

identificate; 

 Creșterea numărului de copii adoptabili și a numărului de copii adoptați, concomitent cu 

sprijinirea, consilierea, informarea familiilor care doresc să adopte sau au adoptat; 

 Eficientizarea procesului de management de caz în domeniul protecției copilului și a persoanelor 

adulte, prin reanalizarea instrumentelor de lucru, a creșterii colaborării între specialiștii implicați 

în procesul de evaluare și oferire de servicii, a creșterii gradului de participare și implicare a 

beneficiarior la luarea deciziior care-i privesc; 

 Creșterea gradului de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități; 

 Promovarea integrării/reintegrării sociale și profesionale a copiilor  și a tinerilor care beneficiază 

de măsuri de protecție specială sau rezidență în servicii sociale pentru persoane adulte cu 

dizabilități prin informare, consiliere vocațională, acces la formare profesională, facilitarea 

accesului la un loc de muncă, prin colaborarea dintre managerii de caz, personalul de specialitate 

și furnizorii de servicii; 

 Prevenirea și combaterea formelor de violență domestică, violență asupra copilului  și trafic,  prin 

derularea de campanii de informare, conștientizarea drepturilor pe care le au și a serviciilor 

disponibile; 

 Respectarea angajamentelor asumate în cadrul proiectelor aflate în stadiul de implementare; 

creșterea capacitatii de accesare a fondurilor  pentru îmbunătățirea serviciilor existente sau pentru 

crearea unor noi servicii sociale care să vină în întampinarea nevoilor beneficiarilor; 

 Promovarea parteneriatului  cu autoritățile publice locale din județ, cu organizatiile neguvernale 

acreditate, în scopul promovării unor acțiuni comune, identificării unor soluții în interesul 

beneficarilor,  schimbului de bune practici, informării, identificării unor nevoi sociale și 

elaborării strategiei județene de servicii sociale; 

 Creșterea performanțelor profesionale ale personalului prin participarea la cursuri de 

perfecționare/formare profesională. 

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

 

 NICOLETA MOLNAR 
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LOC. SERVICII DE TIP REZIDENTIAL 

PENTRU COPII AFLATE ÎN 

SUBORDINEA DGASPC 

SERVICII DE TIP 

REZIDENTIAL PENTRU 

PERSOANE ADULTE 

AFLATE ÎN SUBORDINEA 

DGASPC 

SERVICII DE ZI 

PENTRU COPII 

AFLATE ÎN 

SUBORDINEA 

DGASPC 

SERVICII DE ZI PENTRU ADULȚI 

AFLATE ÎN SUBORDINEA 

DGASPC 

CLUJ 

NAPOCA 

Complex de Servicii destinat Protectiei 

Copilului nr. 2   

Centru de tip rezidenţial pentru copiii cu 

dizabilităţi din cadrul Complexului de 

servicii pentru recuperarea copilului cu 

handicap usor si mediu nr. 9 “Ţăndărică”  

Complex de servicii pentru reabilitarea şi 

recuperarea copilului cu handicap 

neuropsihic sever nr. 10 “Pinochio” - 

Centru de tip rezidenţial pentru copiii cu 

dizabilităţi 

Centrul Judetean de Interventie pentru 

Copilul Abuzat- Adăpostul pentru copii  

abuzaţi Căsuţa „Perlino” Cluj-Napoca 

Centrul de Primire a Copilului în Regim de 

Urgenţă “Gavroche”  

Adapost de zi si de noapte pentru copiii 

străzii “Arlechino” - rezidential 

Centrul maternal “Luminita” 

Complex comunitar de servicii pentru 

copilul cu handicap - Case de tip familial -  

Centru de asistență și protecție a victimelor 

traficului de persoane 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Centrul Județean de 

Intervenție pentru 

Copilul Abuzat – Centrul 

de consiliere pentru 

copilul abuzat, neglijat, 

exploatat 

 

Complexul comunitar de 

servicii pentru copilul cu 

handicap - Centrul de zi 

pentru copilul cu 

handicap 

 

Centru Comunitar 

Judetean - Centru de zi/ 

recuperare pentru copii 

cu autism (pentru copilul 

cu dizabilitati) 

 

Centru Comunitar 

Judetean - Centru de 

recuperare pentru copii 

cu handicap motor/fizic 

si neuropsihic (pentru 

copilul cu dizabilitati)  

 

-Centru Comunitar Judetean - Centrul 

de recuperare pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi/handicap fizic/motor 

 

-Centru Comunitar Judetean - Centrul 

de zi pentru bolnavi Alzheimer/alte 

demenţe 

Centru Comunitar Judetean  

 

-Centrul de consiliere pentru integrarea 

socio-profesională a persoanelor adulte 

cu dizabilităţi/handicap 



62 

 

LOC. SERVICII DE TIP REZIDENTIAL 

PENTRU COPII AFLATE ÎN 

SUBORDINEA DGASPC 

SERVICII DE TIP 

REZIDENTIAL PENTRU 

PERSOANE ADULTE 

AFLATE ÎN SUBORDINEA 

DGASPC 

SERVICII DE ZI 

PENTRU COPII 

AFLATE ÎN 

SUBORDINEA 

DGASPC 

SERVICII DE ZI PENTRU ADULȚI 

AFLATE ÎN SUBORDINEA 

DGASPC 

Centrul de zi pentru 

informare și consiliere 

pentru victimele 

traficului de persoane 

 

Adapost de zi si de 

noapte pentru copiii 

străzii “Arlechino” – 

componenta de zi 

GHERLA Unități de tip familial Gherla (11 Unități de 

tip familial) 

 

Centrul de abilitare și 

reabilitare 

Centrul pentru Persoane 

Vârstnice 

Centrul de zi Micul Print  

HUEDIN Casa de tip familial Huedin (5 Unități) 

 

   

APAHIDA Casa de tip familial “Buna Vestire”                                                              

Casa de tip familial “Sf. Elena”                                                                       

   

FLOREȘT

I 

Casa de tip familial Neghinita Floresti    

CÂMPIA 

TURZII 

Centrul maternal “Iris” Complex de Servicii 

Comunitare Destinat 

Persoanelor Adulte – Centru de 

Primire în Regim de Urgenţă 

pentru Victimele Violenţei în 

Familie şi Copiii Acestora 

Complex de Servicii 

Comunitare Destinat 

Centru de zi 

„Spiridusii”  
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LOC. SERVICII DE TIP REZIDENTIAL 

PENTRU COPII AFLATE ÎN 

SUBORDINEA DGASPC 

SERVICII DE TIP 

REZIDENTIAL PENTRU 

PERSOANE ADULTE 

AFLATE ÎN SUBORDINEA 

DGASPC 

SERVICII DE ZI 

PENTRU COPII 

AFLATE ÎN 

SUBORDINEA 

DGASPC 

SERVICII DE ZI PENTRU ADULȚI 

AFLATE ÎN SUBORDINEA 

DGASPC 

Persoanelor Adulte – Centru 

rezidențial de îngrijire și 

asistență persoane dependente 

Complex de Servicii 

Comunitare Destinat 

Persoanelor Adulte -Centru 

pentru Persoane Vârstnice 

TURDA Unități de tip familial pentru copii Turda (4 

unități)  

Adapost de zi si  noapte pentru copiii 

strazii Turda– rezidenta noctura   

 

 Centrul  de Recuperare 

Psiho-neuro-motorie 

pentru Copii cu 

Handicap „ Sf Irina” 

Adapost de zi si noapte 

pentru copiii strazii 

Turda – regim de centru 

de zi 

Centru de servicii de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu 

CÂȚCĂU  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

Locuinţă Protejată “Buna 

Vestire” 

Locuinţă Protejată “Speranţa”

  

  

MOCIU  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

“Sf. Nicolae” 
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SERVICII DE PROTECȚIE A COPILULUI OFERITE DE CĂTRE O.N.G 

CLUJ NAPOCA Asociația ,,Căsuța Bucuriei” 

Congregația surorilor Maicii Domnului 

Asociația Casa AKSA 

Organizația creștină Ecce HOMO 

FLOREȘTI Asociația  Filantropica ,,Sfântul Onufrie” 

TURDA Fundația Caritabilă Sf. Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




