Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
(DGASPC)
Adresa: Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37 – 39, Jud Cluj
Tel: 0264 420 146, 0264 420 147, fax: 0264 420 602
e-mail: dgaspc_cluj@yahoo.com
Director General: Daniel TĂMAŞ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) este instituţie
publică de interes judeţean aflată în subordinea Consiliulul Judeţean Cluj.
DGASPC Cluj a fost înfiinţată în conformitate cu Hotarârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 208/2004 şi
este rezultatul unirii Direcţiei Generale Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu Serviciul
Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Judeţean.
DGASPC are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială
în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate în dificultate.

OBIECTIVE GENERALE ALE DGASPC CLUJ
 Componenta Protecţia Copilului
- Promovarea şi implementarea drepturilor copilului
- Prevenirea abandonului, abuzului şi a neglijării copilului
- Promovarea protecţiei copilului aflat în situaţie de risc prin alternative de tip familial, cu prioritate
- Implicarea comunităţii locale în problematica protecţiei copilului în conformitate cu legislaţia în
vigoare
- Promovarea protecţiei copilului cu nevoi speciale
- Soluţionarea fenomenului “copiii străzii”
- Sprijinirea integrării sociale a copiilor/tinerilor care părăsesc centrele de plasament
- Reducerea numarului de copii instituţionalizaţi
1

- Protecţia copilului care a comis o faptă penală şi nu raspunde penal
- Promovarea participarii societăţii civile, a organizaţiilor neguvernamentale acreditate la dezvoltarea
sistemului judeţean de protecţie a copilului
 Componenta Asistenţa Socială a Persoanei Adulte
- Promovarea şi implementarea drepturilor persoanelor adulte;
- Implicarea comunităţii locale în problematica protecţiei adultului aflat în dificultate în conformitate cu
legislaţia în vigoare
- Promovarea imaginii pozitive asupra persoanelor adulte aflate în dificultate şi creşterea gradului de
ocupare a forţei de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi
- Prevenirea instituţionalizării şi restructurarea instituţiilor de asistenţă socială de tip rezidenţial pentru
persoanele adulte aflate în dificultate, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de tip centru de
zi, servicii de îngrijire la domiciliu, centre de tranzit, etc.;
- Asigurarea măsurilor de suport pentru persoanele vârstnice instituţionalizate, asigurarea de servicii
integrate de îngrijire, prevenirea şi combaterea abuzului/neglijării acestei categorii de persoane aflate in
dificultate;
- Creşterea calităţii serviciilor oferite pentru victimele violenţei în familie;
- Diversificarea şi dezvoltarea de servicii sociale specializate destinate persoanelor vârstnice şi
persoanelor cu handicap
- Consolidarea parteneriatului public privat în furnizarea de servicii sociale destinate adultului aflat în
dificultate.
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PRINCIPALELE PROIECTE AFLATE IN DERULARE 2013
1. Proiectul Consiliului Judeţean Cluj de înfiinţare a Centrului Comunitar Judeţean - Complex
de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj, care va furniza:
- servicii sociale specializate - suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în
dificultate, sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională a
tinerilor, consiliere, servicii şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau
dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială
- servicii de îngrjire socio-medicală: de recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie,
terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie pentru copii şi persoane
adulte cu deficienţe,
cu scopul de a stimula capacitatea tuturor beneficiarilor Centrului Comunitar Judeţean în vederea
integrării/reintegrării în societate, de a dezvolta autonomia beneficiarilor şi de a preveni riscul de
marginalizare şi excluziune socială;
Complexul de Servicii Sociale Comunitare va cuprinde următoarele tipuri de servicii şi
grupuri ţintă aferente:
1. Centru de zi/recuperare pentru copii autişti – grup ţintă: 24 de copii cu vârste cuprinse
între 3- 12 ani, proveniţi din familii şi centre de plasament/asistenţi maternali profesionişti şi
aparţinătorii acestora;
2. Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi/handicap motor/fizic şi neuropsihic –
grup ţintă: 50 de copii cu handicap neuropsihic/motor şi fizic proveniţi din familii şi centre de
plasament/asistenţi maternali şi aparţinătorii acestora;
3. Centru de integrare socio-profesională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie
- grup ţintă: 190 de tineri care urmează să părăseasca sistemul de protecţie cu vârsta cuprinsă
între 14-18 ani şi peste 18 ani;
4. Centru de recuperare pentru persoane adulte cu dizabilităţi/handicap fizic/motor – grup
ţintă 50 persoane adulte cu dizabilităţi/handicap fizic/motor proveniţi din familii şi centre de
plasament/asistenţi maternali şi apartinătorii acestora;
5. Centru de zi pentru bolnavi Alzheimer - grup ţintă: 24 persoane cu demenţă Alzheimer sau
alte tipuri de demenţă şi familiile/aparţinătorii acestora;
6. Centru de consilire pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu
dizabilităţi/ handicap - grup ţintă: 150 persoane cu dizabilităţi/handicap cu vârsta cuprinsă între
18 - 45 ani.
2. Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Câţcău prin înfiinţarea, pe lângă cele 2
locuinţe protejate, a unui serviciu rezidenţial cu capacitate de 50 locuri la standarde minime de
calitate pentru persoanele cu dizabilităţi. Acesta se derulează ca urmare a accesarii de fonduri
nerambursabile prin Programul de Incluziune Socială al Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap şi Banca Mondială.
3. Reabilitarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla în vederea
respectării standardelor minime de calitate. Acesta se derulează ca urmare a accesării unor fonduri
europene, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei, având ca scop creşterea calităţii serviciilor de tip rezidenţial destinate persoanelor adulte
cu handicap
4. Continuarea procesului de restructurare prin închiderea centrelor mari, de tip clasic şi
diversificarea serviciilor de îngrijire alternativă:
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Propunere proiect “Am şansa mea” în cadrul Programului de interes naţional
„Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip
familial şi/sau apartamente” de închidere a Serviciului de Protecţie de Tip Rezidenţial
destinat Protecţiei Copilului din cadrul Complexului de Servicii Destinat Protecţiei
Copilului nr. 1 Cluj-Napoca şi achiziţionarea a 4 imobile - case de tip familial în zona
Cluj-Napoca, Floreşti, Apahida, Baciu, Chinteni.
Propunere proiect “Noua mea casă” în cadrul Programului de interes naţional
„Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip
familial şi/sau apartamente” de închidere a Serviciului de Protecţie de Tip Rezidenţial
destinat Protecţiei Copilului cu Dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Destinat
Protecţiei Copilului nr. 1 Cluj-Napoca şi achiziţionarea a patru imobile - case de tip
familial în zona Cluj-Napoca, Floreşti, Apahida, Baciu, Chinteni.
Propunere proiect „Familia visul fiecărui copil” în cadrul Programului de interes
naţional „Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de
case de tip familial şi/sau apartamente” de închidere a Centrului de Plasament nr 8
„Speranţa” Huedin şi achiziţionarea a 4 imobile – case de tip familial în zona Huedin.

SERVICII AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL
Compartiment registratură, relaţii cu publicul
Compartiment audit intern
Compartiment achiziţii publice şi contractare servicii sociale
Compartiment managementul calităţii, proiecte, programe, strategii în domeniul
asistenţei sociale
Compartiment intern de prevenire şi protecţie, sănătate şi securitate în muncă
Compartimentul adopţii şi post-adopţii
- Informează cetăţenii din judeţul Cluj cu privire la procedura adopţiei, în vederea recrutării de
familii/persoane adoptatoare;
- Evaluează, pregăteşte, atestă familii/persoane adoptatoare;
- Asistă familiile/persoanele adoptatoare şi copiii pe durata procesului de adopţie;
- Organizează cursuri de pregătire pentru persoane/familii potenţial adoptatoare;
- Informează familiile/persoanele care au adoptat şi copiii adoptaţi cu privire la serviciile oferite de către
DGASPC în domeniul adopţiei;
- Susţine familiile/persoanele care au adoptat şi a copiii adoptaţi;
- Realizează monitorizarea post-adoptie.

SERVICII AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL
ADJUNCT PROTECTIE SOCIALA
Serviciul monitorizare servicii sociale, indicatori asistenţă socială, comunicare şi
relaţii cu publicul, autorităţi locale şi ONG-uri, secretariat CPC şi CEA
Persoana de contact: Director Executiv Adjunct - Cristinela FABIAN, Tel: 0264 420 146, int 302
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- Monitorizează activitatea DGASPC, a Comisiei pentru Protecţia Copilului şi a furnizorilor privaţi
acreditaţi care oferă servicii de zi şi rezidentiale de protecţie pentru copii;
- Coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în vederea
realizării atribuţiilor ce le revin în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului; asigură asistenţă
tehnică pentru constituirea Consiliilor Comunitare Consultative la nivelul primăriilor din judeţ;
- Asigură lucrările administrative şi de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului şi ale Comisiei
de evaluare a persoanei adulte cu handicap; asigură servicii de relaţii cu publicul;
- Colaborează cu furnizorii de servicii sociale privaţi acreditaţi care activează în domeniul asistenţei
sociale şi protecţiei copilului, dezvoltă parteneriate cu aceştia în vederea diversificării serviciilor în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi a facilitării accesului copiilor/adulţilor la servicii
sociale;
- Monitorizează şi întocmeşte rapoarte privind modul în care se reflectă în presa locală şi centrală
activitatea DGASPC.

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
Persoana de contact: Sef Serviciu – Monica FILIP, Tel: 0264 420 146, int 109
- preia sesizările sau se autosesizează şi intervine în regim de urgenţă în cazurile în care se impune acest
lucru referitor la copii şi adulţi aflaţi în situaţie de criză;
- propune scoaterea copilului din familie şi instituirea măsurii de plasament în regim de urgenţă, acolo
unde acest lucru se impune (cazuri de abuz, neglijare, exploatare, etc.);
- colaborează cu poliţia, primăriile şi spitalele de pe raza judeţului pentru soluţionarea cazurilor de copii
ai străzii şi pentru soluţionarea cazurilor copiilor care au comis fapte penale şi nu răspund penal;
- propune stabilirea unor măsuri de protecţie specială pentru copiii care au comis fapte penale şi nu
răspund penal/copiii străzii;
- colaborează cu serviciile de asistenţă socială de la nivel local, în ceea ce priveşte prevenirea
cerşetoriei/delincventei juvenile;
- sprijină procesul repatrierii copiilor români aflaţi neînsoţiţi pe teritoriul altui stat şi a reintegrării
sociale a acestora.
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Dotări din Centrul de Recuperare Psiho-Neuro-Motorie pentru Copii cu Handicap “Sf. Irina”

Compartiment de intervenţie în situaţii de trafic, migraţie, repatrieri adulţi/copii
Persoane de contact: Ioana COUTI, Monica HULDUŞAN, Tel: 0264-594941
- oferă persoanelor - victime ale traficului de persoane, asistenţă (psihologică, juridică, acces la servicii
medicale, sociale, de formare sau reconversie profesională, etc.) în scopul depăşirii situaţiei de criză şi
reintegrării lor sociale,
- urmăreşte dezvoltarea unor programe de prevenţie la nivelul categoriilor vulnerabile din judeţ;
- susţine reintegrarea socială a persoanei – victimă a traficului de persoane şi monitorizează situaţia
acesteia, intervenind dacă anumite evenimente ameninţă cu destabilizarea;
- dezvoltă şi implementează programe de informare, conştientizare şi mobilizare a societăţii în vederea
prevenirii şi combaterii exploatării prin muncă şi exploatării sexuale;
- participă la crearea unei reţele instituţionale de luptă împotriva fenomenului de trafic dar şi de asistare
complexă a persoanelor victime ale acestui fenomen.

SERVICII AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTORULUI EXECUTIV
PROTECŢIA PERSOANEI ADULTE
Serviciul prevenire marginalizare socială şi integrare socio-profesională, prestaţii
sociale, compartiment incluziune socială
Persoana de contact: Director executiv adjunct – Monica GIURGIU, Tel: 0264 486004 int 15
- asigură protejarea persoanelor care, din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au
posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru a se
integra social;
- facilitează accesul persoanelor cu dizabilităţi la prestaţii şi servicii sociale şi derulează activităţi de
reducere a excluderii sociale;
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- evaluează nevoile de integrare profesională, oferă consiliere, suport, mediere şi monitorizează
procesul de integrare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în colaborare cu instituţii specializate în
domeniu;
- verifică modul de cunoaştere implementare şi aplicare a legislaţiei de către asistentul personal al
persoanei cu handicap;
- elaborează şi participă la acţiuni, proiecte şi programe care au ca scop formarea/instruirea asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap.

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
Persoana de contact: Sef Serviciu – Răzvan REPEDE, Tel: 0264 486004 int. 17
- evaluează nevoile medico-psiho-sociale a persoanelor cu dizabilităţi în vederea încadrării în grad de
handicap, analizează abilităţile şi urmăreşte dezvoltarea unor servicii specifice beneficiarilor în vederea
recuperării şi integrării sociale;
- realizează procesul de evaluare complexă, întocmeste raportul de evaluare şi propune încadrarea în
grad de handicap; înaintează dosarul Comisiei de Evaluare a Persoanelor adulte cu Handicap; în cazul
persoanelor nedeplasabile (la recomandarea medicului de familie), evaluarea se realizează la
domiciliul/resedinţa persoanei în cauză;

Serviciul management de caz pentru adulţi, violenţă in familie, asistenţă persoane
vârstnice
Persoana de contact: Sef Serviciu – Corina VASILIU, Tel: 0264 486004, int 11
- supervizează respectarea drepturilor persoanelor adulte rezidente precum şi modul de implementare
şi respectare a standardelor de calitate din instituţii;
- identifică, evaluează şi propune accesul persoanelor cu handicap, a persoanelor adulte aflate în
dificultate, a persoanelor vârstnice, pentru a beneficia de protecţie rezidenţială;
- supervizează modul de organizare a activităţilor de recuperare, reabilitare precum şi a tuturor acestor
tipuri de activităţi din cadrul centrelor de tip rezidenţial pentru adulţii cu handicap sau în dificultate;
- identifică prin colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială locală, posibilităţile de reintegrare
sau a altor alternative de tip familial pentru persoanele cu handicap sau aflate în dificultate
instituţionalizate;
- identifică împreună cu echipa pluridisciplinară din cadrul centrului, nevoile persoanelor adulte
instituţionalizate şi, în conformitate cu politicile sociale, stabilesc proiecte de restructurare sau creare
de noi servicii, strategii de aplicare şi implementare a proiectelor;
- preia sesizările privind cazurile de abuz asupra persoanei adulte aflată în dificultate, cazuri de
violenţă în familie şi oferă asistenţă şi protecţie socială acestora (tineri, persoane vârstnice, persoane
cu handicap, victime ale violenţei domestice, persoane aflate în situaţii de risc social).
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Activităţi cu persoane bolnave de Alzheimer

SERVICII AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTORULUI EXECUTIV
PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
Serviciul de consiliere pentru părinţi şi copii, compartiment prevenire sarcină
nedorită
Persoana de contact: Sef Serviciu – Alina CHIOREAN, Tel: 0264 420 146, int 303
- coordonează activitatea de prevenire a separării copilului de familia naturală;
- sprijină şi asistă copiii şi părinţii pentru a face faţă dificultăţilor psiho-sociale ce afectează relaţiile
familiale, pentru optimizare personală în vederea îmbunătăţirii stilurilor parentale, pentru prevenirea
separării copilului de familia sa, pentru depăşirea situaţiilor de criză. Se adresează copiilor,
adolescenţilor, părinţilor naturali, viitorilor părinţi, familiei extinse.

Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip familial,
asistenţă maternală, tutele
Persoana de contact: Şef Serviciu – Ioana RUS, Tel: 0264 420 146, int 111
- identifică şi evaluează rude sau alte persoane/familii care doresc să-şi asume responsabilitatea creşterii
şi educării copiilor care au nevoie de protecţie, evitându-se astfel instituţionalizarea;
- propune stabilirea măsurii de protecţie şi monitorizează aceste măsuri de plasament/tutelă la rude/alte
persoane;
-oferă alternative de tip familial copilului care necesită protecţie specială: familia asistentului maternal;
-oferă servicii de calitate pentru copilul plasat la asistent maternal, pentru asistentul maternal şi familia
acestuia, pentru familia biologică;
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- asigură intervenţie individualizată prin metoda managementului de caz.

Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip rezidenţial
Persoana de contact: Sef Serviciu – Diana TOTELECAN, Tel: 0264 420 146, int 104
- asigură management de caz la serviciile rezidenţiale din subordinea DGASPC Cluj şi a furnizorilor
privaţi acreditaţi de servicii rezidenţiale unde nu sunt copii cu handicap;
- verifică respectarea standardelor minime obligatorii la serviciile rezidenţiale ale DGASPC;
- identifică soluţii de tip familial pentru copiii/tinerii aflaţi în sistemul de protecţie de tip rezidenţial;
- asigură protecţie specială temporară pentru copilul separat de familia sa şi reintegrarea socio-familială
a copilului care a beneficiat de o masură de protecţie specială în unităţi rezidenţiale;

Serviciul de evaluare complexă a copilului
Persoana de contact: Şef Serviciu – Carmen TĂMAŞU, Tel: 0264 420 146, int 301
- evaluează copilul cu nevoi speciale şi propune Comisiei pentru Protectia Copilului (CPC) încadrarea
într-un grad de handicap;
- întocmeşte rapoartele de evaluare complexă şi planul de recuperare pe care îl propune spre aprobare
CPC;
- reevaluează anual situaţia copiilor cu deficienţă / handicap.
- realizează managementul de caz pentru copii cu nevoi speciale care beneficiază de o măsură de
protecţie în unităţi rezidenţiale ale DGASPC Cluj şi a furnizorilor privaţi autorizaţi.

SERVICII AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT
ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Dana CATARIG, tel: 0264 420 146, int 418
- Serviciul Resurse Umane, Şef Serviciu Toader TIMOCE
- Compartiment juridic
- Serviciul administrativ, tehnic, aprovizionare, Şef Serviciu Radu DORU
- Serviciul finanţe, contabilitate, buget – plăţi prestaţii sociale, patrimoniu, Şef Serviciu Maria
IASKO



Comisii aflate in subordinea Consiliului Judetean Cluj

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap preşedinte George ARION
Persoana de contact: Corina ILIEŞ, Tel: 0264 486004
- stabileşte încadrarea persoanei adulte într-un grad de handicap;
- stabileşte, dupa caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, eliberand certificate de orientare
profesională;
- revocă sau înlocuieşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
- eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi programul individual de reabilitare şi
integrare socială.
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Comisia pentru Protecţia Copilului preşedinte Simona GACI
Persoana de contact: Rodica AŞTILEAN Tel: 0264 420 146, int 602
- stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap;
- stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, în condiţiile legii;
- reevaluează periodic hotarârile privind măsurile de protecţie, precum şi încadrarea în grad de handicap,
pe baza sesizărilor specialiştilor DGASPC;
- revocă sau înlocuieşte măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat
stabilirea acesteia s-au modificat;
- promovează drepturile copilului în toate activităţile pe care le întreprinde;
- soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist.
Campanii stradale de informare
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