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Cuvânt înainte

Dragi cititori,

ansarea noului număr al revistei Eu-Ro Funcţionar, realizată de Agenția Națională a Funcționarilor LPublici, vine în debutul mandatului meu de președinte al acestei instituţii și profit de ocazie pentru a vă 
transmite câteva gânduri.

Așa cum am mai declarat, este nevoie de o reformă profundă la nivelul resurselor umane din funcţia publică. Eu 
și colegii mei ne vom direcţiona toate eforturile în vederea îndeplinirii acestui obiectiv, prin construirea unui sistem 
normativ și procedural eficient.

Mă va preocupa, totodată, în perioada următoare, să așez sistemul de recrutare a funcţionarilor publici pe 
criteriul meritului și al competenţei profesionale, dar și să furnizez alternative motivante de carieră pentru tinerii de 
valoare.

Revenind la revista Eu-Ro Funcţionar, realizarea ediției curente s-a suprapus peste o perioadă dificilă din viaţa 
noastră, astfel că m-am bucurat să aflu din paginile ei despre multe iniţiative ale oamenilor pentru oameni, 
adevărate exemple de umanitate. 

Vom continua să sprijinim și să promovăm astfel de exemple remarcabile din sectorul public, deoarece consider 
că este foarte important să scoatem la lumină lucrurile bune care se fac. Imaginea unui sistem este conturată de 
munca și de pasiunea oamenilor care îl alcătuiesc, dar și de dorinţa de a împărtăși din experienţa proiectelor de 
succes.  

Iniţiative în domeniul digitalizării, măsuri de sprijin în context pandemic, cooperări internaţionale, soluţii 
moderne de lucru sunt doar câteva din temele pe care le veţi găsi în revista noastră. Vă invit să le aflaţi povestea și vă 
invit, în același timp, la deschidere și colaborare! 

Îmi doresc ca numărul colaboratorilor și al cititorilor noștri să crească în egală măsură! 
Lectură plăcută!

Liviu Mălureanu, președintele ANFP
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Digitalizare și inovare 

Situația provocată de pandemia COVID-19 în 
întreaga lume a avut un impact semnificativ în multe 
domenii de activitate, ducând la apariția unor 
provocări  și  schimbări  în ceea ce privește 
desfășurarea activităților. Acest lucru a afectat atât 
companiile private, cât și autoritățile și instituțiile 
publice, care s-au văzut nevoite să își schimbe modul 
de lucru și să se adapteze noilor condiții. 

Unul dintre domeniile care au avut de suferit în 
timpul pandemiei a fost și formarea profesională. 
Institutul Național de Administrație (INA), care are 
rolul de a profesionaliza personalul din administrația 

publică, a reușit să se adapteze rapid contextului 
actual și a organizat programe de perfecționare 
profesională, exclusiv online, pentru personalul din 
administrația publică centrală și locală.

Institutul a organizat în luna mai programe de 
formare online, pentru a se asigura că formatorii, 
precum și responsabilii de programe înțeleg și 
folosesc adecvat noile tehnologii de învățare online. 

Astfel, după pregătirea personalului său 
implicat în formarea online, INA a lansat în luna 
septembr ie  2020 „O fer ta  de programe de 
perfecționare profesională online, accesibile gratuit, 

elemente-cheie 
în formarea profesională online
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pentru personalul din administrația publică centrală 
și locală”. În ofertă au fost incluse 22 de programe de 
perfecționare, fiind abordate teme precum: 
managementul situațiilor de urgență, Codul 
administrativ – reglementări în domeniul funcției 
publice, managementul proiectelor europene, 
aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind 
protecția datelor cu caracter personal, comunicarea 
în situații de criză etc. Punând accent pe elemente 
inovatoare, programele au fost repartizate pe 
parcursul a două săptămâni, cu 18 ore, dintre care 8 
ore în modul sincron (formatorul și cursanții sunt 
simultan online) și 10 ore în modul asincron 
(formatorul și cursanții sunt online în momente 
diferite). 

În cadrul acestor programe au fost implicați 22 
de formatori care au susținut 66 de programe de 
formare online, concretizate în 536 ore de webinarii, 
268 pachete de resurse de autoînvățare puse la 
dispoziția celor 1252 de participanți și 4669 de 
aplicații practice evaluate. 

În ceea ce privește feedback-ul primit de 
formatori, putem spune că 91% dintre participanți 
au apreciat activitatea formatorului în susținerea 
webinariilor ca fiind foarte bună, 83% dintre aceștia 

consideră că materialele de formare sunt foarte utile, 
iar 89% au evaluat gestionarea aplicațiilor practice 
ca un proces foarte relevant.

Axat pe inovare și digitalizare, Institutul a 
implementat  un s istem pr ivind acordarea 
certificatelor digitale de absolvire a programelor de 
formare. Certificatele digitale sunt generate 
automat prin intermediul platformei de training INA, 
pe baza notelor finale din catalogul privind 
evaluarea competențelor profesionale asumate de 
formatorul care a susținut modulul/ programul 
(minimum nota finală 7 la evaluare) și au imprimat 
un cod de tip QR (Quick Response code) distinct, 
care asigură securizarea acestora și care, prin 
scanare, va permite vizualizarea emitentului și 
verificarea conținutului. Aceste certificate sunt 
semnate, prin intermediul semnăturii electronice 
extinse, de către conducerea instituției și sunt 
însoțite de o anexă, în format digital, denumită 
“Supliment descriptiv al certificatului”, în care se 
precizează competențele profesionale dobândite.

Rezultatele acestor programe de formare ne 
arată faptul că ele au fost evaluate în procent foarte 
mare ca fiind foarte bune și utile, caracterizate pe 
baza utilității programelor, a structurii acestora, a 
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evaluării competențelor, precum și gradul de 
solicitare. Totodată, în ceea ce privește activitatea 
formatorilor, aceasta a fost apreciată ca fiind ridicată 
și foarte ridicată, punând accent pe criterii care țin de 
modul în care au susținut webinariile, cum au 
gestionat aplicațiile practice, care a fost calitatea 
resurselor de învățare și nivelul aptitudinilor 
pedagogice. 

Avâ n d  î n  ve d e re  i nte re s u l  s u s ț i n u t  a l 
personalului din administrația publică din România 
în ceea ce privește formarea profesională, INA a 
organizat două conferințe, de tip webinar, accesibile 
gratuit pentru noii aleși locali.  Programele 
„Managementul administrației publice locale” și 
„Alesul local – factor important în luarea deciziilor” s-
au adresat președinților și vicepreședinților 
consiliilor județene, primarilor și viceprimarilor de 
municipii, primarilor și viceprimarilor de orașe, 
primarilor și viceprimarilor de comune și consilierilor 
locali la nivel de județ, municipiu, oraș și comune. 
Prin această inițiativă, INA a marcat importanța 

formării profesionale, dorind să contribuie la 
perfecționarea aleșilor locali într-o manieră 
modernă, cu cheltuieli reduse, adaptată situației 
generate de pandemia COVID-19.

Astfel, se poate evidenția faptul că INA a 
introdus standarde de calitate pentru organizarea și 
desfășurarea programelor de perfecționare 
profesională online, fiind abordate și reglementate 
aspecte legate de accesul participanților la 
webinarii, publicarea resurselor de învățare, 
pregătirea, îndrumarea și evaluarea aplicațiilor 
practice și susținerea testului de evaluare a 
cunoștințelor. Putem spune că actuala criză a oferit 
un test puternic al potențialului de a învăța online, 
făcând necesară nevoia de inovare a instituțiilor de 
formare pentru a-și putea continua activitatea, prin 
a c c e l e r a re a  p ro c e s u l u i  d e  d i g i t a l i z a re  ș i 
implementarea formării online. Subliniem că 
experiența INA în domeniul formării online a fost 
prezentată la nivel internațional, fiind apreciată de 
specialiștii în domeniu. 

În concluzie, succesul programelor de formare organizate de INA 
poate fi măsurat în urma feedback-ului oferit de participanți, iar în rândurile de mai jos 

regăsim câteva păreri primite din partea acestora : 

“
Pentru mine a reprezentat un avantaj faptul că am avut acces online la 
programul PPP. Probabil lipsa de timp și distanța nu mi-ar fi permis 
participarea.

Este o noutate pentru mulți dintre noi această formă de perfecționare 
profesională. Dar dialogul spontan este prezent și pot spune că aproape nu 
este nicio diferență între un curs clasic face to face și unul online. 
Randamentul și implicarea ambelor părți sunt similare oricărui curs în maniera 
clasică. În concluzie, aș putea spune că sunt plăcut surprins de cât de bine a 
decurs acest program de formare profesională.

Felicitări pentru competenţă, pentru calitatea aplicațiilor practice şi a 
informațiilor oferite, într-o manieră profesionistă.

Procesul de asimilare a informatiilor din punctul meu de vedere, datorită 
cursurilor şi materialelor folositoare, foarte bine predate, excelent redactate şi 
mai uşor de asimilat, a fost cu un randament ridicat.

Platforma foarte interactivă şi uşor de gestionat.

”

6

APIA, 
în slujba fermierilor

Înființată în urmă cu 16 ani, în subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) este instituția de specialitate a administrației 
publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată 
integral de la bugetul de stat, responsabilă cu 
gestionarea unor forme de sprijin destinate 
susținerii agriculturii românești. 

Î n c e p â n d  d i n  a n u l  2 0 0 7 ,  i n s t i t u ț i a 
implementează scheme și măsuri de sprijin 
finanțate din două fonduri europene, respectiv: 
Fondul European de Garantare Agricolă  - FEGA 
(plăți directe, măsuri de piață, măsuri de promovare 
a produselor agricole), Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală - FEADR (prin intermediul 
măsurilor delegate de la AFIR din PNDR 2014 – 2020), 
precum și din bugetul național (ajutoare naționale 
tranzitorii, ajutoare de stat). 

Principalele obiective ale Agenției sunt 
efectuarea la timp, în mod echitabil și transparent, a 
plăților către fermieri și absorbția unui procent cât 
mai ridicat din fondurile europene destinate 
agriculturii românești. 

Anual, la APIA se depun peste 850.000 de cereri 
de plată, pentru cele peste 100 de scheme și măsuri 
de sprijin derulate de instituție, pentru o suprafață 
de aproximativ 9,5 milioane de hectare. 

Pentru gestionarea acestora, APIA a dezvoltat 
un sistem informatic foarte performant, printre cele 
mai complexe sisteme informatice folosite de 
agențiile de plăți din Europa, având în vedere 
dimensionarea acestuia, numărul mare de fermieri și 
de scheme de plată gestionate, precum și 
particularitățile exploatațiilor agricole din România. 
Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS), a 
cărui creare, implementare și gestionare intră în 

atribuțiile APIA din anul 2005, este în permanență 
modificat și completat, adaptat politicilor europene 
și naționale din domeniul agricol aflate în continuă 
schimbare, asigurând administrarea și controlul 
riguros al cererilor de plată ale fermierilor.

Izbucnirea pandemiei COVID-19 chiar în timpul 
Campaniei de depunere a cererilor unice pe 
suprafață a constituit o provocare deosebită pentru 
Agenție, aceasta fiind nevoită  să se adapteze rapid 
pentru a răspunde solicitărilor fermierilor limitând 
interacțiunea cu aceștia. Începând cu data de 06 
aprilie 2020, primirea cererilor s-a realizat prin 

Claudia Dascălu, consilier 
Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură
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Claudia Dascălu, consilier 
Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură



7

utilizarea aplicației IPA online și a mijloacelor 
electronice de comunicații, iar APIA a realizat 
demersuri pentru a sprijini fermierii să obțină online 
documentele necesare de la alte instituții. Astfel, în 
Campania 2020 s-au depus 830.898 cereri online 
pentru o suprafață totală solicitată pentru plată de 
9,9 milioane ha.  

Pentru a facilita obținerea creditelor de către 
fermieri, APIA a simplificat procedura de eliberare a 
adeverințelor, întregul flux de lucru mutându-se în 
mediul electronic. Astfel, fermierii au depus 
electronic cererile pentru eliberarea adeverințelor, 
APIA a emis adeverințele și le-a trimis electronic 

către bănci, în total 17.051 de adeverințe pentru 
FEGA și 11.799 pentru FEADR procesate electronic.

De asemenea, în acest an a fost implementată 
semnătura digitală pentru cea mai mare parte a 
personalului APIA, crescând astfel gradul de 
digitalizare al instituției. 

Performanțele APIA sunt oglindite în cifre, de la 
aderarea României la Uniunea Europeană instituția 
derulând peste 30 miliarde de euro, rata medie 
anuală a absorbției fiind de peste 96% din fondurile 
alocate. În continuare APIA își propune să mențină 
nivelul ridicat de profesionalism care a consacrat-o 
ca lider în topul absorbției fondurilor europene.     
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Proiectul „VENUS
-împreună pentru o viață în siguranță!” 

În România, în ultimii ani, fenomenul violenței domestice a escaladat la cote alarmante, ceea ce a impus 
necesitatea identificării unor măsuri specifice în domeniu, pentru diminuarea fenomenului și 

conștientizarea societății românești pentru a reacționa și a combate toate formele de violență domestică.  

Violența domestică constituie una dintre cele mai grave probleme sociale cu care se confruntă societățile 
contemporane, inclusiv România. Acest flagel este nu numai o problemă socială și de sănătate publică, dar și o 
problemă a nerespectării și a încălcării drepturilor omului, complexitatea ei solicitând intervenția activă și 
directă a autorităților naționale responsabile, atât în ceea ce privește acordarea măsurilor de sprijin 
diversificate, a protecției integrității personale a victimelor, cât și protejarea intereselor lor sociale comune, 
precum libertatea și demnitatea persoanei.

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), în parteneriat cu instituții 
specializate de la nivelul administrației publice locale - direcții generale de asistență socială și protecția 
copilului (DGASPC) și direcții de asistență socială (DAS),  implementează, în perioada martie 2019 – martie 
2023, proiectul „VENUS - Împreună  pentru o viață în siguranță!”, care vizează crearea și dezvoltarea de servicii 
integrate moderne în sprijinul victimelor violenței domestice, care să le ofere atât posibilitatea ieșirii din situația 
de risc și vulnerabilitate, cât și facilitarea transferului către o viață independentă, prin integrare/ reintegrare 
socio-profesională. 

Cristina Adriana Dușcă, 
consilier Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
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Valoarea proiectului este de 11 milioane euro, iar 
durata de implementare este de 48 de luni.

Proiec tul  VENUS are  ca  o b i e c t i v  g e n e ra l 
îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor 
sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței 
domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele 
naționale inovative integrate de 42 de locuințe 
protejate, precum și 84 de servicii integrate 
complementare constând în 42 de grupuri de 
s u p o r t  ș i  4 2  d e  c a b i n e t e  d e  c o n s i l i e r e 
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 domestice, respectiv 
găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe 
o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea 
cazului.
Totodată, cele 82 de servicii complementare 
pentru victimele violenței domestice, asigură 
furnizarea de programe specifice de asistență 
psihologică și de dezvoltare personală, în cadrul 
celor 42 de grupuri de suport, precum și servicii de 
consiliere vocațională, orientare profesională și 
acompaniere pentru identificarea unui nou loc de 
muncă în vederea depășirii situațiilor de criză legate 
de violența domestică și a reintegrării profesionale, 
în cadrul celor 42 de cabinete de consiliere 
vocațională.
De asemenea este important de menționat faptul că 
fiecare persoană inclusă în grupul țintă al proiectului 
va beneficia de cel puțin două tipuri de servicii în 
scopul abordării integrate.

Oportunitatea de finanțare și de creare la nivel 
județean a locuințelor protejate destinate victimelor 
violenței domestice și a serviciilor complementare 
e v i d e n ț i a z ă  p a r t e n e r i a t u l  a c t i v  d i n t r e 
administrația publică centrală și locală. Totodată, 
victimele violenței domestice beneficiază de suport 
instituțional în vederea relocării/ mobilității în cadrul 
rețelei naționale de locuințe protejate, cu scopul 
asigurării securității personale și a independenței 
economice. 

Grupul țintă al proiectului este format din victime 
ale violenței domestice, personal al autorităților 
publice/ private care furnizează servicii sociale și de 
ocupare grupurilor vulnerabile și specialiștilor în 

domeniul violenței domestice. Pentru a asigura un 
acces cât mai adecvat candidaților, în vederea 
atingerii cerințelor proiectului, se va realiza o 
distribuție a grupului țintă la nivel național, iar 
procesul de identificare, selecție și recrutare se 
realizează la nivel local de către partenerii 
proiectului (DGASPC/ DAS). 

Cele trei tipuri de servicii create și dezvoltate prin 
Proiectul VENUS vor constitui baza creării și a 
implementării Programului național de protecție 
a victimelor violenței domestice care presupune 
includerea unor măsuri specifice în măsură să 
îmbunătățească statutul social al femeilor – victime 
ale violenței domestice, nu numai prin asigurarea 
protecției și găzduirii în cadrul unei locuințe 
protejate, dar și prin furnizarea unor măsuri concrete 
de sprijin care vizează facilitarea transferului la o 
viață independentă, acestea putând fi, după caz: 
orientare vocațională, formare profesională și 
inserție socială și profesională, prin dezvoltarea de 
competențe precum și prin creșterea oportunităților 
de ocupare a forței de muncă.



9 10

Valoarea proiectului este de 11 milioane euro, iar 
durata de implementare este de 48 de luni.

Proiec tul  VENUS are  ca  o b i e c t i v  g e n e ra l 
îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor 
sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței 
domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele 
naționale inovative integrate de 42 de locuințe 
protejate, precum și 84 de servicii integrate 
complementare constând în 42 de grupuri de 
s u p o r t  ș i  4 2  d e  c a b i n e t e  d e  c o n s i l i e r e 
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 domestice, respectiv 
găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe 
o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea 
cazului.
Totodată, cele 82 de servicii complementare 
pentru victimele violenței domestice, asigură 
furnizarea de programe specifice de asistență 
psihologică și de dezvoltare personală, în cadrul 
celor 42 de grupuri de suport, precum și servicii de 
consiliere vocațională, orientare profesională și 
acompaniere pentru identificarea unui nou loc de 
muncă în vederea depășirii situațiilor de criză legate 
de violența domestică și a reintegrării profesionale, 
în cadrul celor 42 de cabinete de consiliere 
vocațională.
De asemenea este important de menționat faptul că 
fiecare persoană inclusă în grupul țintă al proiectului 
va beneficia de cel puțin două tipuri de servicii în 
scopul abordării integrate.

Oportunitatea de finanțare și de creare la nivel 
județean a locuințelor protejate destinate victimelor 
violenței domestice și a serviciilor complementare 
e v i d e n ț i a z ă  p a r t e n e r i a t u l  a c t i v  d i n t r e 
administrația publică centrală și locală. Totodată, 
victimele violenței domestice beneficiază de suport 
instituțional în vederea relocării/ mobilității în cadrul 
rețelei naționale de locuințe protejate, cu scopul 
asigurării securității personale și a independenței 
economice. 

Grupul țintă al proiectului este format din victime 
ale violenței domestice, personal al autorităților 
publice/ private care furnizează servicii sociale și de 
ocupare grupurilor vulnerabile și specialiștilor în 

domeniul violenței domestice. Pentru a asigura un 
acces cât mai adecvat candidaților, în vederea 
atingerii cerințelor proiectului, se va realiza o 
distribuție a grupului țintă la nivel național, iar 
procesul de identificare, selecție și recrutare se 
realizează la nivel local de către partenerii 
proiectului (DGASPC/ DAS). 

Cele trei tipuri de servicii create și dezvoltate prin 
Proiectul VENUS vor constitui baza creării și a 
implementării Programului național de protecție 
a victimelor violenței domestice care presupune 
includerea unor măsuri specifice în măsură să 
îmbunătățească statutul social al femeilor – victime 
ale violenței domestice, nu numai prin asigurarea 
protecției și găzduirii în cadrul unei locuințe 
protejate, dar și prin furnizarea unor măsuri concrete 
de sprijin care vizează facilitarea transferului la o 
viață independentă, acestea putând fi, după caz: 
orientare vocațională, formare profesională și 
inserție socială și profesională, prin dezvoltarea de 
competențe precum și prin creșterea oportunităților 
de ocupare a forței de muncă.



11

condiție esențială 
a unei administrații robuste

Ghid de buzunar 
pentru identificarea 
formelor de violență 
domestică

Monalisa Cîrstea, director
 Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
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S

violenţa fizică -  înseamnă vătămarea corporală 
ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere 
de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, 
în orice formă și de orice intensitate, inclusiv 
mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin 
otrăvire, intoxicare, precum și alte acţiuni cu efect 
similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la 

activităţi cu grad mare de risc pentru viaţă sau 
sănătate și integritate corporală.

violența verbală  – este poate cea mai 
răspândită formă (cotidiană) și poate însemna orice 
limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, 
amenințări, cuvinte și expresii degradante sau 
umilitoare.

Cum poți să recunoști formele violenței domestice?  Trebuie să știi că legea se aplică pentru toate 
formele de violență domestică, și nu numai pentru violență fizică!

Primul pas important în luarea unei decizii în legătură cu sănătatea și securitatea  femeilor aflate în situații 
de violență domestică este legat de cunoașterea/ recunoașterea tuturor formelor de violență domestică. 
Majoritatea oamenilor tind să creadă că violența domestică se rezumă doar la violența fizică, însă, acest concept 
este mult mai complex și îmbracă multe alte forme, mai precis 8 forme, după cum urmează:

12

v i o l e n ț a  p s i h o l o g i c ă  –  p o a te  f i  u ș o r 
recunoscută atunci când vorbim despre impunerea 
voinței sau a controlului altei persoane, provocarea 
unor stări de tensiune și de suferință psihică în orice 
mod și prin orice mijloace, prin amenințare verbală 
șantaj, violență asupra obiectelor și animalelor, 
afișarea ostentativă a armelor, neglijare, controlul 
a s u p ra  v i e ț i i  p e r s o n a l e ,  a c te  d e  g e l oz i e , 
constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, 
supravegherea locuinței, a locului de muncă sau a 
altor locuri frecventate de victimă, apeluri telefonice 
sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de 
transmitere la distanță, care prin frecvență, conținut 
sau momentul în care sunt emise creează temere, 
precum și alte acțiuni cu efect similar.

violența sexuală – reprezintă orice agresiune 
sexuală, impunerea unor acte degradante, hărțuire, 
intimidare, manipulare, brutalitate în vederea 
întreținerii unor relații sexuale forțate, și, un lucru 
foarte important de știut: o formă a violenței sexuale 
poate fi și violul marital - în relații dintre soți/ 
parteneri.

violența economică – o puteți recunoaște 
atunci când vi se interzice să lucrați,  sunteți lipsite 
de mijloace economice și de existență cum ar fi: 
hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, vi 
se sustrag bunuri persoanele, vi se interzice să aveți 
și/ sau să folosiți bunuri și să dispuneți de bunurile 
comune, există refuzul agresorului de a susține 
familia.

violența socială – poate fi recunoscută atunci 

când  vă simțiți îndepărtată și izolată de familie, de 
comunitate și de prieteni, vi se interzice să mergeți 
să învățați sau să mergeți la locul de muncă,  vi se 
impun interdicții privind realizarea  dumneavoastră 
profesională,  vă este impusă izolarea chiar în 
locuința comună, nu aveți acces în spațiul de locuit, 
vi se iau actele de identitate.

v i o l e n ț a  s p i r i t u a l ă  –  p o a t e  î n s e m n a 
subestimarea sau diminuarea importanței nevoilor 
dumneavoastră morale-spirituale prin interzicerea, 
limitarea, ridiculizarea, pedepsirea aspirațiilor 
membrilor de familie, a accesului la valorile 
culturale,  etnice,  l ingvistice ori  religioase, 
interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă și 
de a învăța copiii să vorbească în limba maternă, 
impunerea aderării la credințe și practici spirituale și 
religioase nedorite.

violenţa cibernetică – poate fi ușor identificată 
prin multiple forme:  hărţuire online, mesaje online 
instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, 
ameninţări online, publicarea fără acordul persoanei 
a unor informaţii cu conţinut intim explicit, 
interceptarea ilegală a  comunicaţiilor și a datelor 
private și orice altă formă de utilizare abuzivă a 
tehnologiei informaţiei și a comunicaţiilor prin 
intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile 
inteligente sau al altor dispozitive similare care 
folosesc telecomunicaţiile sau se pot conecta la 
internet și pot transmite și utiliza platformele sociale 
sau de e-mail, cu scopul de a face de rușine, a umili, 
speria, ameninţa, reduce la tăcere victima.
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angrenat permanent 
în dezvoltarea comunităţii

Cum să poți să recunoști situația de violență domestică în care te afli?
7 SEMNE CARE ÎȚI ARATĂ CĂ TE POTI CONSIDERA VICTIMĂ A VIOLENTEI DOMESTICE:
Ř negi faptul că ești agresată de către actualul sau fostul iubit/ partener/ soț sau de către o altă rudă;
Ř simți că ți-ai pierdut  încrederea în propriile forțe și că nu poți face nimic bun;
Ř trăiești permanent cu teamă și cu stres continuu;
Ř speri mereu că agresorul se va schimba în bine și că va înceta să te mai agreseze;
Ř cauți justificări pentru faptele lui și chiar crezi, de multe ori, că ai o vină anume;
Ř ai început să te izolezi de prieteni, vecini și familie;
Ř nu mai știi la cine să apelezi pentru un sfat sau pentru ajutor și te simți singură și lipsită de sprijin.
Ce se poate face în situațiile de violență domestică?  Nu ești singură! Autoritățile statului sunt alături 

de tine, gata să te sprijine în orice moment!
Este foarte important pentru o femeie care se află într-o situație de violență domestică să ia în considerare 

orice mijloc de sprijin și orice măsură de protecție prevăzută de lege (Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare). Acestea pot include: 
apelarea nr. unic de urgență 112 - pentru situațiile de violență domestică aflate în desfășurare care pun în 
pericol viața victimei, sprijinul  familiei/ familiei extinse/ prietenilor/ altor persoane din rețeaua socială,  
apelarea liniei naționale telefonice de urgență  gratuite și non-stop destinată victimelor violenței domestice, 
discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, cu nr. unic 0800 500 333 (ANES), accesarea serviciilor 
sociale specializate și diversificate, furnizate de către autoritățile administrației  publice sau organizații 
neguvernamentale, care pot oferi servicii gratuite, în special: găzduire, consiliere psihologică, consiliere 
vocațională, asistență socială, consiliere juridică, prezentarea la serviciile de medicină legală pentru 
constatarea leziunilor și eliberarea unui certificat medico-legal, sesizarea prin orice mijloace a organelor de 
poliție – pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu (de urgență, cu valabilitate de 5 zile) atunci când 
există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act 
de violență domestică, formularea unei plângeri prealabile (dosar penal), formularea unei cereri și introducerea 
sa pe rolul instanței judecătorești pentru emiterea unui ordin de protecție (cu valabilitate de până la 6 luni).

Pentru sprijin și informare, apelați oricând aveți nevoie,  linia națională telefonică de urgență,  gratuită și 
non-stop, destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane,  cu 
nr. unic !0800 500 333
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La inițiativa Instituției Prefectului județul Timiș, în colaborare cu Inspectoratul Școlar județean Timiș și cu sprijinul 
Serviciului de Telecomunicații Speciale, prin Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Timiș, începând cu data de 4 
mai, s-a demarat Campania e-learning TM, privind dotarea elevilor din județul Timiș cu laptopuri, tablete sau 
smartphone-uri, necesare pentru accesarea platformelor electronice de învățare (e-learning).

Conform unei situații realizate de către Inspectoratul Școlar județean Timiș, la acea dată, un număr de aproximativ 
6000 de elevi și 100 de cadre didactice din județ nu au avut acces la un echipament informatic activ pentru a 
participa la activități didactice online.

În cadrul acestei campanii, Instituția Prefectului județul Timiș a făcut apel la agenții economici, instituțiile publice, 
organizațiile non-guvernamentale și la persoanele fizice din județul Timiș pentru donarea de tablete, laptopuri 
sau smartphone-uri. De asemenea,  Instituția Prefectului județul Timiș a făcut apel la primăriile din județul Timiș și la 
Consiliul Județean Timiș pentru a se alătura acestui demers.

Urmare a acestui demers au fost achiziționate de către primăriile din județul Timiș și de către Consiliul Județean Timiș 
un număr de 739 tablete pentru copiii și elevii care învață în: Școlile Gimnaziale din Birda, Giera, Săcălaz, Șag; Centrul 

Mihaela Boran, șef serviciu
Instituţia Prefectului judeţul Timiș 

Campania E-Learning - 
inițiativă 
pentru sprijinirea 
desfășurării 
în sistem online
a cursurilor 
în învățământul timișean

Prefectului județul Timiș, Inspectoratul 
Județean de Poliție Timiș, Inspectoratul 
J u d e ț e a n  d e  J a n d a r m i  T i m i ș ,  C a s a 
Județeană de Pensii Timiș, Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Timiș, Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență ”Banat” al 
județului Timiș, Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș, Serviciul de Telecomunicații 
Speciale Timiș, Agenția Județeană de 
Ocupare și Formare Profesională Timiș, 
Direcția de Sănătate Publică Timiș, Direcția 
Silvică Timiș. 

Două telefoane smart au fost donate de 
către persoane fizice Școlii Gimnaziale 
Orțișoara, iar 100 calculatoare și 8 iPhone-
uri au fost donate școlilor din județul Timiș 
de către societățile comerciale: Veoneer 
România SRL, Continental Automotive și 
Heraeus SRL.

În cadrul campaniei E-Learning TM, au 
fost distribuite către elevii din județul Timiș 
un număr de 905 de echipamente. 

Școlar pentru Educație Incluzivă ”C. Păunescu” Recaș; Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă  ”A.  Roșca”  Lugoj; Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”D. 
Ciumăgeanu Timișoara„; Liceul Tehnologic ”Valeriu Braniște” Lugoj.

De asemenea, au fost donate Școlii Gimnaziale ”Anghel Saligny” – Banloc, 
Școlii Gimnaziale Cenei/ Bobda și Școlii Gimnaziale Tomești, un număr de 56 de 
tablete și un sistem audio de către următoarele instituții publice: Instituția 
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judeţul Maramureş - România
şi Regiunea Transcarpatia - Ucraina

Ziua Bunei Vecinătăţi 
între

evenită deja tradiţie, Ziua Bunei Vecinătăţi este o sărbătoare a fraternităţii între judeţul Maramureş şi DRegiunea Transcarpatia din Ucraina, ajunsă la cea de-a IV-a ediţie. Această manifestare a debutat în 
anul 2015, în urma vizitei în judeţul Maramureş a preşedintelui Administraţiei Regionale de Stat Transcarpatia 
de la acea vreme, Ghenadi Moskal şi este găzduită, pe rând, de cele două ţări.

Menirea şi scopul acestei sărbători este de a consolida relaţiile culurale, economice, de prietenie şi, aşa cum 
este şi botezată, de bună vecinătate între cele două regiuni din România şi Ucraina.

Cu ocazia celebrării Zilei Bunei  Vecinătăţi, atât judeţul Maramureş, cât şi Regiunea Transcarpatia, şi-au pus 
în valoare tradiţiile prin dansuri populare, incursiuni în lumea culinară, prin arta meşteşugurilor şi, nu în ultimul 
rând, prin bunătatea şi ospitalitatea care îi caracterizează pe cetăţenii celor două regiuni. 

Fiecare ediţie a acestei manifestări începe cu întâlnirea reprezentanţilor din România şi Ucraina la 

Ioana Zoicas- Teodorescu- consilier afaceri europene și relaţii internaţionale, 
Instituţia Prefectului judeţul Maramureș 

16

jumătatea Podului peste Tisa din Sighetu Marmaţiei, 
podul care nu desparte, ci uneşte românii şi 
ucrainenii. În fiecare an, în cadrul Zilei Bunei 
Vecinătăţi, se semnează programul de activităţi 
comune pentru anul următor, iar în anul 2018, anul 
Centenarului, a fost semnat protocolul de înfrăţire 
între judeţul Maramureş şi Regiunea Transcarpatia.

Toate aceste acţiuni nu au rămas fără ecou. De-a 
lungul anilor, s-au derulat proiecte transfrontaliere 
între localităţi din cele două state şi s-au semnat 
acorduri de înfrăţire. De asemenea, au fost 
organizate evenimente din cadrul programului de 
activităţi comune. În domeniul învăţământului, s-au 
donat materiale didactice şi cărţi pentru dotarea 
bibliotecii din localitatea Slatina din Ucraina, a fost 
organizată o tabără de elevi timp de două săptămâni 
în Maramureş şi s-au făcut demersuri pentru 
proiecte transfrontaliere între unităţi de învăţământ. 
În domeniul sportiv a fost organizat inclusiv un meci 
de fotbal între reprezentantii administraţiei 

judeţului Maramureş şi Administraţiei Regionale de 
Stat Transcarpatia. Nici mediul economic nu a fost 
lăsat deoparte, fi ind organizate întâlniri  şi 
diseminate informaţii cu privire la mediul de afaceri 
din Maramureş şi Transcarpatia şi potenţiali 
investitori sau parteneriate. Toate aceste activităţi 
comune continuă şi în ziua de azi, chiar şi în 
contextul pandemiei, dar cu respectarea normelor 
în vigoare. 

Organizatorii Zilei Bunei Vecinătăţi sunt 
Instituţia Prefectului judeţul Maramureş şi 
Administraţia Regională de Stat Transcarpatia, cu 
implicarea consiliului judeţean Maramureş şi a 
instituţiilor din subordinea acestuia.

În anii 2015 şi 2017 evenimentul a fost organizat 
în Transcarpatia, iar în 2016 şi 2018 în judeţul 
Maramureş, în municipiul Sighetu Marmaţiei. 

De fiecare dată, bucuria organizării şi întâlnirii 
cu vecinii şi fraţii din dreapta Tisei, este la fel de 
intensă şi preganantă, iar emoţia este la ea acasă la 
fiecare ediţie.  
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Digitalizarea sistemului de impozite și taxe locale 
în municipiul Craiova, 

o realitate probată cu cifre
Valentin Ceaușescu, inspector

Direcţia Impozite și Taxe Craiova - Primăria municipiului Craiova 

Efectele imediate ale crizei generate de pandemia actuală sunt dintre cele mai neobișnuite, plecând de la 
modificarea unor comportamente sociale îndelung exersate și încheind cu o necesară și imediat aplicabilă 
activitate în mediul online. Cum era și firesc, nici administrația publică locală nu a fost ferită de impactul 
măsurilor luate pentru stoparea fenomenului medical, cunoscut acum pe tot mapamondul. Numai că, cel puțin 
din perspectiva municipalității craiovene, interfața necesară desfășurării acțiunilor de tip fiscal între 
contribuabil și autoritatea locală de specialitate era deja create, iar premisele creșterii fluxului de comunicare 
erau pozitive. Ceea ce, acum, realitatea vine să o probeze.

Concret ,  încă  de  la  accesarea  pagini i  e lec tronice  a  Pr imăr ie i  munic ip iu lu i  Cra iova , 
https://www.primariacraiova.ro/ro, se poate observa cu ușurință secțiunea e-Servicii. Urmând o interogare a 
conținutului acestei secțiuni se poate desprinde concluzia că deplasarea contribuabililor la sediile Direcției de 
Impozite și Taxe Craiova ar trebui și poate fi redusă la maximum posibil. Evident, cu excepția situațiilor 
punctuale, când sunt necesare lămuriri, clarificări și un dialog oportun pentru soluționarea cu celeritate și 
adecvată a doleanțelor contribuabililor.

Înrolarea municipiului Craiova, cu 
întreaga sa baz  de date aferentă, în cadrul ă
platformei naționale Ghișeul.ro, proiect al 
Autorității pentru Digitalizarea României,  
este un fapt palpabil, iar ponderea tot mai 
mare a utilizatorilor atestă că aplicația va 
ajunge, la un moment dat, la o deplină 
maturitate a adresabilității și accesibilității. 
De precizat aici că, orice plată efectuată 
p r i n  i n t e r m e d i u l  p l a t f o r m e i 
https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public nu 
este purtătoare de vreun comision, este 
securizată și scăderea debitelor este 
procesată  în  t imp real .  La  n ivelul 
municipiului Craiova, la data interogării 

acestei platforme, numărul utilizatorilor a depășit cifra de 17.300. 
Mai mult decât atât, Direcția de Impozite și Taxe Craiova a implementat și procedura de programare online 

http://programari.ditl.primariacraiova.ro/. De asemenea, contribuabilul își poate urmări cererea înregistrată în 
nume propriu la oricare din structurile aflate în subordinea Primăriei municipiului Craiova: 
http://www.eprim.ro/portal/craiova/SOCraiova.nsf/CautareRegistraturaSO?OpenForm. 

Consultare Impozite Online este o altă aplicație funcțională prin intermediul căreia contribuabilii pot să se 
informeze online asupra datoriilor către bugetul local și să achite prin intermediul instrumentelor de plată 
electronică. Se evită, așadar, deplasarea la sediile DIT Craiova sau la cele ale băncilor, unde titularul își are contul 
curent ( ). https://impozite.primariacraiova.ro/
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Mihaela Gîrleanu, purtător de cuvânt 
Consiliul Județean Vrancea

Cele două gimnaste junioare din județul Vrancea, care au cucerit toate medaliile de aur la Campionatul 
European de Gimnastică de la Mersin (Turcia), au fost invitatele de onoare ale președintelui Consiliului 
Județean Vrancea, Cătălin Dumitru Toma. 

Pe 22 decembrie 2020, Ana Maria Bărbosu și Iulia Trestianu, împreună cu părinții lor și alături de antrenorii 
Daniela Trandafir și Cezar Stoica, au fost întâmpinate cu flori din partea Consiliului Județean Vrancea, în miez de 
noapte, când au revenit acasă de la Campionatele Europene desfășurate în Turcia. Surpriza a fost cu atât mai 
mare cu cât la intrare în municipiul Focșani, mașinile în care se aflau cele două campioane au fost oprite de un 
filtru al Poliţiei sub pretextul unui control de rutină. Imaginile au avut un impact foarte mare în mass-media, 
făcând turul televiziunilor și al presei centrale.

A doua zi, pe 23 decembrie, gimnastele au fost primite în biroul președintelui CJ Vrancea și au fost felicitate 
și răsplătite financiar de conducerea administrației județene, în semn de prețuire și respect pentru 
performanțele excepționale de care au dat dovadă. De asemenea, atât antrenorilor, cât și părinților le-au fost 
oferite câte un pachet de cărți și albume. 

”Vă felicit din suflet! Sunteți mici, dar atât de importante, exact ca o comoară. Cam așa sunteți pentru 
noi, pentru Vrancea. Rugămintea mea este să aveți grijă și de copilăria voastră, să aveți grijă și de viitorul pe 
care vi-l puteți face. Sunt convins că deja știți ce veți face în viață, aveți totul planificat, dar nu uitați să mai 
fiți și copii. Județul Vrancea are nu numai tezaur cultural prin biserici, mausolee, ci și tezaur uman. Voi faceți 
parte din acest tezaur. Voi reprezentați numele Vrancei. Încă o dată felicitări și să avem sărbători fericite cu 
toții! Faceți-ne mândri în continuare și noi vom găsi resurse să vă răsplătim. Părinților și antrenorilor, toată 
stima noastră, din partea Consiliului Județean Vrancea aveți tot sprijinul. Mult succes vă dorim!”, a spus 
președintele Cătălin Toma. 

Ana Maria Bărbosu a câștigat toate medaliile de aur posibile (6 medalii de aur) de la Campionatul European 
de gimnastică pentru junioare din Turcia, iar Iulia Trestianu a câștigat aurul cu echipa României.

Gimnastele de aur 
Ana Maria Bărbosu și Iulia Trestianu, 

premiate de președintele Cătălin Toma

https://www.primariacraiova.ro/ro
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Debirocratizarea administrației publice este un 
deziderat aflat pe agenda publică a tuturor 
autorităților și instituțiilor de interes public din 
România. De la inițiative în domeniul digitalizării 
a c t i v i t ă ț i i  p â n ă  l a  „ t ă i e r e a  h â r t i i l o r ” s a u 
interoperabilitatea bazelor de date, sistemul 
administrativ românesc încearcă să devină, treptat, 
unul cât mai eficient și receptiv la nevoile societății. 
Din păcate, în multe cazuri, toate aceste măsuri de 
debirocratizare au avut un caracter general, 
prezumtiv aplicabil tuturor activităților și serviciilor 
de interes public aflate în competența unei instituții, 
fără o analiză pertinentă de background.

To c m a i  p e n t r u  a  n u  i n t r a  î n  c a p c a n a 
debirocratizării „instantanee”, unde o soluție digitală 
eficientă într-un domeniu este rapid importată și 
extrapolată în alte domenii, aparent conexe, 
Consiliul Județean Cluj implementează în acest 
moment, etapizat, un proiect din fonduri europene 
în valoare de 3 milioane de euro. Acesta urmărește 
digitalizarea unuia dintre cele mai importante 
servicii de interes public gestionate de instituției și 
care implică o corespondență fizică instituție-
cetățean deosebit de intensă: urbanismul. 

Astfel, consiliul județean Cluj se pregătește să 
devină primul județ SMART din România, prin 
introducerea, într-o primă etapă, a unui sistem 
informatic dedicat, în vederea creșterii calității 
serviciilor urbanistice furnizate. Practic, scopul 
acestei soluții digitale este aceea de a asigura un 
proces rapid și transparent în domeniul autorizării 
lucrărilor de construire, respectiv de digitalizare a 
întregului proces de depunere a documentelor 
necesare obținerii autorizației de construire. De 
asemenea, se urmărește digitalizarea tuturor 
procedurilor de verificare, redactare și urmărire a 
actelor realizate de către funcționarii din instituție, 

 De la hârtii la digitalizare 
-  fără birocrație în județul Cluj - 

prin asigurarea unui standard comun la nivelul 
întregului județ.

Prin implementarea acestei soluții, cu atât mai 
mult în această perioadă pandemică, de distanțare 
socială și restricții de acces fizic, Consiliul Județean 
Cluj urmărește să elimine cozile de la ghișee și zilele 
pierdute. Completarea cererilor, depunerea 
documentelor necesare, urmărirea parcursului 
cererii, plata taxelor și alte funcțiuni necesare 
depunerii documentelor se vor putea face rapid, 
electronic, de oriunde. Această debirocratizare nu se 
rezumă numai la faza de depunere a unor acte ci, mai 
important, se extinde la procesarea, verificarea, 
redac tarea  ș i  ur măr i rea  ac te lor  emise  de 
administrație. Asta înseamnă că cetățenii nu vor mai 
umbla după ștampile și semnături pe tot felul de 
acte, nu vor mai trebui să umble de la o autoritate la 
alta. Concret, în cadrul acestei etape, va fi realizat un 
Atlas Teritorial unde toți cei interesați vor putea să 
afle în mod interactiv toate informațiile urbanistice 
corespunzătoare unei anumite parcele, respectiv 
toate restricțiile și condiționalitățile de construire. 

De asemenea, va fi realizat un Ghișeu Unic 
Virtual, prin care se va digitaliza întregul proces de 
emitere a autorizațiilor de construire, certificatelor 
de urbanism, avizelor etc. Nu în ultimul rând, arhiva 
urbanistică a Consiliului Județean va fi și ea 
digitalizată.

Pentru ca digitalizarea Consiliului Județean Cluj 
să fie una solidă și fără sincope funcționale, în cea  
de-a doua etapă, instituția noastră își propune 
digitalizarea tuturor celorlalte servicii publice 
oferite! 

În acest sens, se va realiza o interoperabilitate a 
datelor gestionate, care vor fi disponibile în format 
deschis, pentru a putea fi reutilizate de orice 
persoană interesată. 

Serviciul Relaţii Publice, 
Consiliul Județean Cluj

Muzeul de Istorie și Arheologie, Piatra Neamţ
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Serviciul Relaţii Publice, 
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Muzeul de Istorie și Arheologie, Piatra Neamţ
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Ada Lungu - PR Editor, Patrula de Reciclare

Ce-și doresc copiii 
din Patrula de Reciclare 
în 2021?

Am început ediția a X-a a Patrulei de Reciclare prin 
realizarea unei ”colecții de speranţe” ale copiilor din 
toată țara, Ce își doresc ei în 2021, de la noi, cei mari? 

Gesturi responsabile și sănătoase pentru mediu! Vă 
gândeați că „scăpați” cu ciocolată și jucării, nu-i așa?

· „Merităm un mediu mai curat.” (Horia, Liceul 
„Nicolae Titulescu” Brașov)

· „Un cadou pentru Pământ e un cadou și pentru 
noi, copiii.” (Lorena, Liceul Tehnic „Dumitru Dumitrescu” 
Buftea, județul Ilfov)

· „Vreau un 2021 fără defrișări. Asigurați-ne un 
viitor curat și verde!” (Paula, Școala Gimnazială „Liviu 
Rebreanu” Comănești, jud. Bacău)

· „Reciclare, nu poluare!” (Andreea, Școala 
Gimnazială Meseșenii de Sus, jud. Sălaj)

· „Lăsați apele curate și pădurea cât mai deasă!” 
(Sofia, Colegiul de Artă Baia Mare, jud. Maramureș.

Îndrumați de profesori coordonatori extraordinari, 
copii de toate vârstele, preșcolari, elevi și liceeni, au pus 
mult suflet în mesajele lor. 

Le veți găsi pe toate pe Facebook: patruladereciclare 
prezentăr i  atent  documentate,  af ișe  pl ine de 
originalitate, filme foarte inspirate și chiar colinde „eco” 
frumos interpretate.

Avem teme, căutăm soluții! 

Am dat startul celei de-a X-a ediții a Patrulei de 
Reciclare, provocând profesori și elevi din toată țara să 
găsească, să aplice și să ne comunice soluțiile lor la 
problemele de mediu ale comunităților în care locuiesc. 

La această ediție, adolescenții, copiii și cadrele 
didactice iau inițiativa, căci ei au puterea de a crea, de a 
schimba percepțiile și atitudinile. Așa că vă invităm 
alături de ei într-o acțiune colectivă de anvergură, cu 
rezultate tangibile, pe 10 teme de mediu. Vom vorbi, în 
2021, despre economia de resurse, reducerea și reciclarea 
deșeurilor, ecologizarea și refacerea zonelor naturale 
degradate. În fiecare lună, vom lansa noi subiecte și vom 
prezenta soluțiile, planurile și reușitele echipelor de 
voluntari din diferitele comunități.

Oferim cadrelor didactice informații și resurse pe 
baza cărora să implice copiii și tinerii în dezbateri și 
ateliere pe cele 10 teme de mediu ale anului. Oferim 
copiilor un cadru în care să își imagineze cum s-ar putea 
trăi cu mai multă responsabilitate față de mediu, să se 
organizeze pentru a-și influența comunitatea la 
schimbări benefice sau să ne comunice inițiativele care 
dau, deja, rezultate!

Viața și sănătatea fiecăruia dintre noi depind de 
mediul înconjurător, deci și soluțiile pot veni de la fiecare 
dintre noi, mic sau mare, nu doar de la autorități.
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Consiliul județean Vrancea a donat 

50.000 de cărți 
copiilor și bibliotecilor școlare

din Vrancea
Mihaela Gîrleanu, purtător de cuvânt 

Consiliul Județean Cluj

 administrație publică eficientă trebuie să fie centrată pe nevoile comunității și să ofere cadrul propice Odezvoltării și educării tinerei generații.
 În anul 2019, declarat ”Anul Cărții în România”, Consiliul Județean Vrancea s-a alăturat acestui demers și a 

organizat mai multe evenimente dedicate lecturii și promovării cărții în rândul copiilor și tinerilor. 
Această inițiativă a pornit de la o realitate îngrijorătoare a societății românești, în care lectura este 

marginalizată sau complet ignorată. Conform Barometrului de consum cultural 2017, realizat de Institutul 
Naţional pentru Cercetare și Formare Culturală, subintitulat „Cultura în pragul Centenarului Marii Uniri: 
identitate, patrimoniu și practici culturale“, 42% din români nu citesc nici măcar o singură carte pe an, 69% nu 
împrumută niciodată cărţi de la bibliotecă, iar 61% nu accesează niciodată arhivele digitale ale bibliotecilor și 
nici nu descarcă de pe Internet cărţi. Doar 4% din români pun zilnic mâna pe o carte, doar 9% citesc o dată pe 
lună și doar 6,8% merg măcar o dată pe an la bibliotecă să împrumute cărţi. Din păcate, statisticile despre 
obișnuințele de lectură în rândul tinerilor români realizate la nivel european situează România pe ultimele 
locuri din clasament. 

Pornind de la această realitate, Parlamentul României a adoptat legea nr. 357, denumită “Anul Cărții”, prin 
care 2019 a fost declarat Anul Cărții în țara noastră, prilej cu care autoritățile administrației publice centrale și 
locale puteau acorda sprijin logistic și/ sau financiar pentru organizarea de proiecte și evenimente culturale 
dedicate cărții și lecturii. 
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Tinerii din județul Vrancea au participat în număr mare la un prim eveniment, „Liniște, la Balada se citește!”, 
organizat de CJ Vrancea în perioada 21-23 mai 2019, în municipiile Focșani și Adjud. Peste 2.400 de elevi din 
clasa a XII-a de la toate liceele din județ au aflat de la actrița Monica Davidescu și de la exploratorul și realizatorul 
TV Florin Sașca, de ce este importantă lectura în dezvoltarea personalității lor și în alegerea meseriei pe care o 
vor practica în viața de adult. Fiecare elev a primit cadou un kit cultural (o carte de istorie a românilor, o carte de 
călătorii, semne de carte și stickere), iar la final a fost organizată o tombolă cu premii în cărți și tablete. În cadrul 
evenimentului au fost premiați și elevii olimpici din județul Vrancea, cu câte un album ”Patrimoniul mondial 
UNESCO. Situri naturale și culturale”.

Evenimentul și-a propus să aducă în prim-plan importanța cărților în dezvoltarea personală și profesională 
a tinerilor, care, astfel, vor deveni adulți deschiși, inteligenți și responsabili. ”Mă bucur foarte mult că punem în 
practică acest proiect. Am mare încredere în generația viitoare, tinerii sunt cel mai de preț capital al țării noastre. 
Încurajez lectura în rândul copiilor și adolescenților, pentru că la această vârstă cărțile sunt esențiale pentru 
dezvoltarea gândirii și a imaginației și, în același timp, sunt importante repere care îi pot ajuta pe tineri să își aleagă 
meseria pe care o vor practica”, a afirmat la acel moment Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean 
Vrancea.

Instituția județeană a încurajat lectura în rândul tinerilor și, la sfârșitul anului 2019, în perioada 11-13 
decembrie, ne-am bucurat de prezența a mii de elevi de gimnaziu la Sala Polivalentă din Focșani, la 
evenimentul ”Magia Crăciunului, Magia Cărții!”. Tinerii au fost provocați la discuții  interactive din care au înțeles 
că, prin lectură, cartea le poate fi cea mai bună prietenă, îi poate duce în lumea minunată a imaginației, a magiei, 
în care ei pot fi orice personaj își doresc.

Pe parcursul celor trei zile, peste 10.000 de elevi din clasele V-VIII de la toate școlile din județ au primit câte 
un cadou personalizat pe fiecare categorie de vârstă și gen, constând în cărți și dulciuri. Consiliul Județean a 
pregătit 12.200 de pachete, fiecare cuprinzând câte 4 cărți. Începând cu 2 septembrie 2020, peste 10 mii de 
volume rămase nedistribuite în urma acestui eveniment au fost oferite cu titlu gratuit unui număr de 38 de 
biblioteci școlare și Bibliotecii județene ”Duiliu Zamfirescu”. Elevii din clasele V-VIII se vor putea bucura de titluri 
diverse, printre care: “Prințul Fericit”, de Oscar Wilde, ”Aventurile lui Tom Sawyer”, de Mark Twain, ”Poezii”, de 
Mihai Eminescu, ”O călătorie spre centrul pământului”, de Jules Verne sau ”Cultură generală pentru copii isteți – 
teste” și multe altele.
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DGASPC Neamț – 
sute de copii la școală 

printr-un proiect
implementat 

cu fonduri europene
Magda Vasilache, consilier, purtător de cuvânt 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Neamţ

este 300 de copii din zone defavorizate din județul Neamț aflați în risc de abandon școlar au Pcontinuat să meargă la școală datorită Proiectului “Centrul zonal de mobilizare a resurselor 
locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate”, implementat de DGASPC 
Neamț cu finanțare europeană. Proiectul, aflat acum în faza sustenabilității, a avut rezultate 
neașteptate și a schimbat realmente viitorul unor copii care altfel nu ar fi avut prea multe șanse 

la educație. Demarat în 2015 și destinat inițial unui grup de 150 de copii din medii defavorizate, proiectul și-a 
îndeplinit cu brio obiectivele, ba chiar acum, pe final, se poate spune fără falsă modestie că a fost un real succes, 
numărul beneficiarilor fiind de ordinul sutelor, atât în rândul copiilor, cât și al comunităților. Practic, copiilor li    
s-au oferit o masă caldă zilnic, rechizite și haine, program tip școală după școală, meditații la obiectele de bază, 
excursii și tabere, servicii de consiliere psihologică și diverse terapii de recuperare. Singura condiție impusă a 
fost aceea ca micuții să nu renunțe la educație. 

Timpul a demonstrat că grija și atenția acordată acestor copii mai puțin favorizați de soartă pot face minuni, 
așa cum s-a întâmplat cu Casian. 

Casian, un băiețel de 7 ani cu ochi de veveriță, 
crescut la marginea orașului Târgu Neamț, vecin cu 
Ozana cea limpede și frumos curgătoare a hâtrului 
Nică al lui Ștefan a Petrei, este etalonul succesului 
proiectului „Centrul zonal de mobilizare a 
resurselor locale pentru servicii integrate 
destinate copilului în dificultate“. El spune 
mândru că „are cei 6 ani de-acasă și unul de … 

Casian, 
una dintre poveștile de succes
ale proiectului
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p o v e s t e “.  D e  u n d e  p o v e s t e a  ș i  d e  u n d e 
înțelepciunea la cei câțiva anișori? De la oamenii 
minunați cu care lucrează zi de zi și care au schimbat 
destinul acestui copil, altădată timid, ce nu 
îndrăznea să-și ridice pleoapele codate ori să 
rostească vreun cuvânt, de teamă să nu râdă ceilalți 
de el. Acum, este un copil „de reclamă“: frumos, cu 
gropițe și obraji ca două mere domnești și care 
„ciripește“ cât e ziua de lungă chiar dacă uneori 
numai el înțelege ce spune. Transformarea uimitoare 
s-a datorat proiectului demarat de DGASPC Neamț 
cu fonduri norvegiene în trei zone ale județului: 
Târgu Neamț, Răucești și Pipirig. 

Familia lui Casian locuiește în cartierul Blebea, la 
marginea orașului Târgu Neamț, într-o căsuță 
modestă și care cu greu face față vieții de zi cu zi. 
Șansa lor a fost ca băiețelul de 6 ani, cât avea Casian 
atunci, să fie inclus în acest proiect, iar acest lucru i-a 
schimbat viața. „Când l-am cunoscut era un copil 
extrem de timid, care nu-și ridica ochii din pământ și 
care nu-și putea stăpâni roșeața obrajilor. Orice 
încercare de a lega 2 cuvinte cu el se lovea de un zid, 
copilul refuzând cu încăpățânare să vorbească. 
Urmărindu-l atent apoi, am realizat că de fapt, el 
avea o problemă de vorbire, care nu fusese 
diagnosticată de medic și nici evaluată de un 
logoped. Am avut norocul de a întâlni în mama lui 
Casian, deși o femeie simplă, un partener, o mamă 
iubitoare și deschisă care a fost încântată să facem 
ceva pentru copilului ei ca să-i corectăm limbajul. 
După un an, rezultatele sunt remarcabile, iar Casian 
este un copil minunat, cu mulți prieteni și care acum 
vorbește ca o cinteză, fiind greu de oprit. Evident că 
mai este încă mult de lucru, dar progresele sunt 
evidente și ne fac pe toți fericiți și mândri de el.“, își 
amintește cu emoție Elena Baciu, psihologul 
proiectului care a lucrat aproape zilnic cu micuțul. 

Casian, la fel ca alți 149 de copii din familii 
modeste incluse în proiect, venea zilnic după 
grădiniță la centrul din Târgu Neamț unde lua masa 
de prânz, iar apoi făcea tot felul de activități. Aici 
aveau loc și ședințele de logopedie cu chinuitoarele 
frământări de limbă: „Bucură-te cum s-a bucurat 
Bucuroaia de bucuria lui Bucur când Bucur a venit de 
la București…“ 

Cumplit meșteșug de tâmpenie, vorba marelui 
Creangă, ar spune unii! 

Ba dimpotrivă, contrazice psihologul Elena 
Baciu, care s-a „jucat“ și a muncit cu Casian timp de 
un an. Dovada? La serbarea de Crăciun, micul ei 
învățăcel - acum elev mândru în grupa zero la o 
școală din Târgu Neamț - a spus o poezie, fără să se 
încurce și în aplauzele colegilor, prietenilor și 
părinților prezenți. Munca este departe de a se fi 
terminat, dar progresele băiatului, faptul că acum își 
face ușor prieteni, că abia așteaptă să termine orele 
de curs ca să vină la centrul din cadrul proiectului 
dau satisfacții nebănuite echipei de implementare și 
le dau forța de a continua, în ciuda dificultăților 
inerente ce mai apar în cale. „Cred că multora dintre 
acești copii proiectul le-a oferit o perioadă de 
poveste la propriu. Unii dintre ei nu ieșiseră în viața 
lor din satele natale, alții nu mâncaseră o prăjitură la 
cofetărie, iar alții nici măcar nu îndrăzneau să viseze 
la o excursie. Unii aveau probleme educaționale, alții 
tulburări de limbaj, așa precum Casian, alții nu aveau 
parte de o masă caldă decât arareori. Tuturor le-am 
oferit posibilitatea să facă parte din povestea 
noastră și iată că povestea merge mai departe, 
sperând să «continuăm fericiți până la adânci 
bătrâneți»“, a concluzionat Cristina Păvăluță, 
directorul general al DGASPC Neamț.
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DGASPC Neamț – 
sute de copii la școală 

printr-un proiect
implementat 

cu fonduri europene
Magda Vasilache, consilier, purtător de cuvânt 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Neamţ
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îndeplinit cu brio obiectivele, ba chiar acum, pe final, se poate spune fără falsă modestie că a fost un real succes, 
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s-au oferit o masă caldă zilnic, rechizite și haine, program tip școală după școală, meditații la obiectele de bază, 
excursii și tabere, servicii de consiliere psihologică și diverse terapii de recuperare. Singura condiție impusă a 
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Casian, 
una dintre poveștile de succes
ale proiectului
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amintește cu emoție Elena Baciu, psihologul 
proiectului care a lucrat aproape zilnic cu micuțul. 

Casian, la fel ca alți 149 de copii din familii 
modeste incluse în proiect, venea zilnic după 
grădiniță la centrul din Târgu Neamț unde lua masa 
de prânz, iar apoi făcea tot felul de activități. Aici 
aveau loc și ședințele de logopedie cu chinuitoarele 
frământări de limbă: „Bucură-te cum s-a bucurat 
Bucuroaia de bucuria lui Bucur când Bucur a venit de 
la București…“ 

Cumplit meșteșug de tâmpenie, vorba marelui 
Creangă, ar spune unii! 

Ba dimpotrivă, contrazice psihologul Elena 
Baciu, care s-a „jucat“ și a muncit cu Casian timp de 
un an. Dovada? La serbarea de Crăciun, micul ei 
învățăcel - acum elev mândru în grupa zero la o 
școală din Târgu Neamț - a spus o poezie, fără să se 
încurce și în aplauzele colegilor, prietenilor și 
părinților prezenți. Munca este departe de a se fi 
terminat, dar progresele băiatului, faptul că acum își 
face ușor prieteni, că abia așteaptă să termine orele 
de curs ca să vină la centrul din cadrul proiectului 
dau satisfacții nebănuite echipei de implementare și 
le dau forța de a continua, în ciuda dificultăților 
inerente ce mai apar în cale. „Cred că multora dintre 
acești copii proiectul le-a oferit o perioadă de 
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Neamţ

Anul 2020 – un succes 
în implementarea proiectelor 

pentru DGASPC Neamț

Anul 2020 a fost o surpriză nu tocmai plăcută 
pentru mulți dintre noi. Regulile jocului s-au 
schimbat pentru fiecare, personal sau instituțional. 
Am învățat să trăim cu o permanentă îngrijorare 
pentru noi și cei dragi dar, totodată, am învățat că 
doar ridicându-ne și depășindu-ne limitele putem să 
traversăm această perioadă cu calm și eficiență. 

În ciuda premiselor nu tocmai fericite, Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Neamț consideră anul 2020 unul de succes din punct 
de vedere al implementării proiectelor. Oameni 
dedicați din serviciul de specialitate al instituției au 
lucrat pe toate fronturile, au depășit cu mult limita 
orelor regulamentare de muncă, au scris cu 
înfrigurare solicitări de finanțare, iar munca lor a fost 
răsplătită. Sunt în diverse stadii de implementare 
proiecte de peste 12 milioane de euro ce prevăd 
construirea unui număr record de case de tip familial 
și locuințe protejate pentru copii și adulți cu 

dizabilități, prin care s-a construit un adăpost pentru 
victimele violenței domestice, s-a înființat o echipă 
mobilă de recuperare ce va oferi terapii gratuite la 
domiciliul copiilor cu dizabilități, a fost recepționată 
încă o casă de tip familial construită de Hope and 
Homes for Children România, se derulează un 
proiect ce oferă tinerilor care părăsesc sistemul 
instituționalizat locuințe și locuri de muncă etc. 

DGASPC Neamț are în grijă pentru 1000 de 
copii și aproape 700 de adulți cu dizabilități. 

Strategia națională și realitățile curente au 
demonstrat că evoluția copiilor, dar și a persoanelor 
adulte instituționalizate în centrele rezidențiale mari 
nu este ideală, în ciuda investițiilor în dotări și 
formării personalului. Soluția pentru a oferi șanse la 
un viitor frumos este mutarea beneficiarilor în case 
de tip familial astfel încât, copii și adulți, să 
beneficieze de îngrijiri ca într-o familie iubitoare și 

atentă.
Ușor de zis, greu de făcut, dar nu 

imposibil! 
Drept dovadă, iată că în octombrie 

2020, DGASPC Neamț are în derulare 3 
proiec te  f inanțate pr in  Regio - 
Programul Operațional Regional în 
valoare totală de aproape 4 milioane 
de euro, fonduri  din care vor f i 
construite 7 case de tip familial pentru 
aproape 100 de copii, dar și 3 centre de 
recuperare și reabilitare pentru sute de 
copii cu dizabilități din comunitate. 
Prin intermediul Programului de 
Interes Național, DGASPC Neamț 
implementează alte 7 proiecte în 
valoare totală de aproape 5 milioane 
de euro prin intermediul cărora vor fi 
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construite 20 de case de tip familial pentru 160 de 
adulți cu dizabilități și vor fi dotate și modernizate 7 
centre de recuperare și reabilitare pentru sute de 
persoane cu handicap din diverse comunități 
nemțene. Pe lângă acestea, DGASPC Neamț 
implementează alte două proiecte cu finanțare 
europeană POCU în valoare totală de aproximativ 3 
milioane de euro, bani care vor fi utilizați pentru 
angajarea și formarea personalului care va deservi 
o parte dintre casele de tip familial,  dar și pentru 
specialiștii centrelor de recuperare și de reabilitare. 

Totodată, DGASPC Neamț, în calitate de 
partener, implementează un proiect ce vizează 
reducerea numărului de cazuri de violență 

domestică, proiect prin intermediul căruia s-a înființat o locuință protejată pentru victime și au fost create 
servicii specifice, astfel încât acestea să depășească perioada de criză și să ducă o viață normală. 

Un alt proiect prin care se dorește îmbunătățirea calității vieții copiilor părăsiți este derulat în parteneriat cu 
ANDPDCA și vizează creșterea rețelei de asistenți maternali, formarea și salarizarea acestora, astfel încât copiii 
ce intră în sistemul de protecție să fie crescuți și îngrijiți în familiile unor asistenți maternali profesioniști. Tot în 
parteneriat, DGASPC Neamț implementează un proiect ale cărui rezultate vizează asigurarea tranziției a zeci de 
tineri care părăsesc sistemul de protecție rezidențial (centrele de plasament) către o viață independentă. 
Practic, aceștia sunt susținuți financiar prin suportarea costurilor chiriei și utilităților unei locuințe, prin găsirea 
unui loc de muncă și prin asigurarea consilierii psihologice și profesionale, astfel încât acești tineri să aibă o viață 
profesională și socială de succes. 

Nu în ultimul rând trebuie menționat parteneriatul statornic încheiat cu Fundația HHC România, prin 
intermediul căreia se construiesc 4 case de tip familial destinate copiilor rezidenți dintr-un centru de plasament 
din Piatra Neamț. 2 dintre case au fost deja finalizate și copiii mutați acolo, celelalte două fiind în stadiile finale 
de execuție. 

Iar lucrurile nu se 
opresc aici! Se scriu din nou 
proiecte, se caută soluții iar, 

dar dacă există 
profesionalism, muncă și 

optimism, atunci cu 
siguranță, viitorul sună 

bine!
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”La distanță, dar aproape de tine” – 
dezvoltarea terapiilor online 

în perioada pandemiei 
la nivelul DGASPC Sector 6

Mihai Stoicescu, reprezentant Birou Comunicare 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Noi posibilități de interacțiune, dezvoltare și abilitare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, impuse de 
pandemia CoVid-19, au fost explorate de specialiștii DGASPC Sector 6 în lucrul cu copiii și adulții afectați de tulburări psihice. 

Răbdare, implicare și efort pe termen lung sunt calitățile care au transformat situații dificile și restrictive în reale 
oportunități terapeutice.

Este și cazul micuțului C.P., în vârstă de 7 ani, care frecventa din anul 2018 Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități 
Orșova, acolo unde beneficia de servicii complexe de terapie individuală și de grup pentru a depăși limitările impuse de 
handicapul mental cu care s-a născut.

Brusca întrerupere a contactului direct dintre profesioniști și beneficiar nu a fost o barieră ușor de trecut, principalele 
provocări fiind prevenirea regreselor și depășirea obstacolelor generate de relativa izolare a copilului în familie, cu limitările 
pe care aceasta le implică. 

”Comportamentul copilului cu tulburări de spectru autist și sindrom hiperkinetic asociat, nevoit să se limiteze la spațiul 
locuinței, este greu de gestionat. Totul a apărut neașteptat, de la o zi la alta, când rutina zilnică s-a comprimat și copilul nu a 
mai putut să își urmeze deplasarea la centru, unde întâlnea atât colegii, cât și întreg personalul familiar care îl antrena în 
activități multiple și variate. Agitația copilului a crescut, comportamentele impulsive, stereotipiile, autostimulările s-au 
accentuat. Dificultățile și stresul acestuia au generat, ca un bulgăre de zăpadă, stresul și neliniștea întregii familii. Pe lângă 
restricționarea de la activitățile centrului, îngrădirea libertăților de orice fel: de a se deplasa, de a ieși în parc, la plimbare, cu 
mașina etc. au reprezentat factori importanți de frustrare” – afirmă Irina Mihăilă, psiholog în cadrul Centrului Orșova.

Se impunea intervenția în mediul online, crearea unor instrumente în afara standardelor uzuale, descoperirea unor noi 
modalități de apropiere și comunicare la distanță, pe un teren necunoscut. 

Familia a devenit parte a echipei, implicarea copilului în activitățile cotidiene s-a dovedit esențială, sticlele goale de 
plastic au primit rolul de popice, iar făina s-a transformat în plastilină. Telefonul, emailul, programe precum Whatsapp sau 
Zoom i-au adus aproape pe beneficiari și specialiști.

A fost conceput lunar un plan de intervenție individualizat, cuprinzând activități pentru păstrarea achizițiilor dobândite. 
Săptămânal, părinții au avut de îndeplinit o serie de sarcini alături de cel mic, procesul fiind înregistrat video și trimis echipei 
de caz de la nivelul centrului. Pe baza analizei înregistrărilor și în urma discuțiilor dintre specialiști, s-a realizat periodic o fișă 

de feedback cuprinzând sfaturi pentru o îndeplinire cât 
mai eficientă a obiectivelor propuse, dar mai ales pentru 
gestionarea comportamentelor de opoziție ale copilului. 
În paralel, părinții au fost sprijiniți telefonic prin consiliere 
psihologică și educațională, au primit materiale video cu 
exerciții fizice pentru îmbunătățirea coordonării, 
concentrării și conștientizării corporale. Copilul realiza 
mișcările împreună cu părintele, acestea erau înregistrate, 
transmise terapeutului, iar în urma acestui proces se 
primeau aprecieri și recomandări.

S-a reușit astfel asigurarea continuității educației, 
recuperării, reabilitării copilului și consilierii părinților, 
prevenirea regreselor și a stagnării progreselor obținute. 
Activitatea terapeutică online a mai contribuit la 
menținerea achizițiilor cognitive și antrenarea abilităților 

de interacțiune cu mediul, consolidarea relației dintre 
părinți și copil, aplanarea conflictelor la nivel familial și 
valorificarea timpului petrecut împreună. S-au remarcat 
creșterea încrederii copilului în forțele proprii, sporirea 
motivației intrinseci, consolidarea coeziunii familiale și 
echilibrarea rolurilor parentale. 

Am obţinut un mediu familial transformat, cu 
dragoste și profesionalism, în spațiu terapeutic, un loc 
unde progresele au fost posibile și în cadrul căruia copilul a 
reușit, pentru prima dată, să articuleze cuvinte și să se facă 
înțeles la nivel verbal.

A fost răsplata unor zile, săptămâni și luni de efort 
susținut și, totodată, semnul că lucruri bune se pot 
întâmpla de la distanță atunci când oamenii își propun și 
reușesc să rămână aproape.
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Deschis la finalul anului 2017, Centrul de Sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie” este o unitate sanitară cu 
personalitate juridică, aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, fiind 
singura unitate de stat din sector care oferă servicii medicale gratuite sau cu plată parțială locuitorilor cu venituri mici din 
comunitate.

La nivelul centrului urmărim oferirea de servicii 
medicale performante, adaptate nevoilor regăsite în 
comunitate și susținem recuperarea funcțională, 
astfel că adulții și copiii cu dizabilități din sector 
beneficiază de recuperare medicală în mod gratuit, 
având acces la aparatele de terapie integrate, 
ultrasunete, cada cu 4 celule pentru tratament 
galvanic, masa de magnetoterapie, electroterapie și 
drenaj limfatic.

Misiunea noastră este de a oferi tuturor un act 
medical complet, performant și accesibil. Centrul 
este în contract cu CASMB pentru specialități 
precum: stomatologie, pediatrie, cardiologie, 
dermatologie, endocrinologie, oftalmologie, 
medicină internă, ortopedie, gastroenterologie, 
recuperare medicală, ginecologie, ORL, chirurgie, 

psihiatrie, laborator de analize (extern). Totodată, oferim servicii medicale cu plată la: pneumologie, urologie, 
neurochirurgie, psihologie clinică.

Echipa medicală este extraordinară și are la dispoziție toate condițiile pentru a se preocupa strict de sănătatea 
pacientului, astfel, depunem toate eforturile și investim permanent în cele mai bune dotări și echipamente medicale.

Oferim o gamă complexă de servicii medicale în regim ambulator și ne aflăm în continuă extindere din punct de 
vedere al dotărilor. Recent am completat cu aparatura de imagistică medicală, și anume - Dual Energy X-ray 
Absortiometry - DEXA parțial, o metodă noninvazivă, care depistează osteoporoza și nu necesită o pregătire specială sau 
administrarea vreunei substanțe de contrast. Cabinetele stomatologice dispun de tehnologia laser, iar implantul dentar 
este accesibil și persoanelor nevoiașe din sectorul 6. Cabinetul de cardiologie este dotat cu un ecograf de ultimă 
generație cu 12 canale EKG, holtere TA și system test efort, pentru a depista cu acuratețe problemele cardiace de care 
suferă pacienții noștri. Totodată, problemele dermatologice și-au găsit rezolvarea întrucât centrul a fost dotat cu un 
dispozitiv de fototerapie cu UVB 311 nm pentru tratamentul mâinilor și picioarelor, constituit din 4 module cu câte 4 lămpi 
fiecare pentru efectuarea unui tratament individualizat. Cabinetul de oftalmologie beneficiază de ecograf oftalmologic 
cu ecobiometru și lensmetru. Cabinetul de ginecologie dispune de masa de examinare cu 3 motoare, ecograf 
multidisciplinar, salpingograf și videocolposcop.

Din grijă pentru oameni, în cadrul centrului se derulează în permanență campanii de prevenție menite să formeze în 
rândul oamenilor deprinderea de a vizita periodic medicul, indiferent de faptul că starea de sănătate este una aparent 
bună. Prevenția în sănătate duce la creșterea stimei de sine și redă calitatea vieții.

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” a devenit un reper important în rândul membrilor comunității, 
fapt ce ne onorează și ne obligă totodată să fim mai buni în fiecare zi!

Mirela Mirea, șef birou Asistență Socială
în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Sf. Nectarie 
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”La distanță, dar aproape de tine” – 
dezvoltarea terapiilor online 

în perioada pandemiei 
la nivelul DGASPC Sector 6

Mihai Stoicescu, reprezentant Birou Comunicare 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Noi posibilități de interacțiune, dezvoltare și abilitare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, impuse de 
pandemia CoVid-19, au fost explorate de specialiștii DGASPC Sector 6 în lucrul cu copiii și adulții afectați de tulburări psihice. 

Răbdare, implicare și efort pe termen lung sunt calitățile care au transformat situații dificile și restrictive în reale 
oportunități terapeutice.

Este și cazul micuțului C.P., în vârstă de 7 ani, care frecventa din anul 2018 Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități 
Orșova, acolo unde beneficia de servicii complexe de terapie individuală și de grup pentru a depăși limitările impuse de 
handicapul mental cu care s-a născut.

Brusca întrerupere a contactului direct dintre profesioniști și beneficiar nu a fost o barieră ușor de trecut, principalele 
provocări fiind prevenirea regreselor și depășirea obstacolelor generate de relativa izolare a copilului în familie, cu limitările 
pe care aceasta le implică. 

”Comportamentul copilului cu tulburări de spectru autist și sindrom hiperkinetic asociat, nevoit să se limiteze la spațiul 
locuinței, este greu de gestionat. Totul a apărut neașteptat, de la o zi la alta, când rutina zilnică s-a comprimat și copilul nu a 
mai putut să își urmeze deplasarea la centru, unde întâlnea atât colegii, cât și întreg personalul familiar care îl antrena în 
activități multiple și variate. Agitația copilului a crescut, comportamentele impulsive, stereotipiile, autostimulările s-au 
accentuat. Dificultățile și stresul acestuia au generat, ca un bulgăre de zăpadă, stresul și neliniștea întregii familii. Pe lângă 
restricționarea de la activitățile centrului, îngrădirea libertăților de orice fel: de a se deplasa, de a ieși în parc, la plimbare, cu 
mașina etc. au reprezentat factori importanți de frustrare” – afirmă Irina Mihăilă, psiholog în cadrul Centrului Orșova.

Se impunea intervenția în mediul online, crearea unor instrumente în afara standardelor uzuale, descoperirea unor noi 
modalități de apropiere și comunicare la distanță, pe un teren necunoscut. 

Familia a devenit parte a echipei, implicarea copilului în activitățile cotidiene s-a dovedit esențială, sticlele goale de 
plastic au primit rolul de popice, iar făina s-a transformat în plastilină. Telefonul, emailul, programe precum Whatsapp sau 
Zoom i-au adus aproape pe beneficiari și specialiști.

A fost conceput lunar un plan de intervenție individualizat, cuprinzând activități pentru păstrarea achizițiilor dobândite. 
Săptămânal, părinții au avut de îndeplinit o serie de sarcini alături de cel mic, procesul fiind înregistrat video și trimis echipei 
de caz de la nivelul centrului. Pe baza analizei înregistrărilor și în urma discuțiilor dintre specialiști, s-a realizat periodic o fișă 

de feedback cuprinzând sfaturi pentru o îndeplinire cât 
mai eficientă a obiectivelor propuse, dar mai ales pentru 
gestionarea comportamentelor de opoziție ale copilului. 
În paralel, părinții au fost sprijiniți telefonic prin consiliere 
psihologică și educațională, au primit materiale video cu 
exerciții fizice pentru îmbunătățirea coordonării, 
concentrării și conștientizării corporale. Copilul realiza 
mișcările împreună cu părintele, acestea erau înregistrate, 
transmise terapeutului, iar în urma acestui proces se 
primeau aprecieri și recomandări.

S-a reușit astfel asigurarea continuității educației, 
recuperării, reabilitării copilului și consilierii părinților, 
prevenirea regreselor și a stagnării progreselor obținute. 
Activitatea terapeutică online a mai contribuit la 
menținerea achizițiilor cognitive și antrenarea abilităților 

de interacțiune cu mediul, consolidarea relației dintre 
părinți și copil, aplanarea conflictelor la nivel familial și 
valorificarea timpului petrecut împreună. S-au remarcat 
creșterea încrederii copilului în forțele proprii, sporirea 
motivației intrinseci, consolidarea coeziunii familiale și 
echilibrarea rolurilor parentale. 

Am obţinut un mediu familial transformat, cu 
dragoste și profesionalism, în spațiu terapeutic, un loc 
unde progresele au fost posibile și în cadrul căruia copilul a 
reușit, pentru prima dată, să articuleze cuvinte și să se facă 
înțeles la nivel verbal.

A fost răsplata unor zile, săptămâni și luni de efort 
susținut și, totodată, semnul că lucruri bune se pot 
întâmpla de la distanță atunci când oamenii își propun și 
reușesc să rămână aproape.
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vedere al dotărilor. Recent am completat cu aparatura de imagistică medicală, și anume - Dual Energy X-ray 
Absortiometry - DEXA parțial, o metodă noninvazivă, care depistează osteoporoza și nu necesită o pregătire specială sau 
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suferă pacienții noștri. Totodată, problemele dermatologice și-au găsit rezolvarea întrucât centrul a fost dotat cu un 
dispozitiv de fototerapie cu UVB 311 nm pentru tratamentul mâinilor și picioarelor, constituit din 4 module cu câte 4 lămpi 
fiecare pentru efectuarea unui tratament individualizat. Cabinetul de oftalmologie beneficiază de ecograf oftalmologic 
cu ecobiometru și lensmetru. Cabinetul de ginecologie dispune de masa de examinare cu 3 motoare, ecograf 
multidisciplinar, salpingograf și videocolposcop.

Din grijă pentru oameni, în cadrul centrului se derulează în permanență campanii de prevenție menite să formeze în 
rândul oamenilor deprinderea de a vizita periodic medicul, indiferent de faptul că starea de sănătate este una aparent 
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