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Elida Deak: 
”Numărul copiilor adoptați 
în județul Mureș a crescut”

”Numărul copiilor adoptați 
în județul Mureș a crescut”

Date de contact DGASPC Mureş

Email: o�  ce@dgaspcmures.ro, 

Telefon: 0265/213512, 0265/211699, 0265/211561
Adresa: Str. Trebely nr.7, Târgu-Mureş
www.dgaspcmures.ro

Potrivit directorului general adjunct al 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Mureș și Coordonator 
al Compartimentului Adopții și Postadopții, 
Elida Deak, în anul 2013 un număr de 28 de 
persoane/familii au fost atestate să adopte, 
11 persoane/familii sunt în curs de evaluare 
și situația juridică a 42 de copii adoptabili a 
fost clari� cată.

Reporter: Raportându-ne la numărul 
de copii adoptabili și vorbind strict de 
numărul de familii care au solicitat să 
adopte un copil, cum se prezintă situația 
la nivelul județului Mureș în acest an?

Elida Deak: În anul 2013 s-au adresat 
Direcției un număr de 40 persoane/fa-
milii pentru a fi informate despre pro-
cedura de adopție din care au fost ates-
tate 28 persoane/familii apte să adopte. 
Toate acestea au parcurs evaluarea 
psihologică, socială și sesiunile pentru 
părinți. Dintre acestea 21 sunt familii iar 
7 sunt persoane. 
În ce privește mediul de proveniență este 
important de menționat că 21 persoane/
familii provin din mediul urban și doar 7 din 
mediul rural. Vârsta se situează între 25 și 56 
ani. În prezent, avem în evaluare alte 11 fa-
milii pentru atestare ca apte să adopte.
Comparativ cu anii trecuți situația per-
soanelor sau familiilor atestate pentru 
adopție este următoarea: în anul 2012 am 
avut 25 persoane/familii atestate pentru 
adopție, iar în anul 2011 aveam 31 per-

soane/familii.
Reporter: Cum explicați acest fenomen? 

Elida Deak: Această creștere importantă 
a numărului persoanelor și familiilor care 
doresc să adopte se datorează și campani-
ilor noastre de recrutare și informare privind 
adopția precum și campaniilor naționale 
de informare realizate de O� ciul Român de 
Adopții și familiilor care au adoptat în ul-
timii ani, care au fost deschise prin prisma 
propriei experiențe de adopție.
De asemenea, este important de menționat 
faptul că în anul 2013, la nivelul Direcției, 
s-a reușit clari� carea situației juridice a unui 
număr de 42 copii, cu vârsta între 7 luni și 
13 ani, din sistemul județean de protecție 
care au devenit adoptabili, comparativ cu 
2012 când aveam 35 copii adoptabili.
De altfel, situația copiilor adoptabili din 
sistemul de protecție are o legătură 
directă cu legislația în domeniul adopției 
modi� cată în aprilie 2013 și, în principal, 
cu prevederea legală privind termenul de 
un an de zile de la stabilirea măsurii de 
protecție a copilului pentru informarea 
și consilierea părinților și a rudelor găsite 
care comit la adopția copilului.

Reporter: Sunt cazuri în care unui copil i se 
refuză dreptul de a avea o familie? 

Elida Deak: Fiecare copil are dreptul la o 
familie și pentru aceasta sunt realizate toate 
demersurile legale pentru a reevalua peri-
odic măsura de protecție. De aceea, copiii 

au un plan de viitor pentru care acționăm 
� e pentru reintegrarea în familie, � e pentru 
adopție. Pentru acest demers noi realizăm 
identi� carea părinților și rudelor până la 
gradul IV inclusiv și reluarea legăturilor 
sau menținerea lor. Această activitate este 
foar te importantă și presupune deplasarea 
asistenților sociali și psihologi la domiciliul 
lor. La fel de importantă este opinia copi-
lului. Este obligatorie consilierea și informa-
rea copilului peste 10 ani despre adopție 
și, mai mult de atât, pentru copilul care a 
împlinit 14 ani este necesar acordul copilu-
lui pentru adopție. În anul 2013 am avut în 
evidență un număr de 41 copii adoptabili.
Important de menționat este faptul că în anul 
2013, până la 1 decembrie, am reușit să par-
curgem procedurile speci� ce adopției astfel 
încât avem 21 copii adoptabili încuviințați 
de� nitiv/încredințați în vederea adopției la fa-
milii adoptive. De asemenea, avem alți 3 copii 
pentru care persoana/familiile atestate au so-
licitat încredințarea pentru adopție, urmând 
a se realiza procedura la nivelul instanțelor 
judecătorești competente.
Comparativ cu anii trecuți putem a� rma că 
numărul copiilor adoptați în județul Mureș 
a crescut. În anul 2012 am avut 16 adopții � -
nalizate, iar în anul 2011 am avut 13 adopții 
� nalizate.
Având în vedere că valabilitatea sentinței 
judecătorești a copiilor adoptabili este de 
2 ani continuăm procedurile de adopție 
pentru copiii adoptabili din județul Mureș 
pentru a �  adoptați, � e în județul nostru � e 
în alte județe din țară.

De la an la an în județul Mureș numărul copiilor adoptați și adoptabili crește. Acest lucru 
se datorează campaniilor de informare în rândul populației, dar și facilităților oferite de 
legislația în vigoare privind adopția.
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”Să nu te dai bătut niciodată”

Ujlaky Nagy Imola are 21 de ani și este studentă în anul III la Facultatea de Geogra� e-
Turism a Universității Babeş-Bolyai din Cluj Napoca.
Viața nu i-a fost tocmai ușoară. La vârsta de șase ani făcea deja cunoștință cu sistemul 
de protecție a copilului, împreună cu alte două surori. ”Mama a murit când aveam un 
an și am rămas cu tata. La vârsta de șase ani eu, împreună cu alte două surori, am ajuns 
la casa de copii din Sighișoara, fratele meu a fost în� at în Ungaria, iar pe sora mai mare a 
crescut-o bunica. 
Am stat la Sighișoara până în clasa a VI-a, după care am ajuns la Casa de tip familial 
din Sâncrai, unde am rămas până în clasa a XII-a”, a povestit fata.
S-a simțit acasă la casa de tip familial din Sâncrai și este fericită că nu 
a rămas cu tatăl ei pentru că nu ar �  putut să se descurce în viață. 
Ambițioasă din � re și-a continuat studiile și a dat admitere la facultate. 
Este � delă crezului ”să nu te dai bătut niciodată și să mergi mai depar-
te orice ar � ”. ”Mi-a plăcut dintotdeauna geogra� a, să cunosc oameni 
noi, să călătoresc. Nu mi-a plăcut să stau într-un loc niciodată. Am vrut 
să învăț mai mult, să îmi fac un viitor mai bun și să � u un model pentru 
fetele care au rămas aici. Eu am fost mereu foarte ambițioasă și ce am 
vrut aia am făcut”, a recunoscut Imola.
Pe viitor, nu se limitează doar să termine facultatea și are în plan să 
urmeze și cursurile unui masterat pentru a-și atinge obiectivele.

”Învățatul este asemeni navigării în amonte: dacă nu avansezi ești tras înapoi”, sună un proverb chinezesc.
Faptul că au crescut în sistemul de protecție al copilului, departe de părinții naturali și de ajutorul lor, 
nu a reprezentat un obstacol pentru Imola și Szeminda. După � nalizarea liceului și-au îndreptat atenția 
spre continuarea studiilor, convinse că atunci când ai carte, ai parte.

”Fără școală nu îți găsești nimic de lucru”

Bordi Szeminda are 20 de ani și este elevă a Școlii Postliceale Dimitrie Cantemir din Târgu-
Mureș, pro� l asistent medical generalist. A ales această specializare pentru că ”este o me-
serie elegantă, pentru fete”.
Szeminda a făcut cunoștință cu sistemul de protecție a copilului din fragedă copilărie. A 
fost crescută de asistenți maternali până la vârsta de 17 ani. Ulterior, a ajuns la Casa de 
tip familial din Târnăveni. ”Am fost prima dată la o asistentă maternală în Băgaciu. Pe urmă 
am avut un accident și nu mai puteam face naveta la școală, la Târnăveni, mă chinuiam cu 
cârjele, drumul până la școală era lung  și am fost mutată la casa de tip familial, ca să îmi � e 
mai ușor”, a precizat fata.

S-a obișnuit repede să locuiască cu mai mulți copii în casă și a prins drag de părinții sociali. 
”Sunt de treabă părinții, mă înțeleg foarte bine cu ei”, a adăugat Szeminda.

A absolvit liceul “Constantin Brâncuși” din Târnăveni cu media 9,67, � ind șefă de promoție. ”La 
început toata lumea zicea că școala e foarte slabă. Am ajuns la un moment dat să învăț de 8-9, 

iar în clasa a XII-a am zis: învăț să iau 10. Se apropia Bacalaureatul, îmi era frică și învățam mai 
mult, veneam de la școală și mergeam în sala de studiu”, a povestit fata.

Nu s-a oprit aici și a decis să-și continue studiile. Sprijinită de personalul din cadrul 
DGASPC Mureș s-a înscris la cursurile Școlii Postliceale “Dimitrie Cantemir”, optând pen-
tru specializarea asistent medical. ”Viața e grea și fără școală nu îți găsești nimic de lucru. 
Domnul Negrescu m-a îndrumat, mi-a spus că meseria de asistent medical este pentru 
fete, este o meserie frumoasă și elegantă. Mi-ar plăcea să � u asistentă la pediatrie pentru 

că îmi plac mult bebelușii. Dar dacă nu mi-aș găsi de lucru în domeniu aș face altceva, 
de muncă nu mi-a fost frică niciodată. Și mai bine muncesc oriunde decât să ajung la 
cerșit. Dar sper să ajung acolo unde vreau eu”, a spus hotărât fata.

Eleve model pe drumul succesului
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Cum să comunice e� cient cu 
copiii, ce pași trebuie aplicați în 
disciplinarea copiilor, cum pot �  
întâmpinate și manageriate cu 
succes problemele cu copiii sunt 
câteva metode pe care instruc-
torii de educație și părinții so-
ciali din casele de tip familial din 
județul Mureș și le-au însușit în 
cadrul unor sesiuni de pregătire 
organizate de Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș, în perioada 15 
octombrie-21 noiembrie. 
Au bene� ciat de aceste se-
siuni un număr de 77 angajați 
ai caselor familiale, � ecare din 
cele trei grupe a câte 26/27 per-
soane având un număr de șase 
zile de pregătire profesională 
cu următoarea tematică: „Rolul 
și responsabilitățile personalu-
lui angajat în casele de tip fa-
milial, Comunicarea, Inteligența 
emoțională, Atașamentul, Imag-
inea de sine, Etape de dez-
voltare a copilului - Perioada 
preșcolară, Perioada școlară 
mică, Perioada pubertății sau 
preadolescenței, Perioada ado-
les cenței, Noțiuni introduc-
tive cu privire la ADHD,  Etio-
logia tulburărilor de conduită, 

intervențiile în tulburările de 
conduită, Intervenții în situații 
de criză, Disciplinarea pozitivă - 
Metode/tehnici folosite în disci-
plinarea copiilor, Pași în aplicarea 
disciplinării, Timpul liber-Fami-
lia substitutivă și timpul liber, 
Educația la timpul liber, Sugestii 
pentru petrecerea timpului liber, 
Managementul timpului”.
”Sesiunile de lucru au fost con-
struite pentru a răspunde pro-
blemelor întâmpinate în munca 
cu copiii ocrotiți și întrebărilor 
angajaților noștri exprimate în 
cadrul chestionarelor cercetării 
organizate de DGASPC Mureș. 
În urma prioritizării nevoilor 
de pregătire ale angajaților din 
casele familiale au fost organi-
zate sesiunile de pregătire pen-
tru instructorii de educație și 
supraveghetorii din aceste servi-
cii”, a precizat Elida Deak, direc-
torul general adjunct al DGASPC 
Mureș. 
Cursurile au avut loc la sediul 
DGASPC Mureș din str. Trebely nr.7.
Formatorii au fost psihologi cu 
experiență ai Direcției: Daniela 
Mihail, Borsa Csilla, Monica Ba-
ciu, Mariana Crososchi, Claudia 
Hărăpescu.

Mai mult su� et în comunicarea cu copiii

”Cursuri făcute pe subiecte reale”
”Cursul de acum mi-a plăcut mult mai mult decât celelalte pentru că 
sunt făcute de către colegele noastre și simt și o apropiere. Sunt făcute 
pe niște întâmplări și subiecte reale, sunt lucruri importante care nu 
s-au discutat niciodată. Mult mai ușor se 
poate rezolva problema după curs. De 
exemplu, eu am o fetiță care nu vroia 
să se îmbrace adecvat temperaturii de 
afară când mergea la școală. Nu-și lua 
o geacă, lua hanorac. Am lămurit-o, 
i-am arătat consecințele, ceea ce o 
să pățească dacă nu se îmbracă 
și afară e rece. Ulterior, când a 
plecat la școală am văzut că 
și-a luat geaca”.
Dorina Doina Petruțan, 
părinte social 
la CTF Câmpenița
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”Am a� at noi metode care m-ar putea ajuta”
”În general, noi nu avem probleme mari la căsuță, 
avem copii mici și îi putem modela destul de ușor. 
Dar acest curs m-a ajutat, în primul rând, să aflu 
noi metode care m-ar putea ajuta. Noi în casă avem 
copii mici dar sunt copii cu probleme, un băiețel, de 
exemplu, se simte destul de frustrat, are probleme de 
comportament chiar și atunci când ia o notă mică 
și atunci trebuie să știu ce trebuie să fac cu el și să îl 
aduc pe calea cea bună, cum ar veni. I-am explicat 
când a luat notă mică că o să învețe mai mult și o 
să ia o notă mai mare, facem exerciții pregătitoare. 
Dar era în continuare nervos și îi de-
ranja și pe ceilalți copii. L-am trimis 
pe hol să învețe și era necăjit că nu 
l-am mai băgat în seamă, nu l-am 
adus lângă mine să-i explic. Și cum a 
terminat primul copil de lângă mine 
temele a venit repede- ”doamna Cristi-
na, pot veni lângă dumneavaostră să 
fac temele? Și-a dat seama că a greșit” 
Cristina Bobis, 
instructor educație CTF Sărmașu

”Cursurile sunt ca o gură de oxigen”
”Acest curs ne ajută pe noi, ca adulți, să putem să gestionăm unele 
situații, ne învață lucruri noi pe care uneori poate le-am uitat, sau 
nu ni le aducem aminte. Sunt ca o gură de oxigen. Cursurile au fost 
foarte bune, cel puțin ultimul, referitor la atașament, la încrederea de 
sine, la munca cu copiii cu ADHD, de exemplu, să-i putem înțelege. 
De când urmez acest curs am reușit să-i 
arătă unui copil cu care am avut o 
problemă ce mult valorează încre-
derea în puterile lui și are efect. Nu 
reușea să se integreze foarte bine 
în grupul de prieteni pe care el ar 
�  vrut să îl aibă, nu considera că 
poate să facă parte din acel grup. 
Și, arătându-i câteva valori pe care 
le are el chiar a reușit, era încântat-
”m-au primit doamna, sunt 
fericit, pot să mă joc cu ei”, 
mi-a zis. A fost frumos.”
Claudia Ogrean, 
instructor educație 
CTF 10 Sâncrai

”Aceste noi module mă fac să abordez mai atent situația”
”A� ăm noi metode, intervenții care ne pregătesc pentru că � ecare co-
pil este individual, vine cu un bagaj foarte diferit și ceea ce noi știm 
să facem nu se poate adapta de la un individ la altul. Necesită multă 
îndrumare, răbdare.
Aceste noi module pe mine mă fac să abordez mai atent situația, să 
găsesc acele portițe să intervin oricând va �  nevoie. 
Am un copil care a întâlnit un grup de 
prieteni, mai bine zis așa ziși prieteni, 
care l-au luat la lucruri rele. A intrat în 
vizorul poliției și a  venit plângând la 
mine -”uitați doamna ce am pățit”- și 
eu am încercat să-i explic, cu răbdare 
și, după câteva discuții cu el, și-a 
dat seama că acel grup nu îl 
îndruma la lucruri bune și 
l-a părăsit. Pentru mine 
este o realizare.”

Elena Moldovan, 
instructor educație 
CTF Petelea
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și, după câteva discuții cu el, și-a 
dat seama că acel grup nu îl 
îndruma la lucruri bune și 
l-a părăsit. Pentru mine 



6

Descoperă și câștigi!

 Copiii din sistemul de protecție a copilului din județul Mureș sunt invitați să participe la concursul ”Descoperă și câștigi”. Concursul 
se adresează elevilor din clasele I-VIII și constă în dezlegarea corectă a integramelor cu tema ”Copilăria mea„ -clasele I-IV și ”Sentimente” - 
clasele V-VIII. Cuvintele descoperite pe coloana hașurată cu albastru vor trebui să � e folosite pentru realizarea unui eseu de o pagină.
 Premiile puse la bătaie sunt tablete, telefoane mobile și rechizite școlare.
 Compunerile se vor trimite pe adresa Târgu-Mureș, str. Trebely nr. 7 sau pe mail la dgaspcmonitorizare@gmail.com 
 sau fax 0265-211699; 0265-211561 până la data de 5 februarie 2014.
 Câștigătorii vor �  anunțați în luna martie.
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Printre reglementări se numără de� nirea 
locuinței copilului și introducerea unor 
prevederi exprese privind posibilitatea 
partajării acesteia în timp, în cazul înțelegerii 
între părinți; legăturile personale ale copilu-
lui cu părintele la care nu locuiește (regle-
mentate generic în Codul civil la art. 401 și 
496 alin. (5)); contribuția ambilor părinți nu 
doar la cheltuielile de creștere și educare a 
copilului, ci și la activitățile pe care le presu-
pune supravegherea și îngrijirea acestuia.

Deciziile se iau împreună
În vederea asigurării menținerii relațiilor 
personale ale copilului cu părinții săi sau 
cu alte persoane alături de care s-a bucu-
rat de viața de familie noua lege introduce 
o serie de măsuri asiguratorii și garanții 
menite să asigure punerea în executare 
a hotărârilor judecătorești și respectiv 
înapoierea copilului la locuința sa, pre-
cum și pentru prevenirea deplasării ilicite 
a acestuia și înapoierea sa.
Se prevede expres că părintele la care co-
pilul locuiește are obligația de a sprijini 
menținerea relațiilor personale ale copilului 
cu celălalt părinte.
În situația în care ambii părinți exercită au-
toritatea părintească, dar nu locuiesc îm-
preună, deciziile importante, precum cele 
referitoare la alegerea felului învățăturii sau 
pregătirii profesionale, tratamente medi-
cale complexe sau intervenții chirurgi-
cale, reședința copilului sau administrarea 
bunurilor, se iau numai cu acordul ambilor 
părinți. În situația în care, din orice motiv, un 
părinte nu-și exprimă voința pentru luarea 
deciziilor prevăzute anterior, acestea se iau 
de către părintele cu care copilul locuiește, 
cu excepția situației în care acest lucru con-

travine interesului superior al copilului.
Se introduce prevederea că părintele nu 
poate renunța la autoritatea părintească, 
dar se poate înțelege cu celălalt părinte 
cu privire la modalitatea de exercitare a 
autorității părintești, în condițiile art. 506 
din Codul civil.
În vederea respectării dreptului copilului la 
identitate, legea introduce prevederi noi, 
mai clare, menite să clari� ce procedura 
înregistrării nașterii copilului pentru cele 
trei categorii de copii: părăsiți în unități 
sanitare care au în structura secții de nou-
născuți și/sau de pediatrie, părăsiți în alte 
unități sanitare și găsiți, ținând cont de 
faptul că Legea nr. 272/2004 reglementa 
explicit doar situația copilului părăsit în 
maternități și pe cea a copilului găsit.

Dispoziții în caz de plecare în străinătate
Se introduce o secțiune nouă cuprinzând 
prevederi referitoare la protecția copilului 
cu părinți plecați la muncă în străinătate.
Potrivit actului normativ părintele care 
exercită singur autoritatea părintească sau 
la care locuiește copilul, care urmează să 
plece la muncă în străinătate, are obligația 
de a noti� ca această intenție serviciului pu-
blic de asistență socială de la domiciliu, cu 
minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara. 
Noti� carea va conține, în mod obligatoriu, 
desemnarea persoanei care se ocupă de 
întreținerea copilului pe perioada absenței 
părinților sau tutorelui.
Con� rmarea persoanei în întreținerea că-
reia va rămâne copilul se efectuează de 
către instanța de tutelă.
Dispozițiile sunt aplicabile și tutorelui, pre-
cum și în cazul în care ambii părinți urmează 
să plece la muncă într-un alt stat.

Se modi� că dispozițiile referitoare la 
exercitarea drepturilor și îndeplinirea 
obligațiilor părintești față de copil pe 
durata măsurii plasamentului dispus de 
instanță, autoritatea părintească urmând să 
� e exercitată de directorul DGASPC în loc 
de președintele Consiliului Județean.

Bani sau muncă în folosul comunității
Sunt introduse prevederi referitoare la 
o bligarea părintelui apt de muncă, de către 
instanță, să presteze acțiuni sau lucrări de in-
teres local în situația în care plata contribuției 
la întreținerea copilului nu este posibilă.
Prestarea de către copii a activităților re-
munerate în domeniile cultural, artistic, 
sportiv, publicitar și de modeling este 
condiționată de informarea prealabilă a 
serviciului public de asistență socială de la 
domiciliul copilului.

Sancțiuni pentru abuz, 
neglijare, exploatare
Se menționează sancționarea părinților 
în cazul folosirii copilului în activități de 
cerșetorie, a cadrelor didactice în situația 
aplicării de tratamente umilitoare sau de-
gradante, a serviciilor publice de asistență 
socială pentru neîndeplinirea atribuțiilor 
ce le revin sau a direcțiilor generale de 
asistență socială și protecția copilului în 
cazul neîndeplinirii atribuției referitoare 
la verificarea și soluționarea sesizărilor 
privind cazurile de abuz, neglijare, ex-
ploatare și orice formă de violență asupra 
copilului.

Doru Constantin
Șef Serviciu Monitorizare, 

DGASPC Mureș

Copiii, 
protejați de noi 
reglementări

Reglementări noi la exercitarea în comun a autorității părintești. Legea nr. 257/2013 
pentru  modi� carea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, ce a fost publicată pe data de 30 septembrie, a adus o serie de modi� cări.
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Reporter: Este primul an în care co-
piii din sistem primesc prin intermediul 
dumneavoastră astfel de cadouri. 

Viorel Gaga: Noi ne întâlnim cu copiii de la 
Direcție în � ecare săptămână. Avem organi-
zate, plani� cate și aprobate în colaborare cu 

Direcția diverse acțiuni cu copiii din sistem. 
Bineînțeles că, văzându-i săptămână de 
săptămână, discutând cu ei. am observat și 
am auzit care sunt nevoile lor. De aceea ne-
am orientat spre ele. Asta pe de o parte. Pe 
de altă parte suntem mereu în contact cu 
angajații de la Direcție și din partea dânșilor 

am înțeles care sunt nevoile copiilor.
Am încercat ca toți copiii să primească 
acest suport material, atât rechizite cât și 
încălțăminte. Iar anul trecut, la fel am organi-
zat o activitate de donație pentru toți copiii, 
haine de iarnă noi.

Reporter: Va deveni tradițională această ac-
țiune de donare de rechizite și încălțăminte?

Viorel Gaga: Noi așa am dori, să � e tradițională, 
an de an să putem oferi copiilor lucrurile care le 
lip sesc pentru a  putea să-i ajutăm să-și desfășoare 
activitatea la școală și în viața de zi cu zi. 
Principala motivație care ne determină să fa-
cem acet lucru este dragostea pentru acești 
copii și respectul pentru ei. Istoria lor este 
diferită, grea și ei trebuie apreciați pentru 
ceea ce sunt.

Reporter: Spuneați că aveți activități săptă-
mânale cu copiii.
Viorel Gaga: Da, sunt activități plani� -

Rechizite și încălțăminte, cadouri
O haină, un penar, stilou, caiete, creioane colorate sau un ghiozdan nou reprezintă o mare bucurie 
pentru un copil atunci când începe un nou an școlar. Anul 2013 le-a adus copiilor din sistemul de 
protecție al copilului din județul Mureș rechizite noi și încălțăminte din piele pentru iarnă. Circa 300 de 
ghiozdane echipate adecvat pentru � ecare copil, în funcție de clasa în care este, și tot atâtea ghetuțe 
de iarnă au fost cadou din partea unor cetățeni olandezi și americani, colaboratori ai Fundației LOC. 
Acțiunea se dorește a �  permanentizată, susține Viorel Gaga, președintele Fundației LOC.
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din partea Fundației LOC

cate, ne întâlnim săptămânal pe grupe de 
vârste, copii mai mici sau mai mari care au 
dife rite nevoi. Avem un fel de cluburi de o 
oră și jumătate sau două în locații închiri-
ate de noi în localitățile unde acești copii 
se găsesc. Împreună cu ei și cu personalul 
care îi însoțesc organizăm divese activități, 
lucru manual, ne jucăm, discutăm la nivelul 
lor despre problemele cu care se confruntă, 
de ceea ce o să-i aștepte în viață.

Reporter: Care este feedback-ul din partea 
copiilor vis a vis de aceste activități?
Viorel Gaga: Din câte observăm noi copiii 
vin cu drag, se implică. 
Au fost cazuri în care copiii care au ab-
solvit, cunoscându-ne și stabilind relații, 
chiar și de prietenie cu personalul nostru, 
ne-au cerut sfatul în ceea ce privește an-
gajarea lor, i-am ajutat, i-am recomandat 
pentru diferite joburi. Am venit în ajutorul 

lor cu suport material și au beneficiat atât 
ei cât și copiii din cadrul Direcției de ser-
vicii medicale din domeniul stomatolo-
gic. Este încă o mână întinsă copiilor din 
cadrul Direcției. Aceiași colaboratori euro-
peni, din Olanda, care au sprijinit suportul 
pentru rechizite, de câțiva ani acordă și 
acest suport  financiar pentru plata ser-
viciilor stomatologice și încercăm ca toți 
copiii să aibă acces.

”Ajutorul Fundației LOC a fost bene� c pe 
două planuri. În primul rând au asigurat 
rechizitele necesare pentru școală, pen-
tru � ecare copil, de la grădiniță până 
în clasa a XII-a, au pregătit un ghioz-
dan echipat complet, pregătit pe clase. 
În al doilea rând a fost bene� c pe plan 
emoțional. Copiii au fost foarte bucuroși 
și aș vrea să subliniez faptul că aveam 
copii micuți, nou intrați în case, care 
erau așa de nerăbdători și au fost așa de 
bucuroși când au primit ghiozdanele, nu 
mai primiseră așa ceva.
Au primit și încălțăminte, care a fost de 
un real ajutor pentru că aceasta se strică 
foarte repede la copii.”
Mariana Crososchi, șef serviciu 
Complexul de case de tip familial 
Sâncraiu de Mureș-Sântana de Mureș
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Az 57 éves Albert Andrásnak sem 
volt sok szerencséje az életben. Válás 
után az utcán maradt, ezelött nyolc 
évvel a Holtmarosi Ápoló – Gondozó 
Központ jelentette a megváltást. Szer-
encséjére � a és annak családja láto-
gatják. „Én már megszoktam. A tél ne-
hezebben telik, nyáron még ki megy 
az ember ide-oda, segitek a háztartási 
teendőkben ha megkérnek. De jó itt. 
Ketten vagyunk a szobában, van tele-
viziómk, még játszunk egy táblét a 
szobatársammal, meleg van, naponta 
háromszori étkezés”, vallotta a fér� .

A 94 éves Forros Zsuzsanna, Jódfalusi, Ratosnya 
községből. Jószántából jött a Központba, ezelött 
nyolc évvel, mert a hat gyermeke közül már ötöt 
eltemetett, még van egy özvegy � a és unokái, 
de egyik sem tud különösen foglakozni vele. 
E llenben meglátogatják és gyakran hivják 
telefonon. „Nem tudtam mit jelent az öregot-
thon, nehezen döntöttem el, de végül is 
idekerültem. Tisztaság van, enni adnak, 
nem mondhatom, hogy mindig nagyon 
� nomat, mert otthon sem főzünk min-
dig valami különösen � nomat, de igy 
ahogy van, jól van”, mesélte a néni.

Iacob Gáspár 55 éves és 2001-től a Központ az otthona. 
Nem szolgált neki a szerencse, balul sült el mindkét 
házassága, elvesztette pánzét és lakását, az alkohol 

fogyasztásból májcirózist kapott, most meg beteg-
nyugdijas. Az első házasságából két gyermeke 

van, egy � ú meg egy lány. De semmit sem 
tud felőlük. Belenyugodott, hogy a Központ 
nagy családjában éljen. „Szeretem itt, segi-
tek a házimunkában. Megpróbáltam elhe-
lyezkedni, harmadfokú nyugdijas lévén, 
egy biztonsági cégnél. De ha innen elme-
gyek és bebukik a cég, vissza nem jöhe-
tek! Inkább maradok, nem nagy a nyugdij, 
szinte az egész idemegy, de ami marad 
elég nekem”, mondta Iacob Gáspár.

Cătană Maria 72 éves, több mint egy 
éve bentlakó. Az ő története, távol 
az otthonától, egészségi okok mi-
att kezdődött. „Cukorbeteg vagyok, 
volt agyvérzésem, lebénultam és 
szakszerű kezelésre szorultam. Nem 
szándékozom végleg itt maradni, 
csak addig amig helyre jövök, de 
nem tudom mikor lesz az! Egyelőre 
ez itt a második otthonom”, vallotta 
Cătană Maria. 

Ők fogyatékos személyek, egyesek 
ágyhoz kötött betegek, Alzheimer-
ben, agyvérzésben szenvedők, akik 
állandó kezelésre szorulnak. „Azok 
a személyek akik 60-70 évesen jön-
nek ide nehezen szokják meg az ide-
gen környezetet. Igyekszünk minél 
kellemesebb, családias környezetet 
teremteni számukra a pszichológus, 
szociális dolgozó és az ápolók segit-
ségével. Bevonjuk őket külömböző 
társalgásokba, foglalkozásterápiás 
tevékenységekbe. Egyesek állandó 
kezelésre szorulnak, gondozóink éjjel, 
nappal mellettük vannak”, pontositott 

Pop Liviu, a Holtmarosi Ápoló – Gon-
dozó Központ igazgatója. 
A központ három épületében 100 
beutalásra jogosult van. Gondozásuk-
kal 52 alkalmazott foglalkozik: ápolók, 
növérek és kisegitő személyzet.
A helyváltoztatásra képes gondozot-
tjaink sétálnak, kirándulnak, háztartási 
tevékenységekkel töltik a napot. Min-
den bentlakónknak van sajátos tör-
ténete, múltbéli emléke, szeretteiről 
készült régi felvételek kisérik napjai-
kat, egyesek remélik, hogy valamikor 
hazatérnek, mig másoknak a központ 
jelenti az „otthont”.

Otthon...Holtmaroson
Családjuk és rokonaiktól elhagyatva, egészségi állapotuk javitása 
érdekében beutalva, vagy, hogy törödjön velük valaki, � atalok és 
idősek „otthonra” találtak a Holtmarosi Ápoló – Gondozó Központban.

Jódfalusi, Ratosnya 
községből. Jószántából jött a Központba, ezelött 
nyolc évvel, mert a hat gyermeke közül már ötöt 
eltemetett, még van egy özvegy � a és unokái, 
de egyik sem tud különösen foglakozni vele. 
E llenben meglátogatják és gyakran hivják 
telefonon. „Nem tudtam mit jelent az öregot-
thon, nehezen döntöttem el, de végül is 
idekerültem. Tisztaság van, enni adnak, 
nem mondhatom, hogy mindig nagyon 
� nomat, mert otthon sem főzünk min-
dig valami különösen � nomat, de igy 

Iacob Gáspár 55 éves és 2001-től a Központ az otthona. 
Nem szolgált neki a szerencse, balul sült el mindkét 
házassága, elvesztette pánzét és lakását, az alkohol 

fogyasztásból májcirózist kapott, most meg beteg-
nyugdijas. Az első házasságából két gyermeke 

van, egy � ú meg egy lány. De semmit sem van, egy � ú meg egy lány. De semmit sem 
tud felőlük. Belenyugodott, hogy a Központ 
nagy családjában éljen. „Szeretem itt, segi-
tek a házimunkában. Megpróbáltam elhe-
lyezkedni, harmadfokú nyugdijas lévén, 
egy biztonsági cégnél. De ha innen elme-
gyek és bebukik a cég, vissza nem jöhe-
tek! Inkább maradok, nem nagy a nyugdij, 
szinte az egész idemegy, de ami marad 
elég nekem”, mondta Iacob Gáspár.
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Nici lui Andrei Albert, în vârstă de 57 
de ani, viața nu i-a adus prea mult no-
roc. A avut unele probleme după divorț, 
a rămas pe drumuri și salvarea lui a fost 
Centrul de la Lunca Mureșului în urmă cu 
opt ani. Are noroc, însă, că este vizitat de 
băiatul său și familia lui. ”Eu m-am aco-
modat bine. Iarna trece mai greu, vara 
mai iese omul pe afară, încoace-încolo, 
mă implic în activitățile gospodărești 
care mi se cer. Dar e bine. Suntem doi în 
cameră, avem TV, mai joc table cu cole-
gul, avem căldură, mâncare de trei ori pe 
zi”, s-a destăinuit bărbatul. 

Forros Zsuzsanna, în vârstă de 94 de ani, este din 
cătunul Iod, comuna Răstolița. A ajuns la Centru în 
urmă cu opt ani din proprie inițiativă, pentru că 
din cei șase copii pe care i-a avut, pe cinci 
i-a îngropat deja, mai are un băiat văduv 
și nepoți, dar niciunul nu se poate ocupa 
special de dânsa. În schimb, o vizitează și 
o sună des. ”Nu știam cum e la azil, m-am 
decis greu, dar în � nal am ajuns aici. Este 
curățenie, de mâncare ne dă, nu pot să 
zic că întotdeauna este foarte bună, că 
nici acasă nu facem totdeauna ceva 
foarte bun, dar așa cum e, e bună”, a 
povestit femeia.

Iacob Gaspar are 55 de ani și din anul 2001 la Centru 
este acasă. Norocul nu i-a priit în viață, a avut ghinion cu 
cele două căsnicii, și-a pierdut banii și locuința, s-a ales 

cu ciroză hepatică în urma consumului de alcool și 
acum bene� ciază de pensie de boală. Din prima 

căsnicie are doi copii, un băiat și o fată. Însă nu 
mai știe nimic de ei. S-a resemnat la gândul 
să trăiască cu o familie mai mare la Centru. 
”Îmi place aici, să ajut la treburile gospodărești. 
Am încercat să mă reangajez, � ind gradul trei 
la pensie, la o � rmă de pază. Dar dacă mă duc 
de aici și � rma dă faliment nu mă mai pot 
întoarce înapoi. Așa rezist, pensia nu e prea 
mare, aproape toată merge aici, iar restul de 
bani mie îmi ajung”, a spus Iacob Gaspar.

Maria Cătană are 72 de ani, este be-
ne� ciara centrului de mai bine de 
un an. Povestea sa, departe de casă, 
a început din cauza problemelor de 
sănătate. ”Sunt bolnavă de diabet. Am 
avut atac cerebral, am fost paralizată și 
a fost nevoie de îngrijiri speciale. Eu nu 
am venit să stau de� nitiv, ci doar până 
mă fac bine, dar nu știu când va �  aia. 
Deocamdată, aici, este a doua casă pen-
tru mine”, s-a destăinuit Maria Cătană. 

Sunt persoane cu handicap, unii sunt 
imobilizați la pat, sunt bolnavi cu Al-
zheimer, atacuri cerebrale vasculare ce 
au nevoie de îngrijire permanentă. ”O 
persoană care vine la vârsta de 60-70 
de ani nu este ușor să se acomodeze 
într-un spațiu străin. Împreună cu psi-
hologul, asistentul social, in� rmierele, 
încercăm să facem un mediu cât mai 
plăcut, mai familiar. Îi antrenăm în tot fe-
lul de discuții, activități de ergoterapie. 
Unii au nevoie de îngrijire permanentă, 
avem in� rmiere care stau și noaptea și le 
oferă îngrijire”, a precizat Liviu Pop, direc-

torul Centrului de Îngrijire și Asistență 
Lunca Mureșului.
În Centru sunt internați 100 de bene� -
ciari, în trei clădiri. De bunăstarea lor se 
ocupă 52 de angajați, in� rmiere, asis-
tente medicale și personal auxiliar. 
Plimbări, excursii, activități gospodărești 
și uite așa se scurg zilele pentru cei care 
nu sunt imobilizați la pat. Fiecare are pro-
pria lui poveste cum a ajuns în centru, 
amintirile și pozele vechi cu cei dragi îi 
însoțesc zi de zi, unii cu speranța că se vor 
întoarce cândva acasă, în timp ce pentru 
alții Centrul este ”acasă”.

Acasă...la Lunca Mureșului
Părăsiți de familie și rude, internați pentru ameliorarea 
stării de sănătate sau pentru a avea cineva grijă de ei, 
tineri și vârstnici se simt ”ca acasă” la Centrul de Îngrijire și 
Asistență Lunca Mureșului. 

în vârstă de 94 de ani, este din 
cătunul Iod, comuna Răstolița. A ajuns la Centru în 
urmă cu opt ani din proprie inițiativă, pentru că 
din cei șase copii pe care i-a avut, pe cinci 
i-a îngropat deja, mai are un băiat văduv 
și nepoți, dar niciunul nu se poate ocupa 
special de dânsa. În schimb, o vizitează și 

”Nu știam cum e la azil, m-am 
decis greu, dar în � nal am ajuns aici. Este 
curățenie, de mâncare ne dă, nu pot să 
zic că întotdeauna este foarte bună, că 
nici acasă nu facem totdeauna ceva 

 a 

Iacob Gaspar are 55 de ani și din anul 2001 la Centru 
este acasă. Norocul nu i-a priit în viață, a avut ghinion cu 
cele două căsnicii, și-a pierdut banii și locuința, s-a ales 

cu ciroză hepatică în urma consumului de alcool și 
acum bene� ciază de pensie de boală. Din prima acum bene� ciază de pensie de boală. Din prima 

căsnicie are doi copii, un băiat și o fată. Însă nu 
mai știe nimic de ei. S-a resemnat la gândul 
să trăiască cu o familie mai mare la Centru. 
”Îmi place aici, să ajut la treburile gospodărești. 
Am încercat să mă reangajez, � ind gradul trei 
la pensie, la o � rmă de pază. Dar dacă mă duc 
de aici și � rma dă faliment nu mă mai pot 
întoarce înapoi. Așa rezist, pensia nu e prea 
mare, aproape toată merge aici, iar restul de 
bani mie îmi ajung”, 
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Reporter: Cum a făcut cunoştinţă Vasile 
Mezei cu sistemul de protecţie a copilului?

Vasile Mezei: Până în 1999 am lucrat la 
IRA Târgu-Mureş. Prima mea facultate este 
TCM-ul, eu � ind inginer. După terminarea 
facultăţii în 1976, după stagiatură la Trac-
torul Braşov, am ajuns la Târgu-Mureş pen-
tru că în perioada aceea am dat examen 
de admitere la a doua facultate, Facultatea 
de Finanţe Contabilitate din Cluj Napoca.
Am început la IRA ca proiectant, şef 
serviciu, am ajuns şi director comercial, 
dar toate intreprinderile de stat au dat 
faliment şi încet încet şi intreprinderea 
noastră a dat faliment şi a trebuit, cu toţii, 
să ne găsim alt loc de muncă. Aşa s-a ivit 
această posibilitate pentru mine la Con-
siliul Judeţean. În perioada aceea s-a 
anunţat vacant un post de audit, m-am 
prezentat la examenul pe care l-am luat 
şi ulterior am fost încadrat la Direcţia 
pentru Protecţia Copilului, o instituţie în 
subordinea Consiliului Judeţean. Am lu-
crat ca auditor până în 2003 când postul 
de contabil şef la Direcţia de Protecţie a 
Copilului a devenit vacant. Mi-am depus 
dosarul, m-am înscris la concurs, l-am 
luat şi de atunci sunt director econom-
ic. La început la Direcţia de Protecţie a 
Copilului, iar din 2005, când cele două 
instituţii mari, ”copiii şi adulţii” s-au co-
masat am devenit director economic la 
Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului.

Reporter: Meseria de economist aţi 
practicat-o şi la IRA?

Vasile Mezei: Da, am lucrat la investiţii 

vreo patru ani în cadrul serviciului me-
canic şef după care am devenit mecanic 
şef şi am predat şi la Liceul din cartierul 
Dâmbu Pietros (n.r.-Grup Școlar ”Gheor-
ghe Șincai”) Finanţe Contabilitate.

Reporter: Cum a fost trecerea de la ges-
tionarea unui buget pentru utilaje, piese 
la un buget de care depind sute de su� ete?

Vasile Mezei: Pentru mine nu a fost 
greu pentru că eu sunt omul cifrelor. Și 
înainte am lucrat cu cifrele, Politehnica se 
bazează mai mult pe matematică � zică 
în primii ani. Nu mi-a fost greu, chiar mi-a 
făcut o mare plăcere să am şi aceste stu-
dii economice şi pot să spun că mi-a fost 
de folos pentru că am avut bazele deja 
din prima facultate.

Reporter: Este greu să � ţi economist la 
Protecţia Copilului? 

Vasile Mezei: Este un post foarte 
greu, stresant, trebuie să � i atent la 
orice problemă pentru că la partea 
asta economică, indiferent despre ce 
instituţie este vorba  trebuie să urmăreşti 
continuu schimbările care intervin, totul 
se bazează pe nişte legi pe care noi tre-
buie să le respectăm.
Iar gestionarea banilor, atât la copii cât 
şi la adulţi este o treabă identică, pen-
tru că indiferent că este viaţa unui copil 
sau viaţa unui adult trebuie să asigurăm 
existenţa lor. Gestionarea banilor de-
pinde de ce gospodar eşti tu la locul de 
muncă, iar acest lucru să ştiţi că implică 
foarte multe aspecte şi din viaţa mea de 
zi cu zi de acasă, din familie, şi cum am 

fost crescut.

Reporter: Ce fel de gospodar este Vasile 
Mezei la DGASPC?

Vasile Mezei: Sunt foarte exigent, dar în-
totdeauna încerc să ajut oamenii pentru 
ca lucrurile să aibă o continuitate şi să � u 
cât mai corect cu toată lumea.
Niciodată nu ajunge bugetul, dar pot 
să vă spun că sunt mulţumit că am 
reuşit să asigurăm continuitatea ser-
viciilor, asigurarea salariilor la angajaţii 
noştri, niciodată nu am întâmpinat 
greutăţi majore.

Reporter: Cum arată bilanţul acestui an 
pentru DGASPC Mureş?

Vasile Mezei: Noi în � ecare sfârşit de an 
pregătim un proiect de buget pentru 
anul următor, analizat la nivelul Con-
siliului Judeţean. Și întotdeauna am 
simţit că oamenii mă sprijină şi încep să 
înţeleagă fenomenul acesta de asistenţă 
sociala. 2013 a fost un an destul de bun, 
bugetul a fost asigurat atât la cheltuieli 
salariale, cât şi la cheltuieli materiale. 

Reporter: Ce aşteptări aveţi de la 2014?

Vasile Mezei: În primul rând să am 
sănătate, lucrurile să meargă tot aşa ca şi 
până acum, pentru că eu sunt mulţumit 
de anii care au trecut şi, în continuare, 
doresc să � e înţelegere din partea or-
donatorilor de credite. Doresc ca toate 
problemele cu care ne frământăm să � e 
ascultate de Consiliul Judeţean şi duse 
cât de cât până la capăt cu bine.

Vasile Mezei: 
”Gestionarea banilor 
depinde de ce gospodar ești”

Să � i economist în vremurile noastre înseamnă să � i conectat la realităţile imediate, să găseşti resurse când 
situaţia o cere. Iar atunci când gestionezi bugetul pentru sute de su� ete trebuie să găseşti rapid răspunsuri 
valabile la mari dileme. Este provocarea pe care a acceptat-o de un deceniu, Vasile Mezei, directorul 
economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 
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