
O lume de poveste cu clovnul Zurly
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Atunci când copiii sunt întrebați ”Ce vrei să te faci când vei fi mare?” mulți răspund: de la simplu zugrav 
sau vânzătoare până la inginer, medic sau preot. Unii își fac un adevărat țel în viață din acest lucru, alții 
tind să-și revizuiască opțiunile, considerând învățătura un prea mare sacrificiu al timpului. Pentru Arpad 
și Helena, doi tineri din sistemul de protecție al copilului din județul Mureș, ambiția de a reuși în viață, 
prin puterea minții, a depășit orice obstacol. Helena, absolventă a Colegiului Economic ”Transilvania” 
din Tîrgu-Mureș este studentă a Facultății de Științe Econo mice, Juridice și Administrative, specializarea 
Finan țe Bănci, din cadrul Universității ”Petru Maior” din Tîrgu-Mureș.
Arpad și-a finalizat studiile liceale la Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca și a fost admis la Facul-
tatea Teologie Ortodoxă din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Educația, drumul spre succes pentru Arpad și Helena
”Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm”

Seneca

Pasionată de științele exacte, Helena Biro visează să lucreze 
cândva în domeniul economic. A absolvit Colegiul Economic 
”Tran silvania” din Tîrgu-Mureș, pro moția 2013-2014, cu media 
9,64 fiind ocupanta locului opt la mențiune, într-o clasă de elevi 
unde cea mai mare medie a fost nota 10. ”Clasa a XII-a a fost cea 
mai grea. Eram într-o clasă unde toți colegii învățau de zor, luau 
meditații la matematică doar ca să obțină o medie bună la BAC, 
să ajungă la facultate și nu puteam fi mai prejos decât ei”, a recu-
noscut fata. Pregătirea intensă i-a adus rezultate bune, a obținut 
media 8,75 la examenul de Bacalaureat, proba la matematică 
trecând-o cu brio, cu nota 9,60. ”Mă așteptam la nota aceasta 
pentru că am muncit foarte mult. Aș putea face peste o sută de 
exerciții în loc să citesc o carte”, s-a destăinuit Helena. 
Următorul pas a fost admiterea la o facultate cu profil economic. 
Și-a depus dosarul la Universitatea ”Petru Maior” din Tîrgu-Mureș 
pentru două specializări: Finanțe Bănci și Inginerie Economică. 
”Inițial vroiam să intru la Finanțe Bănci, dar mi-am depus dosa-
rul în două locuri. În final, am intrat la amândouă și am rămas la 
Finanțe Bănci.
Pe viitor mi-aș dori să-mi găsesc un loc de muncă bun, în dome-
niul economic, dar depinde și de noroc”, a conchis Helena. 

Arpad Țintariu a crescut de mic în sistemul de protecție al copi-
lului. A fost crescut, pe rând, de asistenți maternali profesioniști, 
părinți sociali în case de tip familial. Viața grea nu i-a diminuat 
visul de a ajunge cândva preot, fascinat fiind de ritualurile ce 
au loc în Biserică și de rolul preotului în comunitate. ”Am făcut 
primul an la Liceul de Construcții. Acolo am fost repartizat din 
generală.  Dar nu mi-a plăcut. Și am zis că, dacă vreau să dau ad-
mitere la Facultatea de Teologie nu voi avea cunoștințele nece-
sare. Prin urmare, am lăsat construcțiile și m-am dus la Seminarul 
Teologic. Mi-a plăcut biserica de mic, să văd ce face preotul, cum 
face. Visul meu este să ajung preot, dacă mă ajută Dumnezeu. Și, 
pe perioada Seminarului am fost ajutat de echipa de la Catedrala 
Mare din Tîrgu-Mureș, de părintele Silviu Negruțiu, doamna Livia, 
doamna doctor Hintea, doamna Lenuța. Le mulțumesc tuturor, 
dar și Direcției care m-a ajutat pe perioada studiilor cu cazarea, 
masa, transportul și toate celelalte lucruri”, a mărturisit băiatul.
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Muzică, zâmbete, râsete zglobii, culoare, dulciuri și 
multă multă distracție și voie bună au definit ziua 
de 11 iulie 2014, o zi memorabilă pentru zeci de co-
pii din sistemul de protecție al copilului din județul 
Mureș. Clovnul Zurly și ajutoarele sale au avut grijă să-i 
introducă pe copii într-o lume fascinantă a jocurilor, 
culorilor și a poveștilor.
Evenimentul a fost organizat de Hipermarketul Auchan 
City Tîrgu-Mureș și toată acțiunea a pornit de la o simplă 
idee: donarea de rechizite școlare pentru copiii din 
sistem. Și cum rechizitele sunt doar simple obiecte pe 
care le vor folosi în noul an școlar, organizatorii s-au gân-
dit să condimenteze surpriza cu o mega petrecere, care, 
cu siguranță, va rămâne întipărită în mintea copiilor.  
Un număr de 147 de copii din CTF Sâncraiu de Mureș, 
CTF Reghin-Petelea, SIRU, Centrul Maternal ”Mater na”, 
Fundația Talentum, Fundația Kiwi, Casa Lidia și Aso-
ciația Sfânta Elisabeta și-au dat întâlnire în parcarea 
Hipermarketului Auchan City Tîrgu-Mureș, unde ani-
matorii de la Junior Party Club au avut grijă să le rețină 
atenția cu concursuri de desene pe asfalt, concursuri 
de orientare, joaca de-a mumia, dansuri, face pai-
ting și alte activități. Petrecerea nu s-a rezumat doar 
la atât, ci împărțiți pe grupe, copiii au explorat parcul 
de joacă ”Winni Land” din incinta Galeriei Auchan City. 
”Noi organizăm evenimente pentru copii aproape în 
fiecare lună. Până acum s-au adresat copiilor clienților 
care vin la noi, la cumpărături, dar ne-am gândit să 
facem și altceva, să oferim acestor copii o zi specială, 
dedicată exclusiv lor. Pe acest considerent, am solici-
tat sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Mureș  care a fost pro initiațivei. 
Am pornit de la ideea de a le oferi niște rechizite pen-
tru noul an școlar și am decis să organizăm o zi a lor. 
Este doar începutul pentru ce va urma. Ne vom adre-
sa inclusiv acestor copii pentru evenimentele pe care 
le vom desfășura pe viitor”, a afirmat Cosmina Neag, 
director Auchan City Tîrgu-Mureș. 

O lume de poveste pentru copii oferită 
de Auchan City

A pornit trenulețul...

Încă puțin, încă puțin și reușim să trecem

Oare ce-o avea clovnul Zurly în ghiozdan?

Vesele mumii...

Copiii au ”atacat” 
parcul Winni Land

Concentrare maximă 
pentru ieșirea din labirint
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Alexandra, Julia și Olga, cele trei câștigătoare 
ale concursului lansat de conducerea Direc-
ției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului (DGASPC) Mureș pentru copiii din 
sistemul de protecție, intitulat ”Vocea copi-
lului pentru o lume eco”, au beneficiat de o 
excursie la Praid, alături de instructorii lor și 
de directoarea adjunctă a DGASPC Mureș, 
Elida Deak.
Presărată cu surprize și distracție la tot pasul, 
excursia a fost un binemeritat premiu pentru 
cele trei fete, pentru articolele eco pe care le-
au realizat cu multă migală.
Fetele au vizitat salina de la Praid, au mâncat 
pizza, s-au plimbat prin localitate și, în final, 
au beneficiat de o bălăceală în ștrandul cu 
apă sărată de la Praid.

Trei idei năstrușnice și vise pentru viitor
Concursul ”Vocea copilului pentru o lume 
eco” s-a adresat copiilor inventivi, cu multă 
imaginație, și a presupus confecționarea 
unor obiecte din produse reciclabile ce poa-
te fi folosit ca decor, dar și ca un articol util în 
gospodărie. 
Premiul I a fost câștigat de Alexandra Maria 
Râmba de la CTF Sângeorgiu de Pădure cu 
”Căsuța păpușii”.  Alexandra a început să lu-
creze la căsuța păpușii, confecționată din 
carton și foi colorate, cu gândul la cum va 
arăta propria sa casă. ”M-am gândit la viitorul 

meu, la casa mea. Căsuța păpușii am făcut-o 
în trei zile, din carton și foi răsucite, dar pen-
tru casa mea mă gândesc că trebuie să lu-
crez mult, să strâng bani ca să o pot construi”, 
a recunoscut fata, motivată și de faptul că a 
obținut deja un loc de muncă, la o fundație.
Premiul II i-a fost acordat Juliei Ihm, din CTF 
Miercurea Nirajului pentru ”Cutie pentru o biec-
te ornamentale”. 
”Inițial nu prea știam ce să fac, am vrut să 
fac o rochie din produse reciclabile, dar era 
prea greu și m-am gândit la cutia aceasta, un 
suport pentru creioane. L-am confecționat 
din reviste și ziare, tăiate și apoi împletite. La 
sfârșit am lipit nasturi”, a explicat Julia. Fata 
susține că obiectele reciclabile nu trebuie 
aruncate dacă pot fi utilizate în alt scop. 
Câștigătoarea premiului III, cu articolul intitu-
lat  ”Ghiveci pentru flori”, a fost Demeter Olga 
de la CTF Miercurea Niraj. 
”M-am gândit la un obiect care să fie puțin 
mai dificil și util. Așa am ales acest ghiveci 
cu flori. Suportul pentru ghiveci l-am con-
fecționat dintr-un CD, iar ghiveciul din pet, 
învelit în reviste”, a mărturisit Olga, care este 
ferm convinsă că o casă plină cu ghivece de 
flori este mult mai veselă și mai frumoasă.
Conducerea DGASPC Mureș a oferit diplo-
me și instructorilor de educație care au dat 
dovadă de implicare și i-au încurajat pe copii 
să participe la concurs.

Câștigătorii ”ECO” în excursie la Praid

Alexandra, Julia și Olga alături 
de instructorii de educație și directorul 
adjunct al DGASPC Mureș, Elida Deak

Alexandra Maria Râmba 
de la CTF Sângeorgiu de Pădure, 
”Căsuța păpușii”- premiul I

Juliei Ihm, din CTF Miercurea Niraj, 
”Cutie pentru obiecte ornamentale”-
premiul II

Demeter Olga de la CTF Miercurea 
Niraj,  ”Ghiveci pentru flori”-premiul III Vizita în salină 
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Premii speciale
Pe lângă cele trei premii, reprezentanții 
DGASPC Mureș au ales încă șapte 
premii speciale 
- ”Abajur pentru veioză” - autor Kozma 
Clementina, CTF Miercurea Nirajului
- ”Ramă pentru poze” -autor Raluca Va-
rian, CTF Miercurea Nirajului
- ”Instrument de percuție maracaș” - au-
tor Szekely Ana Alexandra, CTF Zau de 
Câmpie
- ”Cutie poștală” - autor Larisa Varian, 
CTF Miercurea Nirajului
- ”Suport lumânare” - autor Corina Varian, CTF Miercurea Nirajului
- ”Condimente proaspete pentru supă” - autori Ida Tuli, Antonia Bianca Tuli, Nicoleta Mureșan, 
CTF Zau de Câmpie
- ”Ghiveci de flori” - autor Ötvös Bianca, CTF Miercurea Nirajului

Conducerea DGASPC Mureș aduce mulțumiri Asociației Petru, Ioana și Ana din Tîrgu-
Mureș pentru sprijinul acordat în realizarea excursiei. 

La o pizza și o poveste

O baie în ștrandul 
cu apă sărată de la Praid 
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A fent említett törvényt, 2013 decemberében 
módosították, ugyanis egyes szolgáltatá-
sok a Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 
Igazgatóságok hatásköréből átkerültek a pol-
gármesteri hivatalokban működő szociális 
osztályokra.
Sorlea Mihaela, a Gyermek Esettanulmányi Osz-
tály osztályvezetője: „Hatékonynak talá lom az 
információk továbbítását azon sze mé lyeknek, 
akikkel együttműködünk, egyfelől, elősegíti 
a gyerekeket érintő helyzetek mielőbbi me-
goldását, másfelől pedig felvilágosítást nyújt a 
törvény által megszabott új feladatkörről, ami-
vel szembesülnek nap mint nap.

Újdonságok, megoldások, jó gyakorlat
Módosításokat szenvedett a polgárjogi tör-
vénykönyv is, amely új feladatkört határoz 
meg a szociális munkásoknak.
Ugyanakkor megbeszélésre kerültek a birsá-
gok is, amelyek a feladatkör elmúlasztásával 
kiróhatók a módosított 272/2004-es törvény 
és a Polgárjogi Törvénykönyv értelmében.
„Abban a helyzetben, amikor egy gyermek 
szülei nem élnek, eltűntek, birósági tilalom 

alatt vannak, vagy nem gyakorolhatják a 
szülői jogokat bűncselekmény elkövetése 
végett, a gyermek gyámság alá kerül és nem 
elhelyezésbe. A gyámság létrehozása a Pol-
gárjogi Törvénykönyv szerint a polgármesteri 
hivatalokra hárul, és nem a SZEGYV szakem-
bereire.” – pontosította Sorlea Mihaela.

Egy másik példa, amire sor került: azon gyer-
mekek helyzete, akiknek mindkét szüleje/ 
az egyik szülő/ a családfenntartó szülő kül-
földön dolgozik. Ebben a helyzetben a gyer-
meknek nincs joga az elhelyezésre. A szülő 
kötelessége bejelenteni szándékát 40 nap pal 
a távozása előtt, értesíteni a polgármesteri 
hivatalt, ahova a lakcíme szól és megnevezni 
azt a személyt, aki átveszi a szülői jogokat, 
valamint a kötelezettségeket. Az értesí-
tést más közigazgatási dokumentumokkal 
előterjesztik a gyámügyi törvényszéknek, 
ame ly megerősíti, hogy a kinevezett személy 
megfelelő-e és melyek azok a szülői jogok és 
kötelezettségek, amelyeket teljesítenie kell.
A tájékoztató megbeszélés interaktív volt, 
a szociális munkásoknak megadatott a 
lehetőség, hogy előadják/ megbeszéljék azo-
kat a helyzeteket, amelyekkel küszködnek, a 
vezérigazgatóság szakemberei jó tanácsok-
kal és megoldásokkal látták el őket.
“Arra gondoltunk, hogy a közeljövőben szeret-
nénk még egy rendkívüli gyűlést tartani, hogy 
a megfelelő információ eljusson az összes 
szociális munkáshoz Maros megye területén”. 

Tájékoztató megbeszélés a 2004- ben megjelent 
272- es törvény módosított változatáról
A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság meghívásának eleget téve, 
2014 szeptember 30. és október 2. között mintegy 62 szociális munkás vett részt a megbeszéléseken 54 
helységből. A téma: a 2004-ben megjelent 272-es törvény modósított változata.

“Nem az első alkalom, amikor résztveszek 
egy ilyen megbeszélésen és üdvözlöm 
az igazgatóság kezdeményezését. Jó 
volt újra találkozni és értesülni az újdon-
ságokról, miként tudjunk egymáson segí-
teni és olyan helyzeteket megoldani, amik 
legtöbbször kritikusak.”
Elena Socaciu – Sármás-i 
Polgár mes teri Hivatal.”

„Új alkalmazott vagyok a szociális osztály 
keretében és úgy vélem még sokat kell 
tanulnom, hogy megoldjam az összes 
nehéz helyzetet. Ismerjük ezeket az infor-
mációkat, alkalmaztuk is, de ez a tájékoz-
tató elősegít abban, hogy megfelelően 
teljesítsem feladataim.”
Ana- Maria Galfi- Sármás-i 
Polgármesteri Hivatal

“Az időm nem engedi meg, hogy rend-
szeresen értesüljek az újdonságokról, ezek 
a tájékoztatók segítenek, hogy megértsük 
azokat a helyzeteket, amelyekkel naponta 
szembesülünk a munka mezején.” 
Adriana Teglas, Uzdiszentpéter 
Polgármesteri Hivatal
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Legea a fost actualizată în decembrie 2013, 
ocazie cu care anumite sarcini au fost tran-
sferate din atribuțiile  DGASPC-urilor către ser-
vi ciile publice de asistență socială din cadrul 
primăriilor. ”Considerăm că este oportun să 
transmitem informația colegilor colabora-
tori, din teritoriu, în așa fel încât să prevenim 
întârzierea soluționării anumitor situații în 
ceea ce privește copiii, pe de o parte, și pe 
de altă parte pentru a-i informa cu privire 
la atribuțiile care le revin în activitatea de zi 
cu zi”, a susținut Mihaela Sorlea, șef Serviciu 
management de caz al copilului din cadrul 
DGASPC Mureș.

Noutăți, soluții și modele 
de bună practică 
Modificări au intervenit și în Codul Civil ca-
re le atribuie asistenților sociali anumite 
res ponsabilități. De asemenea, se aduce în 
discuție și unele contravenții pentru neîn-
de plinirea sarcinilor prevăzute atât în Legea 
272/2004 cât și în Codul Civil. 
”Copiii care au părinți declarați judecătorește 

morți sau dispăruți, puși sub interdicție 
judecătorească cărora li se aplică pedeap-
sa penală și interzicerea unor drepturi 
beneficiază ca și formă specială de protecție 
de tutelă ci nu de plasament. Tutela, potrivit 
Codului Civil, este instituită ca urmare a de-
mersurilor efectuate de lucrătorii de la nive-
lul primăriilor și nu de reprezentanții DGAS-
PC-urilor”, a explicat Mihaela Sorlea.

Un alt exemplu oferit se referă la situația 
co piilor cu ambii părinți sau unul dintre 
părinți, unic întreținător, plecat la muncă în 
străinătate. În această situație, copilul nu are 
dreptul la plasament. Părintele este obligat, 
cu minim 40 de zile înainte de plecarea în 
străinătate, să depună o notificare la primăria 
de pe raza domiciliului său prin care va de-
semna persoana care va prelua obligațiile și 
drepturile părintești asupra copilului.  Noti-
ficarea împreună cu alte documente se de-
pun la instanța de tutelă care va confirma 
dacă persoana desemnată va reprezenta co-
pilul, în ce măsură și care sunt obligațiile și 
drepturile ce îi revin. 
Cursurile au fost interactive, asistenții sociali 
fiind invitați să expună cazurile care le-au 
considerat problematice, specialiștii DGASPC 
Mureș oferindu-le soluții și modele de bună 
practică. 
”Ne-am gândit, pe viitor, să mai organizăm o 
sesiune extraordinară pentru ca informația 
să ajungă la toți asistenții sociali din județ”, a 
conchis Mihaela Sorlea.

Noutăți din Legea 272/2004  
aduse în atenția asistenților sociali
Un număr de 62 de asistenți sociali din 54 de primării din județul Mureș au răspuns prezent 
la cursurile de formare organizate de specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, în perioada 30 septembrie-2 octombrie 2014, despre noile 
reglementări aduse la Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

”Timpul nu îmi permite întotdeauna să 
mă informez la zi, dar aceste cursuri ne 
ajută să înțelegem mai bine situațiile care 
apar zilnic în profesia pe care o exercităm”.
Adriana Teglaș, 
Primăria Sânpetru de Câmpie

”Sunt nou venită în Serviciu, în cadrul 
Primăriei, și cred că încă mai am multe 
lucruri de învățat pentru a putea rezolva 
toate cazurile dificile. Cunoșteam aceste 
informații, le-am aplicat, dar ceea ce 
ni s-a prezentat la acest curs mi-a dat 
convingerea că voi putea fi mai sigură în 
activitatea mea”. 
Ana-Maria Galfi, Primăria Sărmașu

”Nu este prima dată când particip la ast-
fel de cursuri și salut inițiativa Direcției. 
Am dorit să particip, din nou, ca să aflu 
noutățile și cum ne putem ajuta reciproc 
ca să rezolvăm situațiile care, de multe ori, 
sunt chiar critice. ”
 Elena Socaciu, Primăria Sărmașu
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Întâlnirea cu angajații din casele de tip fa-
milial organizate de Fundația Pro Sovata, 
Fundația Kiwi, Fundația Dove, Fundația Loc, 
Fundația Sf. Francisc și angajații DGASPC 
Mureș, cu atribuții în realizarea manage-
mentului de caz al copiilor/tinerilor aflați cu 
pla sament, a fost realizată cu scopul de a sta-
bili cadrul de colaborare și procedurille de 
lucru pentru asigurarea managementului de 
caz în domeniul protecției copilului.
”Cu ocazia acestei întâlniri, între specialiști, 
s-au abordat atât aspecte legislative, ca ur-
mare a modificărilor intervenite privind dele-
garea drepturilor și obligațiilor părintești pe 
perioada măsurii plasamentului copiilor pre-
cum și situații particulare a copiilor în legătură 

cu imposibilitatea identificării părinților copi-
ilor, respectiv importanța reevaluării măsurii 
de plasament și a planului de viitor a copilu-
lui. Un alt subiect abordat s-a referit la relațiile 
dintre copiii ocrotiți și părinții, frații copiilor, 
inclusiv nevoia de a informa periodic în scris 
părinții despre evoluția copilului și de a fa-
cilita vizitarea rudelor la domiciliu de către 
copilul ocrotit. În urma întâlnirii de lucru pot 
să afirm că interesul și preocuparea colegilor 
noștri din fundații pentru pregătirea copiilor 
din case familiale pentru viața independentă 
este foarte importantă și apreciez efortul și 
implicarea de care dau dovada în misiunea 
lor”, a afirmat Elida Deak, director general ad-
junct al DGASPC Mureș. 

Colaborare pentru managementul de caz 
al copilului aflat cu plasament
Reglementările legislative privind delegarea drepturilor și obligațiilor părintești pe perioada 
măsurii plasamentului copiilor, importanța reevaluării măsurii de plasament și a planului de 
viitor al copilului au fost abordate în cadrul unei întâlniri de lucru dintre managerii de caz ai 
copiilor din serviciile rezidențiale organizate de fundații și cu specialiștii din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș.
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Reporter: Vă rog să faceți o scurtă prezen-
tare privind schimbările care au survenit în 
acest an la criteriile de încadrare în grad de 
handicap.
Dr. Sanda Trantea: Capitolele care au fost 
modificate anul acesta se referă la handi-
capul vizual, handicapul auditiv și handi-
capul locomotor. La handicapul vizual și 
au ditiv a dispărut gradul ușor, la handicapul 
locomotor a fost introdusă o afecțiune des-
tul de invalidantă și anume sechelele ac-
cidentelor vasculare cerebrale și mai precis 
hemipareza/ hemiplegia. La capitolul privind 
afecțiunile neuromotorii a mai fost introdusă 
o afecțiune, și anume distonia, care nu era 
nici codificată precis. Acum a primit cod și 
este menționată în criterii.
Încadrarea începe de la gradul mediu, în 
funcție de gradul de autonomie al persoanei 
cu deficiență.

Reporter: Clasificați acest grad de autonomie.
Dr. Sanda Trantea: Clasificarea este în func ție 
de gradul de autonomie sau de dependența 
persoanei de altă persoană, administrativ, 
financiar. Gradul mediu înseamnă  o sumă 
de 33,5 lei pe lună, calitatea de asigurat și 
medicație gratuită.
Gradul accentuat înseamnă 234 lei pe lună, 
scutire de impozit pe locuință dacă aceasta 
este pe numele persoanei cu handicap și 
dreptul la șase călătorii autobus sau CFR, în 
funcție de doleanța persoanei. Gradul grav 
este cu sau fără asistent personal. Fără asis-
tent personal înseamnă 293 lei pe lună plus 
drepturile menționate la gradul accentuat, 
iar cu  asistent personal înseamnă 293 lei pe 
lună, din partea noastră, plus celelalte drep-
turi și aproximativ 630 lei din partea primăriei 
de domiciliu a beneficiarului.

Reporter: Gradul ușor, care a dispărut, ce 

prevedea?
Dr. Sanda Trantea: Beneficiarul avea cali-
tatea de asigurat cu medicația gratuită. Era 
semnificativ pentru persoanele fără venit. 

Reporter:  Care este procedura pe care tre-
buie să o îndeplinească beneficiarii pentru 
a fi încadrați în grad de handicap? 
Dr. Sanda Trantea: Există trei modalități prin 
care actele de la beneficiari pot să ajungă la 
noi: depunerea documentelor direct la sediul 
serviciului nostru, transmiterea documente-
lor de către primăria de domiciliu în termen 
de cinci zile de la primirea documentației, și 
a treia cale, mai ales la pacienții cu deficiențe 
vizuale, organizațiile nonguvernamentale.
Am transmis primăriilor rugămintea ca în 
momentul în care fac ancheta socială să 
transmită beneficiarilor că depunerea docu-
mentelor dosarului se face de către oricine 

și preferăm să fie un membru al familiei, ci 
nu persoana bolnavă, pentru că la primirea 
documentelor facem programarea pentru 
evaluare în serviciul nostru în zilele în care 
vin specialiștii. 

Reporter: Există un termen precis în care 
beneficiarii intră în posesia drepturilor?
Dr. Sanda Trantea: Serviciul de evaluare are 
un termen de 60 de zile de la data primirii 
documentelor până la data prezentării do-
sarului comisiei de evaluare, aceasta are 5 
zile la dispoziție în care să analizeze, să emită 
hotărârea și să se redacteze certificatul de 
încadrare în grad de handicap. Toate dosarele 
pentru care s-a emis certificatul, să zicem în 
luna septembrie, intră în drepturi începând 
cu 1 octombrie, iar drepturile bănești pentru 
luna octombrie le va primi undeva între 15-
20 noiembrie. 

Actualități privind încadrarea în grad de handicap
Criteriile de încadrare în grad de handicap au suferit o serie de modificări, respectiv au fost introduse noi afecțiuni, 
a dispărut gradul ușor pentru afecțiunile vizuale și auditive. În județul Mureș, circa 50 de persoane și-au pierdut 
aceste drepturi, potrivit dr. Sanda Trantea, șef  Serviciu evaluare complexă a persoanelor cu handicap din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. Pe de altă parte, din luna mai și până în sep-
tembrie, s-au depus în jur de 400 de dosare pentru noile afecțiuni incluse în criterii.

Acte necesare pentru expertizare caz nou
- anchetă socială în 2 exemplare, efectuată de asistentul social din 
cadrul primăriei de domiciliu 
- acte doveditoare a veniturilor realizate: cupon de pensie și copie 
xerox de pe ultima decizie de pensionare, adeverință de salarizare-  
2 exemplare
- copie xerox de pe buletinul de identitate a persoanei bolnave
- scrisoare medicală de la medicul de familie care să cuprindă data 
ivirii handicapului , starea actuală detaliată, evoluția bolii, original 
- recent
- scrisoare medicală de la medicul de specialitate cu detalierea 
handicapului, complicații (pentru psihici -psiholog QI sau MMSE 
pentru persoane vârstnice, pentru ortopedie-radiografii, amputații, 

starea bontului, protezabil sau neprotezabil, spirometrie în caz de 
deformare coloană severă) original-recent
- certificat medico-legal în caz de accident, în afara accidentelor 
de muncă
- copii xerox de pe docuentația medicală de specialitate: bilete de 
ieșire din spital noi sau vechi
- copie de pe livretul militar dacă sunt menționate probleme de 
sănătate
- două dosare cu șină, goale

Dosarele se depun săptămânal, la Serviciul de Evaluare Complexă 
a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureș, camera 1, de luni până 
joi între orele 8.00-14.00 și vineri între orele 8.00-12.00
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La jumătatea lunii iunie 2014 s-a lansat 
campania națională de prevenire „Victimă a 
traficului de persoane poţi fi chiar TU!”, cu slo-
ganul ”Nu te lăsa păcălită”, adresată tinerilor 
cu vârste cuprinse între 14 şi 25 ani pentru 
conştientizarea cu privire la riscurile asociate 
exploatării sexuale, campanie în cadrul căreia 
s-a avut în vedere, la nivelul județului Mureș, 
și informarea tinerilor instituționalizați din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș. 
Reprezentanții Centrului Regional Tîrgu-
Mureș al ANITP au fost prezenți în Complexul 
de Case de Tip Familial din Sâncraiu de 
Mureş şi în Casele de Tip Familial din Reghin, 
Petelea, Râciu, Şincai, Câmpeniţa şi Sângeor-
giu de Pădure, pentru a discuta cu tinerii pro-
blemele cu care se confruntă în viaţa de zi cu 
zi, de a identifica situaţiile trăite de ei, care ar 
putea reprezenta  o modalitate de racolare, 
şi de a le transmite sfaturile prin care ei să fie 
atenţi la semnele pericolului pentru a nu de-
veni victime ale traficului de minori. Aici, au 
participat 145 de copii şi tineri, alături de 24 
de părinţi sociali.

Interes crescut pentru cursurile 
de informare
Copiilor li s-a explicat ce înseamnă exploa-
ta rea sexuală, unde se consumă acest tip de 
exploatare, sub ce formă poate fi ascunsă 
exploatarea sexuală şi s-a vizionat de fiecare 
dată spotul video al campaniei, explicându-
li-se faptul că victimele sunt racolate pentru 
practicarea unor meserii care nu necesită 
calificare sau studii definitivate. 
”Unii dintre participanţi au fost atraşi într-
un joc de rol în care noi am jucat rolul „ra-
colatorului” şi am făcut o propunere foarte 

avantajoasă, aşteptând ca fata căreia i s-a 
adresat să accepte sau nu această ofertă. 
Am folosit modul clasic de abordare gen 
„eşti foarte frumoasă”, „arăţi foarte bine”, „eşti 
drăguţă” şi „ai putea să fii model în cadrul 
firmei mele de creaţie vestimentară din Ita-
lia”. Răspunsurile au fost diferite, unii copii 
răspunzând afirmativ, iar alţii fiind de părere 
că ar trebui să se mai gândească la această 
propunere. Copii şi tinerii prezenţi la activităţi 
au primit cu interes informaţiile noastre, 
ne-au adresat întrebări legate de anturajul 
pe care îl frecventează, în condiţiile în care, 
având traume legate de lipsa familiei natu-
rale, aceştia tind să îşi facă prieteni şi să aibă 
încredere în persoane întâlnite ocazional sau 
pe reţelele de socializare, care pot profita 

de starea lor de vulnerabilitate”, a precizat 
comisar de poliție Cristina Zaharia,  coordo-
nator Centrul Regional Tîrgu-Mureș. 
Nu doar copiii au primit informații, ci și 
specialiștii Direcției. Au participat un număr 
de 20 de psihologi şi asistenţi sociali, dar şi 37 
de asistenţi maternali profesionişti, aceştia fi-
ind primii care interacţionează cu copiii şi pot 
sesiza situaţiile de risc în ceea ce îi priveşte. ”Cu 
ocazia acestor întâlniri, s-a insistat şi asupra 
modului în care poate fi recunoscut un copil 
traficat, a semnelor fizice şi psihice pe care 
acesta le prezintă, dar şi asupra instituţiilor 
care sunt abilitate în comba terea şi preveni-
rea traficului de minori, pentru ca orice caz 
depistat să fie rezolvat prin implicarea acestor 
instituţii”, a adăugat Cristina Zaharia. 

Campania Naţională “Nu te lăsa păcălită!” 
în atenţia copiilor instituţionalizaţi
Cele mai multe victime traficate în cursul anului 2013 au fost absolvente ale ciclului gimnazial sau liceal, 
respectiv 77% din totalul victimelor racolate, potrivit Situației Statistice a Victimelor Traficului de Per-
soane pe anul 2013, postat pe site-ul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP).
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Angajații din casele de tip familial din subor-
dinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş, res-
pectiv cuplurile parentale, beneficiază în 
cur sul acestui an de un curs de informare 
privind prevenirea consumului de droguri 
de către minorii/tinerii instituţionalizaţi din 
spaţiile caselor familiale, în cadrul proiectului 
„Educaţia familială – scut antidrog!”.
Proiectul este implementat de Centrul de Pre-
venire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) 
Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă So-
cială şi Protecţie a Copilului Mureş.

Obiectivele proiectului sunt: 
- Creşterea gradului de informare a cuplurilor 
parentale angajate în casele de tip familial, 
privind prevenirea traficului şi consumului 
ilicit de droguri (în special de noi substanţe cu 
proprietăţi psihoactive).
- Creşterea gradului de informare a angajaţilor 
(cuplurilor parentale) din casele de tip familial 
din subordinea DGASPC Mureș cu privire la ris-
cul consumului de droguri la nivelul minorilor 
şi a tinerilor aflaţi în serviciile specializate de tip 
rezidenţial.

- Creşterea gradului de informare a cuplurilor 
parentale angajate în casele de tip familial cu 
privire la dispoziţiile legale în domeniul pre-
venirii şi combaterii consumului de droguri în 
spaţiile caselor de tip familial.
- Creşterea numărului de activităţi de prevenire 
a consumului de droguri desfăşurate de cuplu-
rile parentale cu copiii/tinerii instituţionalizaţi.

”Specialiștii din cadrul DGASPC Mureș, impli-
cați în cadrul proiectului, consideră că prin 

asemenea acţiuni se vor diminua riscurile 
asociate consumului de droguri cu care se 
confruntă tinerii din casele de tip familial, 
con tribuind astfel la asigurarea unui viitor 
mai bun şi mai sigur pentru generaţiile ce 
urmează”, este de părere Aleodor Roman, co-
ordonator CPECA Mureș.

Proiectul este implementat în perioada 
martie – decembrie 2014.

”Educația familială-scut antidrog”, în atenția cuplurilor parentale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș 
lansează un concurs de fotografie pentru copii. 

Temele alese sunt:
- ”Vacanța” - fotografii de la mare, la munte, la țară sau pur și simplu copilul vesel într-o zi de vacanță

- ”Familia” - inspirați de soare, culori tomnatice, vă propunem o ședință foto în familie, în mijlocul naturii.
- ”Iubesc natura. Nu vreau poluare” - aer curat, pajiști curate, natura e oază de sănătate pentru organismul uman, 

departe de zgomot, praf, poluare, gunoaie.
Concursul se adresează copiilor din clasele I-XII, respectiv categoria I-IV;  V-VIII și IX-XII. 

Regulament
-pentru fiecare categorie, un copil poate alege o singură temă pentru a trimte o singură poză

- fotografia trebuie să fie originală
- este admis ajutorul instructorului de educație, părinților sociali sau asistenți maternali 

pentru printarea și trimiterea pozei
-poza se trimite la sediul DGASPC Mureș, str. Trebely nr.7 Tîrgu-Mureș, sub forma print, la dimensiunea 10x15 cm

- pe verso se va trece numele copilului, clasa, localitatea de unde provine, 
tema aleasă și explicația de ce a fost aleasă, în maxim 5 rânduri

- termenul limită de trimitere a pozelor este data de 25 noiembrie 2014 

Premii surpriză.

        Concurs de fotografie pentru copii
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Date de contact DGASPC Mureş

Email: office@dgaspcmures.ro, 

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

În luna august, 80 de copii din sistemul de 
protecție, 40 aflați în plasament la asistent 
maternal profesionist și 40 din casele de tip 
familial au avut parte de o săptămână plină 
de distracție la mare, la Costinești.

Unii copii s-au aflat pentru al doilea an con-
secutiv în tabără la mare, răsplată pentru că 
au obținut o medie bună la Bacalaureat, dar 
și pentru că s-au ambiționat, au învățat și au 
fost admiși la o facultate. 

Distracție la mare pentru elevii silitori

”A fost o recompensă pentru rezultatele 
bune la învățătură, am luat BAC-ul, am in-
trat la facultate. 
La mare, anul acesta cred că am avut puțin 
mai multă li bertate față de anul trecut, am 

fost într-o stațiune unde tineretul domina, 
am cunoscut tineri din alte zone, am vizitat 
locurile, ne-am distrat”.

Helena Biro, CTF Sâncraiu de Mureș

”Am mai fost și anul trecut, la Eforie Sud. 
Mă așteptam să merg încă o dată pentru 
că am luat Bacalaureatul, am intrat la 
facultate și am zis că este o recompensă. 
Este un gest admirabil din partea Direcției; 
într-adevăr, copiii care învață bine merită 
să meargă în tabără. 
Ar trebui să fie un imbold pentru copii, să 
învețe”
Arpad Țintariu, 
CTF Sâncraiu de Mureș

”Mi se pare un lucru corect să fim 
răsplătiți cu o tabără la mare, pentru că 
orice efort trebuie și răsplătit, pe măsură. 
Dar mă motivează să învăț mai de-
parte, ca să ajung ceea ce doresc”.
Vass Gyula, CTF Sâncraiu de Mureș

”Pentru mine tabăra la mare a fost 
o ocazie de a ieși în socie tate și mă 
motivează să învăț mai bine pentru că 
îmi place foarte mult  să merg în tabere 
și excursii”.
Lunca Karoly, CTF Sâncraiu de Mureș

Rezultatele bune, obținute la învă țătură în cursul anului școlar 2013-2014, nu 
au rămas nerăsplătite. Con du cerea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Pro tecția Copilului (DGASPC) Mureș le-a facilitat copiilor silitori, și în acest 
an, posibi litatea de a merge în tabără la mare.


