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FII BINE VENIT IN ”POVESTEA NOASTRĂ” 

 

          INTRODUCERE  
 
 
         CENTRUL DE ZI PENTRU COPII 
 
 
        CREȘA NR. 20 
 
 
        CABINETUL STOMATOLOGIC ȘCOLAR 
 
 
        CABINETELE DE MEDICINĂ ȘCOLARĂ 
 
 
       CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 
 
 
       CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ 
 
 
      UNITATEA DE ÎNGRIJIRI VÂRSTNICI LA DOMICILIU 
 
 
      PARTENERIAT/VOLUNTARIAT 
 

 
 Primăria Orașului Năvodari vă invită să citiți despre serviciile 

sociale oferite în cadrul Direcției Asistență Socială sub forma unei 

cărți, pe care am intitulat-o  ”Povestea noastră”  fiind un prilej  de a 

ne cunoaște. 

Dorim să vă oferim posibilitatea de a reține câteva informații 

cu privire la resursa pe care o reprezintă Direcția Asistență Socială 

Năvodari și modul în care aceasta poate să sprijine comunitatea, 

prin serviciile pe care le-a inițiat și le-a dezvoltat . 

În aceeași măsură,  oferim posibilitatea beneficiarilor cu care 

intrăm în contact zilnic, să aștearnă câteva gânduri și emoții adunate 

ca urmare a interacțiunii noastre cu ei. 
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Un gând! 

„Dacă nu poți sta lângă un om când îi este greu, nu ai 

dreptul să stai lângă el nici când îi este bine” (Paulo Coelho) 

”Susțin și apreciez implicarea personalului Direcției 

Asistență Socială  care vine în sprijinul oamenilor ce  au 

nevoie de suport în perioadele grele ale vieții.  Serviciile 

existente îmbunătățesc calitatea vieții celor în nevoie.  

Voi fi atent la necesitatea de dezvoltare și reconfigurare 

continua a serviciilor sociale in scopul de a veni în 

intâmpinarea cerintelor socio- economice la nivel comunității 

noastre.” 

 

 
                                                  Dumitrașcu Aurelian Costel 
                                          Viceprimar al  Orașului Năvodari 

 

 

”La un moment dat,  în viața fiecăruia dintre noi poate 

interveni un eveniment neplăcut care să  schimbe cursul 

acesteia.  Poate fi pierderea locului de muncă, divorț, 

înrăutățirea stării de sănătate, pierderea unei ființe dragi, etc. 

Nu îl  putem prevedea. Nu ține întotdeauna de noi. Însă,         

e important să avem puterea să recunoaștem că avem o 

problemă și să cerem ajutor. 

Noi suntem locul unde găsiți sprijin, repere pentru 

schimbare, dar aceasta ține de fiecare și se produce în timp.  

Rămânem deschiși la nevoile comunității, abordându-

le cu profesionalism, sensibilitate, perseverență.” 

 
 
 

Chiru Daniela Mihaela 
Director executiv  

Direcția Asistență Sociala 
 
 



            PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI                                                  PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI                                  
              DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                       DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                             

CENTRU DE ZI PENTRU COPII 

 Centrul de Zi se dorește a fi un spațiu  în care copiii au o 

șansă pentru  dezvoltarea armonioasă, pentru că ei sunt viitorii 

profesioniști, dar mai ales OAMENII VALOROȘI, oamenii de mâine, 

venind în sprijinul copiilor aflați într-o situație de risc.  

De aceea, picurăm zilnic valori, principii de viață, modele, în 

speranța că acestea vor încolți la timpul potrivit, iar ei - cei mici 

acum- vor fi independenți, capabili să facă niște alegeri sănătoase, 

care să-i poarte pe drumuri frumoase în viață. 

Însă nu o dată, și noi, cei mari, școliți, primim lecții de la ei –  

reamintindu-ne cât de mult înseamnă o vorbă bună atunci când ai 

nevoie, ce înseamnă să trăiești simplu fără așteptări prea mari, să 

apreciezi micile bucurii din viață, motivându-ne să încercăm și să 

țintim mai sus în fiece zi. 

Oferim servicii privind:  

1. Dezvoltarea abilităților de viață independentă, sprijin în 

efectuarea temelor. 

2. Asigurarea unei mese calde în cadrul Cantinei de Ajutor 

Social. 

3. Activități de petrecere a timpului liber, ateliere de desen și 

pictură, confecționare de obiecte decorative, ateliere de 

dezvoltare personală, jocuri, ieșiri în aer liber, concursuri, 

excursii și vizite. 

4. Servicii de consiliere psihologică în scopul îmbunătățirii stării 

psihice, emoționale și afective.  

5. Consiliere psihologică – parenting și suport emoțional pentru 

părinți  

6. Servicii de asistență medicală 

 

Infinite sunt felurile prin care le dovedim copiilor că-i iubim, 

infinite sunt cărțile citite, prin care le spunem ce este cu adevărat 

valoros!  

Astfel, deschidem porțile târămului magic al Centrului de Zi, 

unde imaginația nu are limite, prietenia și socializarea sunt 

permanente, iar veselia și zâmbetul larg sunt la ele acasă.   

 Inimile se disting prin dăruire la Centru de Zi pentru Copii, 

Năvodari ! 

 

                 
 

 În fiecare an, copiii de la Centru de Zi au marcat cu bucurie și 

multă emoție în suflete Ziua Națională a României. 
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 Din mâinile copilașilor au ieșit obiecte ingenioase, care rând pe 

rând au completat machete celui mai primitor targ de Crăciun. 

                          

 Seniorii și copiii centrului au pregătit simboluri de primăvară. 

Mărțișoare confecționate de mânuțele dibace ale copiilor 

presărate cu multă înțelepciune din partea seniorilor. 

 

               
 

 Răsfoim pagini de istorie și învățăm frumoasa lecție a iubirii de 

țară. 

 

               

 ORA DE TEATRU ! Cu bucurie, dar și mândrie s-au pregătit să facă 

ARTĂ. Trupa de teatru a Centrului de Zi pentru Copii ”Viridi Theatrum” 

a debutat la prima ediția a festivalului de Artă Dramatică  A. Arșinel. 

Aceștia au obținut din partea juriului premiul JOS PĂLĂRIA ! 

                                              

 

                                           

 

 Fără deșeuri din plastic ! Activitate desfășurată de ONG Mare 

Nostrum pentru copiii Centrului de Zi 

                                   

https://scontent-otp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/166184383_284926603232463_1028660760501991057_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_eui2=AeHpjFWlGrLHBwAzMT6J1sDHhPvVQHlA-WyE-9VAeUD5bAmW4Y1p7xHD8GoWGJT_7hGyMLD8PscKAAVowa6clUrn&_nc_ohc=zRmpnGH4xzUAX-toVRo&_nc_ht=scontent-otp1-1.xx&oh=e8b75228ef3d11a194fb587584f9cc2d&oe=6085B2B3
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 O rază de lumină în oraș - spectacol caritabil. Generozitatea este 

cea care ne umanizează 

 

                                 
 

 Surprize în lanț cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

                           

 Copiii Centrului de Zi au beneficiat de prezența polițiștilor din 

Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ 

Constanța care în colaborare cu Poliția orașului Năvodari au 

desfășurat o activitate informativ-preventivă. 

 

                                                

 Cu ocazia zilei planetei Pământ, beneficiarii Centrului de Zi pentru 

Copii au înțeles importanța majoră pentru protejarea mediului 

înconjurător. Drept mulțumire Pământului nostru, aceștia i-au 

făcut un desen, arătând totodată și dragostea pentru natură. 

 

 Ziua Iei sărbătorită de micii năvodăreni. Tradiția românească, 

cântecul, dansul și voia bună  au fost la ele acasă marcând cu 

drag această sărbătoare. 

 
 

   15 Ianuarie, zi importantă pentru cultura țării noastre este cu 

drag sărbătorită de copiii  Centrului de Zi. 
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 De ziua Mondială a Sindromului Down, beneficiarii au învățat 

despre existența și specificul acestei afecțiuni și au aflat poveștile 

de success ale unor persoane cu acest sindrom. 

                      
 HAI –HUI prin poezii – Ziua Mondială a Cărții.  Împreună am 

confecționat culegeri de poezii și desene. 

 

                       
 

 Acțiune ! Se filmează ! Beneficiarii au avut parte de o surpriză de 

proporții, un actor pasionat de teatru și regie le-a povestit despre 

lumea filmului. Au ascultat tainele cinematografiei și au 

descoperit cum este în fața camerei de filmat, dar și în spate. 

 

                              
 

 

 Năvodari, oraș verde ! 

 

                       
 

 Atelier de creație, copiii din Centru de Zi au efectuat magneți pe 

care i-au personalizat cu o pictură pe apă. Imaginația conduce 

fără limităde viteză . 

           
 

 În cadrul poveștii noastre, la o masă rotundă bucurându-ne 
unii de ceilalți 
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DE LA COPII ADUNATE... 
”Vara este anotimpul meu preferat. Cu toții profităm de 

vacanță pentru a ne bucura din plin de timpul liber, pe care suntem 
nerăbdători să-l petrecem împreună cu prietenii. Ne adunăm în parc 
să ne jucăm fotbal și să ne plimbăm cu skateboard-ul. Pentru că 
marea este aproape de noi, ne place să mergem să ne bălăcim și să 
ne întrecem alergând pe plajă. Imi place vara pentru că distracția e-
ntoi si îmi fac prieteni noi.Centru de Zi este viață !                        (A.B.)                                                             

”Pasiunea mea este muzica, orga și acordeonul. Încă de mic 
am început să cunosc tainele muzicii lăutărești. Muzica îmi transmite 
energie și mă face să mă simt împlinit. Visul meu este să devin un 
bun lăutar de renume și să încânt lumea cu  muzica mea.Mi-aș dori  
să înființez o trupă, să participăm la cât mai multe evenimente 
deosebite și să cântăm alături de artiști renumiți.Muzica este 
vibrația,  sufletul, îmbrațișarea magică de care avem atâta 
nevoie.Fără muzică viața nu ar avea culoare, ca o inimă fără iubire. 
Copii, nu renunțați la vise, pentru că ele prin ambiție și voință pot 
deveni realitate.”  (C. D.) 
          ”Primăvara este anotimpul meu preferat ! Soarele începe să-și 
arate blândețea și zâmbetul. Florile încep să-și deschidă brațele,  
pomii revin la viață, natura devine mai  colorată, veselă. Eu și 
prietenii mei ieșim zi de zi la o porție de joacă în parc.  Împreună 
alergăm printre copacii înfloriți din oraș,  construim amintiri si ne 
bucurăm de magia anotimpului. În sufletul nostru de copii este 
mereu primăvară și sper să fie mereu așa !”  (I.A.M.) 
    ”Pentru mine acest loc înseamnă acasă. Aici îmi fac temele, 
primesc multe produse și ce este cel mai important învăț cum să mă 
comport în viață. Să fi copil este foarte frumos. Ador copilăria și 
primăvara este anotimpul meu preferat. Acum că au venit și ghioceii, 
totul este mai luminos, iar noi așteptăm vacanța. Abia aștept să 
merg la antrenamente și să mă bucur de  soare , natură și multă 
înghețată.”  (A.M.) 

   ”Centru de Zi pentru mine este locul unde pot  învăța multe lucruri. 
Am învățat să fiu civilizat, să fac fapte bune și să ajut pe oricine și 
oricând. Când dăruiești iubire și respect totul se întoarce înzecit. Să 
fim în continuare la fel, cu inima deschisă !” (C.D.) 
”Locul unde se celebrează dragostea și buna dispoziție. Mulțumim 
tuturor pentru căldura și bucuria cu care ne-au primit !” (F.E) 

 
CÂTEVA GÂNDURI ALE CELOR IMPLICAȚI... 

”Avem timpul nostru, ticăitul, pașii, cuvintele toate se rotesc într-un 
ritm  propriu fiindcă infinitul este ceva care nu se termină niciodată, 
dar începe dintr-un copil. Aici, soarele plutește ca o  meduză aproape 
de țărmul copiilor, unde tăcerea lor se varsă în culoarea florilor. 
Singurătatea este cu un număr mai mare decât ei, însă deschise 
aripile seamănă unui zâmbet pe cer. Privirile lor sunt ferestre către 
Dumnezeu pentru iubirea cu care plecăm într-o excursie fără sfârșit. 
Un crâmpei de cer și-o năzuință,  o aripă și-un joc, o suflare de vânt 
și-o risipire, un puf de păpădie și-o lacrimă...  cândva, cineva pe toate 
le-a numit Centru de Zi pentru Copii și i-a poruncit să trăiască veșnic, 
aici  unde nici vechi, dar nici nou, e Năvodari...   ”                                                     
                                         Inspector  de Specialitate,  Latip Abdul -Cair 
 
”În cadrul Centrului de Zi pentru Copii,  acord asistență medicală 
primară tuturor beneficiarilor noștri și efectuez zilnic triajul 
epidemiologic al acestora. Consider că educația copiilor reprezintă 
unul dintre cele mai importante obiective. Împreună promovăm 
educația și sănătatea, iar activitățile pe care le derulăm au un rol 
educativ.  Cu siguranță în timp își vor aminti  și de simțămintele pe 
care le-au trăit ! ”         
                                                               Asistent medical, Lidia Gheorghe 
 
”Cred  că  activitatea Centrului de Zi pentru Copii  este centrul 
universului lor.  Viitorul acestora este și în mâinile noastre, iar 
aceasta este o mare responsabilitate. Călătoria este anevoioasă, dar 
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și plină de satisfacții . Împreună suntem piesele unui puzzle ce ajută 
la devenirea lor. ”               Personal administrativ ,    Loredana Lazăr 
 
 ”Avem nevoie să simțim că semnificăm în ochii celorlalți. Avem  
nevoie să fim tratați  ca egali. Nevoia primordială a omului este 
aceea de a aparține, de a avea un loc. Nimeni nu-și dorește și nimeni 
nu este dispus să fie într-o poziție de  inferioritate. Un copil 
descurajat crede despre sine că nu este valoros și va încerca să 
compenseze acel sentiment de inferioritate, real sau imaginar, prin 
comportamente despre care crede în mod greșit, că îl pot ajuta să 
aparțină și să se simtă superior. Creșterea sentimentului de 
apartenență  duce la apariția sentimentului de egalitate. Egalitatea 
reprezintă cheia traiului în comun. Sentimentul de egalitate produce 
CURAJ  și ÎNCREDERE. 
       În cadrul Centrului de Zi pentru Copii, beneficiarii sunt abordați 
astfel încât să-și descopere și valorifice propriul potențial, pentru a 
reuși în viață. 
         În activitatea noastră cu copiii, într-o atmosferă prietenoasă și 
ludică, avem ca scopuri următoarele : să aibă încredere în sine, să 
devină responsabili, să aibă puterea de a încerca din nou și să devină 
adulți furnizori de valoare. 
Suntem în comunitate pentru a contribui la crearea unui viitor mai 
bun atât copiilor cât și celorlalți membrii ai societății, pentru o viață 
mai împlinită, cu recunoașterea demnității și valorii fiecăruia.” 
                                                                       Psiholog,  Mihaela Șendroiu 
 
”Centrul de Zi cu cele două ramuri, copii și vârstnici face un schimb 
foarte valoros: înțelepciunea câștigată prin experiența acumulată 
de-a lungul vieții de către seniori o dăruiește copiilor sub formă unor 
povești cu supereroi, pilde foarte prețioase pentru formarea lor.” 
                                                                   Asistent social,  Sondra Sandu  
”Sunt educator în cadrul Centrului de Zi pentru Copii de aproximativ 
jumătate de an. Deși fac parte din acestă echipă de foarte puțin timp 

pot spune că datorită personalului, am învățat o mulțime de lucruri, 
alături de copii. Am învățat ce înseamnă să te bucuri de lucrurile cele 
mai mărunte și nesemnificative. Am învățat ce înseamnă să oferi 
ajutor, fără să aștepți nimic la schimb, dar și cum să faci față 
greutăților. Zilnic, în cadrul centrului oferim sprijinul de care 
beneficiarii noștri au nevoie în efectuare temelor, dar și sfaturi utile 
pe care le pot pune în aplicare în viața de zi cu zi în afara centrului. 
Împreună realizăm picturi, planșe cu diferite teme, ne jucăm și 
învățăm lucruri noi.  

Centrul de Zi oferă copiilor, și nu numai, ocazia de a învăța 
cum să facă față greutăților, dar și ocazia  de a învăța cum să se 
comporte în societate. 

Mă bucur că fac parte dintr-un astfel de colectiv care, de 
fiecare dată când am avut o problemă, a fost acolo să mă îndrume 
spre ceea ce este bun și corect.” 

                                       Educator, Lavinia-Ana-Maria Păduraru 
 
”Încep prin a împărtăși părerea mea și a fiului meu cu privire la 
activitatea Centrului de Zi pentru Copii din Năvodari. Studiul și 
activitățile din centru se desfășoară într-un spațiu amenajat 
corespunzător pentru dezvoltarea cunoștințelor și abilităților 
practice. Eforturile depuse de educatori, psiholog, cadrele medicale, 
personalul calificat,  se văd în educația și pregătirea copilului meu.” 
                                                                       I.C., părinte copil beneficiar 
”Nepotul meu  frecventează Centrul de Zi pentru Copii de 
aproximativ 2 ani de zile. Sunt recunoscătoare pentru felul în care s-a 
schimbat. A devenit mai sociabil, încrezător și responsabil. 
                                                                         L.P., bunică copil beneficiar 
”Este bine că vine la Centru de Zi ,  este locul unde nepotul meu și-a 
făcut prieteni și  primește îndrumare nu doar la efectuarea temelor 
cât și la rezolvarea  unor situații de viață.” 
                                                                         P.Z., bunică copil beneficiar 
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CREȘA NR. 20 

Copiii înscriși la Creșa nr.20 Năvodari își petrec ziua într-un 
mediu cald, cresc, învață, se dezvoltă armonios, leagă primele 
prietenii și sunt pregătiți pentru următoarea etapă, grădinița. 

Educatia anteprescolara este IUBIRE și GRIJA pentru viitorul 
adult ! 

Asigurăm îngrijire și supraveghere, precum și activități 
educative, cum ar fi: 
1. Jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip și 

apă, jocul de construcție, jocul didactic 
2. Activități artistice și de îndemânare: desen, pictură, modelaj, 

activități practice și gospodărești 
3. Activități de muzică și de mișcare : audiții, jocuri muzicale, jocuri 

cu text și cânt, cântece, euritmie 
4. Activități de creație și de comunicare : povestiri, memorizări, 

citire de imagini 
5. Activități de cunoaștere: observări, lectură după imagini, 

activități matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente 
6. Jocuri sportive desfășurate în interior : jocuri și întreceri 

sportive, topogan de interior. 
a. În sezonul cald, desfășuram și activități în aer liber : jocul cu 

mingea și jucării de exterior, întreceri sportive  
 
Ne adresăm:  
Copiilor cu vârsta antepreșcolară care au domiciliul sau reşedinţa 

pe raza teritorială a oraşului Năvodari si  salariaţilor Primăriei Orasului 

Năvodari, chiar dacă nu au domiciliul pe raza teritorială a oraşului. 

“Felicitări din suflet pentru toate activitățile pe care le întreprindeți 
pentru copilași” 
„Felicitări educatorilor care se ocupă cu răbdare de acești micuți” 

„În orice meserie dacă pui pasiune este totul la superlativ. Felicitări 

cadrelor didactice de la Creșa 20 Năvodari” 
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CABINETUL  STOMATOLOGIC ȘCOLAR 

Activitatea medicală în cabinet este asigurată de un medic 

specialist stomatolog și un asistent medical principal, adresându-se 

tuturor preșcolarilor și școlarilor  din unitățile de învățământ publice 

ale orașului Năvodari.  

Oferim servicii privind: 

1. Consultații și tratamente gratuite; 

2. Activități de prevenire a apariției cariei: periaje profesionale 

și florizări topice; 

3. Promovăm un stil de viață sănătos prin dezvoltarea 

interesului pentru sănătatea cavității bucale; 

4. Activități de bilanț anual: scop, examinarea și consultarea 

elevilor pentru depistarea cariei dentare; 

5. Activități de educație orodentară: ore deschise la clase, 

concursuri și expoziții de desen tematice, prezentarea de 

filmulețe educative, pliante și oferirea de produse 

promoționale. 

Deși formarea deprinderilor de igienă începe în familie, de la 

o vârstă fragedă, iar tipul de educație primit de copii în acest sens își 

dovedește amprenta în timp, personalul Cabinetului de 

Stomatologie Școlară încearcă prin toată activitatea sa, să 

conștientizeze atât copiii, cât și părinții de următoarele: 

- Vizita la stomatolog pentru control de 2 ori/an sau la nevoie; 

- Pentru diminuarea anxietății (”frica de stomatolog”) 

părinților li se recomandă ca vizita la cabinet să nu se facă 

atunci când apare durerea, ci înainte; 

- Periaj corect și minim de 2 ori/zi; 

- Să cunoască alimentele care mențin sănătatea dinților și să le 

diferențieze de cele dăunătoare. 

Cumulate, activitățile au ca scop să crească accesul tuturor 

școlarilor/elevilor la asistența medicală stomatologică și să 

formăm o atitudine pozitivă și responsabilă față de sănătatea 

cavității orale. 

 

                               
(poză preluată de la Alexandra Vasile – Focus Press) 
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CABINETELE DE MEDICINĂ ȘCOLARĂ 

Prin Cabinetele de Medicină școlară se asigură dezvoltarea 
psihosomatică armonioasă în unitățile de învățământ locale. 

 
Oferim servicii privind: 
 

1. Triaj epidemiologic tuturor elevilor după fiecare vacanță sau 
ori de câte ori este nevoie; 
 

2. Ore de educație pentru sănătate cu teme despre combaterea 
fumatului, alcoolului, drogurilor, alimentație sănătoasă, 
promovarea sportului și a unui stil de viață sănătos; 
 

3. Asistență medicală profilactică elevilor care participă la 
competiții sportive, celor care pleacă în tabere școlare și 
celor din anii terminali; 
 

4. Asistență medicală curativă tuturor care se adresează 
cabinetului medical; 
 

5. Eliberarea documentelor medicale elevilor care trec în altă 
treaptă de învățamânt sau care se transferă în alte unități, 
precum și evidență medicală a elevilor cu boli cronice; 
 

6. Supravegherea întocmirii meniurilor și a modului de 
preparare a alimentelor  în gradinețele cu orar prelungit; 
 

7. Supravegherea păstrării condițiilor igienice din toate spațiile 
unităților de învățământ 
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CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 

Prin Cantina de Ajutor Social ne-am asumat ca și misiune 

prevenirea, limitarea sau înlaturarea unor efecte/situații care pot 

genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane, 

familii sau grupuri. 

Oferim servicii privind:  
1. prepararea hranei persoanelor defavorizate în condițiile legii; 
2. servirea la sediul cantinei, a doua mese zilnic, de persoană, 
prânzul si cina,  în limita alocației de hrană, de luni-vineri; 
3. consilierea beneficiarilor pentru depasirea situatiilor de dificultate 
generate de lipsa veniturilor sau a veniturilor mici sau de  situatia 
sociomedicala a beneficiarilor;  
4. consilierea pentru  prevenirea și combaterea riscului de 
excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și creșterea 
calității vieții 
5. în cazuri de urgență, se aprobă servirea meselor pentru o 
periodadă de 7 zile, pentru persoanele aflate în situații de 
vulnerabilitate. 

 
Ne adresăm:  

- copiilor în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor 
familii al căror venit lunar pe o persoană în întreținere este sub 
nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul 
la stabilirea ajutorului social;  
- tinerilor care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățămant ce 
funcționează în conditiile legii, până la terminarea acestora, dar fără 
a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani, în cazul celor care 
urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se 
află în situația prevazută sus;  
- pensionarilor, cu o contribuție de 30% din venitul realizat, stabilită 
de lege, dar să nu depășească costul meselor; 

- persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una 
dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători 
legali, sunt lipsite de venituri;  
- invalizilor și bolnavilor cronici  
- oricăror persoane care, temporar, nu realizează venituri, pe o 

perioadă de cel mult 90 de zile pe an. 
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CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ 

 
Misiunea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice  este de 

a asigura servicii sociale de calitate în vederea îmbunătățirii calității 
vieții persoanelor vârstnice din orașul Năvodari. 

Scopul serviciului social este de prevenire şi/sau limitare a 

unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la 

marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea 

persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor 

interumane. 

”Cine nu are bătrâni, să-și cumpere…și apoi să le asculte 
poveștile”, spune un vechi proverb românesc.  
 Centrul de Zi pentru Persoane în Vârstă își dorește ca pe baza 
acestei credințe străbune să vină cu un pachet de servicii care să 
însemne un plus în asigurarea unui trai decent și a unei vieți demne. 
 Ne dorim ca vârstnicii nostri să resimtă că societatea le 
poartă respect și recunoștință. Astfel, o echipă mixtă, formată din 
asistent social, terapeut ocupațional și asistent medical îi așteaptă zi 
de zi pentru o porție de veselie. Atmosfera frumoasă se naște din 
faptul că ne strângem cu toții la un loc și glumim, vorbind despre 
lucrurile frumoase, punem la cale experiențe de suflet și participăm 
la activități de creație. 
 
”Buna dimineața. Și eu confirm că la centru mă simt bine, îmi petrec 
timpul frumos, avem un colectiv cu care colaborăm bine, mă ajută în 
echilibrul meu psihologic, nu mai am senzația de singurătate, 
socializăm și ne simțim o familie pe care o avem mulți dintre noi 
acasă. Ne place să dăruim din experiența noastră de viață, iar 
doamnele de la centru ne ajută foarte mult în toate. Vă mulțumesc 
că existați, multă sănătate și să ne vedem cu bine. Doamne ajută! ” 
– membru al CZPV, H.I. 

 
”Bonjurică!. Centru de zi, pentru mine, este un loc unde socializez, 
pot să-mi ocup timpul într-un mod mai plăcut decât singură acasă. 
Cu părere de rău spun că nu ne-am mai văzut de un an, începem să 
uităm prieteniile și preocupările colective, îmi e dor ce acele 
timpuri... Îmi e dor de toți și de toate!Vă salut cu drag și sper că vom 
trece cu bine și ne vom revedea sănătoase!”- membru al CZPV, B.R. 
 
”Sunt seniora Maria, membră a Centrului Persoanelor în Vârstă din 
Năvodari. Țin să menționez că în prezent îmi lipsesc mult activitățile 
ți timpul petrecut în centru alături de doamnele plăcute ce ne 
întâmpinau cu drag și ne alinau sufletele. Acest centru este benefic 
pentru persoanele în vârstă, este o terapie ocupațională. Doresc să 
avem cât mai curând , redeschiderea.” - membru al CZPV, M.M. 
 
”Centrul de Zi pentru Persoane în Vârstă este locul în care merg cu 
drag. Mă ajută să uit de singurătate, comunicăm, facem diferite 
activități, legăm prietenii...ne ajută să nu intrăm în depresii. 
Mulțumim personalului care se ocupă de persoanele vârstnice și sper 
să ne revenim cât mai repede să ne reluăm activitatea. O zi 
frumoasă vă doresc!” - membru al CZPV, S.T. 
 
”Pe mine personal, înscrierea la acest Club, a picat ca un balsam. 
Este drept că m-am înscris cu oarece reținere, dar în scurt timp, la 
terminarea programului, nu mă mai lăsam dusă. Suntem înconjurate 
de multă atenție din partea întregului personal, iar pentru asta le 
mulțumim. Activitățile sunt diverse, iar locul unde le desfășurăm, 
este minunat! VĂ RUGĂM SĂ NU NE UITAȚI” - membru al CZPV,  I.T. 
 
”Sunt membru al Centrului dumneavoastră. Sunt foarte mulțumit de 
felul cum se comportă personalul administrativ al clubului. Am fost 
inițiați să confecționăm piese de ornament. Am jucat table și șah. 
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Am vizitat diferite instituții de cultură. Am făcut sport. Am primit 
ajutoare. Am fost filmați în diferite acțiuni.  
Ar fi un mare păcat daca se desființează, fiindcă noi pensionarii nu 
avem unde să ne recreăm și nu are cine să ne ajute când avem 
nevoie de ceva.  
Eu le mulțumesc doamnelor pentru tot ceea ce au făcut pentru noi. 
S-au făcut în fiecare lună serate dansante și am fost serviți cu gustări 
minunate, sucuri, apă.” - membru al CZPV,  N.V.   
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UNITATEA DE ÎNGRIJIRI VÂRSTNICI LA DOMICILIU 
 

Deseori, bunicii noștri au nevoie de supraveghere şi ajutor. 

Din cauza lipsei de timp, a resurselor necesare sau a problemelor 

vieţii de zi cu zi, familiile care au în îngrijire persoane în vârstă nu 

reuşesc să le acorde sprijinul zilnic de care aceştia au nevoie. Şi mai 

dramatică este situaţia  persoanelor vârstnice fără familie, care sunt 

expuse riscului de marginalizare socială. 

Oferim servicii care constă în ajutor pentru: 

1. activitățile de bază ale vieții zilnice: asigurarea igienei corporale, 

îmbrăcare ți dezbrăcare, hrănire și hidratare, asigurarea igienei 

eliminărilor, transfer și mobilizare, deplasare in interior, comunicare;  

2. activitățile instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau 

livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, 

facilitarea deplasării în exterior, activități de administrare și 

gestionare a bunurilor, activități de petrecere a timpului liber. 

Serviciile sunt asigurate de personal calificat, iar persoanele 

vârstnice pot beneficia de ele fie gratuit, fie cu plata unei contribuţii, 

în funcţie de venituri. 

DE LA VÂRSTNICI, APARȚINĂTORI ADUNATE..... 

”Pentru mine acest serviciu este foarte important. Fata care vine la 
mine zilnic mă ajută să mă deplasez, mă ajută în toate nevoile 
personale (baie, îmbrăcat) la treburile casei (gătit, curățenie, 
cumpărături) iar când vine ea am și eu cine să vorbesc” (C.F.) 

”Serviciile de îngrijire la domiciliu  pentru mine sunt folositoare din 
cauza problemelor de sănătate. Fără ele nu mă descurc singură” 
(P.V.) 
„Sunt mulțumită de serviciile ingrijitorului la domiciliu, are grijă de 
tatăl meu. Are grijă să-i dea să mănânce, să-l schimbe, să-i facă 
curat, bagă la mașina de spălat, comunică foarte mult cu el. Asta 
contează foarte mult. Sunt foarte mulțumită de serviciile doamnei 
Ilinca și vreau să fie în continuare, să ai aibă grijă de tatăl meu.” (A.B 
– aparținător) 
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PARTENERIAT - VOLUNTARIAT 

Voluntarii sunt inima comunității!  

Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” Năvodari 

Familia ABC este echipa de voluntari liceeni care pune mult 
suflet în ajutorarea și dezvoltarea celor mici. Voluntarii de la Liceul 
Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” întruchipează modelul de care copiii au 
atâta nevoie pentru a ieși din anonimat, acea mână de ajutor primită 
la momentul potrivit. 

 

                      

 

           

EDUCAȚIA ȘLEFUIEȘTE CARACTERE- Ziua Internațională a 

Educației, proiect inițiat de Primăria Năvodari, prin Direcția de Asistență 

Socială, Centru  de Zi pentru Copii,  grupul de voluntari ABC ,în 

parteneriat cu școlile grenerale din oraș și Liceul Tehnologic Lazăr 

Edeleanu. 
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Profesor ROXANA FILIP – Director Adjunct Liceul Tehnologic ”Lazăr 

Edeleanu” Năvodari 

”O vorbă românească spune: ,, Cunoști pomul după roade, iar 
pe om, după fapte!” și mare adevăr este în ea!  

Direcția de Asistență Socială, Năvodari mi-a oferit, de-a 
lungul timpului, mie și elevilor mei, experiențe inedite. Oameni 
frumoși, cu suflet cald, ne-au întâmpinat de fiecare dată cu drag. Cu 
ei am construit clipe frumoase, de care elevii voluntari își aduc 
aminte cu drag. Există în cadrul echipei o dorință de a  ajuta, de a 
lumina destine ale unor copii care, în ciuda situațiilor financiare, 
familiale sau de altă natură, de cele mai multe ori, precare, au găsit 
o a doua familie, oameni blânzi și dornici de a-i echilibra emoțional, 
de a-i ajuta să învețe, să-și dezvolte diverse abilități: să cânte, să 
lipească, să decupeze, împrumutând din veselia și farmecul 
atmosferei din acest loc. 

,,Omul sfințește locul!”- mai spune un vechi proverb 
românesc. Dar când într-un loc se adună atâția oameni frumoși la 
suflet, este cu atât mai plăcut să te gândești că fiecare participant la 
activitățile de voluntariat, pleacă acasă mai bogat decât a venit. Un 
zâmbet în plus, mulțumirea că a făcut o bucurie unui suflețel frumos, 
că a oferit din preaplinul său cuiva care, poate, nu a găsit o bucurie 
mai mare în acea zi.  

Elevii voluntari ai liceului ,, Lazăr Edeleanu”, Năvodari, 
relatează cu mare plăcere întâmplări pline de haz din timpul 
activităților de voluntariat, mărturisind că experiențele acestea le 
vor rămâne în amintire, că i-au format, i-au șlefuit, le-au arătat că 
viața poate fi și altfel, i-au făcut să fie recunoscători și să-și dorească 
să ofere o mână de ajutor celor din jur. 

Voluntariatul educă, îmbogățește spirite, dezvoltă inteligența 
emoțională, oferă deschidere, menține echilibrul sufletesc și creează 
prietenii solide și amintiri de neuitat. 

Pentru noi toți, colaborarea cu Direcția de Asistență Socială, 
Năvodari, în cadrul activităților de voluntariat, a fost și va rămâne o 
lecție de viață, un cadru propice evoluției copiilor și tinerilor, un 
exemplu de acțiune în cadrul comunității locale, căci doar uniți, 
atenți la nevoile celor din jur, responsabili și binevoitori, vom reuși să 
evoluăm ca societate!” 

 
C.I.V. – voluntar, elev al Liceului Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” 
Năvodari 

”Voluntariatul a fost și a rămas pentru mine o bucurie a 
inimii, cu care mă desfăt din când în când. Cu doamna Filip am fost, 
pentru prima dată, la Centrul de Zi pentru Copii, la o activitate 
prilejuită de ziua de 1 Martie, ziua internațională a Mamei. Am fost 
puțin reticentă la început, dar la insistențele doamnei diriginte, am 
răspuns invitației și pot să mărturisesc  că nu mi-a părut rău. M-a 
impresionat un băiețel foarte vioi, care, de cum m-a văzut, s-a lipit 
de mine și nu a mai plecat curând. Am realizat împreună felicitarea, 
timp în care am tot vorbit. Era foarte isteț și drăgălaș, dornic să 
comunice, sociabil și zâmbăreț. Mi-a povestit și despre familia lui, 
amănunte care m-au impresionat și m-au făcut să mă simt 
norocoasă. Am ținut apoi, o vreme legătura cu el, încercând să-l ajut 
cu lucruri mărunte, dar pe care el le aprecia sincer. 

Liceul este pe sfârșite, cu experiențe fel de fel, dar 
voluntariatul în care m-am implicat cu diferite ocazii, a fost și va 
rămâne o rază de lumină în viața mea! ” 
 
D.T. – voluntar, elev al Liceului Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” 
Năvodari 

”Pentru mine, voluntariatul pe care l-am făcut pe parcursul liceului, 
mai ales la  Direcția de Asistență Socială, a fost o experiență care m-a 
determinat să-mi doresc să urmez acest domeniu după finalizarea 
cursurilor liceale.  

Am înțeles din experiența avută că fiecare om contează, că poate 
nu poți schimba lumea, dar poți fi un ajutor pentru cel de lângă tine, mai 
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puțin norocos, peste care valurile vieții au trecut ca o furtună, iar tu poți 
deveni o rază de soare. Din dorința de a-i ajuta pe cei din jur și de a-i 
înțelege mai bine, voi urma cursurile Facultății de Psihologie din Constanța 
și sunt convinsă că experiența acumulată pe parcursul liceului îmi va fi de 
un real folos.” 

 
Profesor  GABRIELA CIOLPAN, responsabil CPPE 
T.D - „ După participarea la activitate am devenit mai dornică în a 
ajuta". 
F.A - " Am devenit mai sociabilă „ 
 
Profesor LUCIANA CALINOVICI  
 
C. A.- „ M-a ajutat să înțeleg și mai mult cât de bine este să ajut pe 
cineva cu nevoi speciale. Oamenii aceștia merită mai mult decât li se 
oferă de la viață. „ 
I. S - " Am învățat să fiu mai bună și mai atentă cu cei din jur" 

Adresăm mulțumiri partenerilor și colaboratorilor care nu se 
regasesc in poze, dar care ne-au susținut de-a lungul timpului: 
 
ROMPETROL NĂVODARI 
SC ATLANTIC CAKE SHOP NĂVODARI 
COFETĂRIA BIANCA NĂVODARI 
COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANTA – 
DELFINARIU 
BIBLIOTECA PONTUS EUXINUS NĂVODARI 
CASA DE CULTURĂ PONTUS EUXINUS NĂVODARI 
CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZII SANGUINE CONSTANȚA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR ARGHEZI” NĂVODARI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE MOISIL” NĂVODARI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE ENESCU” NĂVODARI 
UNITĂȚILE PREȘCOLARE – grădinițe private și publice 
 

Broșura a fost tipărită cu sprijinul: 
PORTOBELLA – Hotel.Restaurant.Lounge.Pool 
                            Mamaia Nord, județul Constanța 
N.G.M. Company, Năvodari 
 

Date de contact: 

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ –  
e-mail: asistentasociala@primaria-navodari.ro 
telefon: 0241/760.822  
 
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII 

Năvodari, Str. Sănătății, nr. 2, tel. 0785.294.067 
 
CREȘA NR. 20 

Năvodari, Str. Cabanei, nr. 4, tel. 0241/760.914 
 
CABINETUL STOMATOLOGIC ȘCOLAR 

Năvodari, Str. Sănătății, nr. 2, tel. 0753.103.814 
 
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 

Năvodari, Str. Sănătății, nr. 2, tel. 0241/760.822 
 
CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANĂ ÎN VÂRSTĂ 

Năvodari, Str. Sănătății, nr. 2, tel. 0785.294.067 
 
UNITATEA DE INGRIJIRI LA DOMICILIU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ 
Năvodari, Str. Sănătății, nr. 2, tel. 0785.294.067 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI 
STR. DOBROGEI, NR. 1 

e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro 
telefon: 0241/761603/760353, interior 119 

mailto:asistentasociala@primaria-navodari.ro
mailto:secretariat@primaria-navodari.ro


            PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI                                                  PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI                                  
              DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                       DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                             
 

Surse: 

https://tiparo.ro/stickere-perete-copii-sa-mancam-sanatos/ 

https://www.scena9.ro/article/batrani%20pensionari%20singurat

ate%20izolare%20saracie%20varstnici%20ura 

https://ro.pinterest.com/pin/744782857109983391/ 

https://www.pinterest.com/pin/657455245574029278/ 

https://ro.stockfresh.com/image/1772550/active-kids 

https://www.pinterest.com/pin/762797255612869837/ 

https://hartavoluntariatului.ro/proiect/hai-la-voluntariat 

pagina de facebook – id ”Creșa nr. 20 Năvodari” 

https://www.primaria-navodari.ro/tichete-sociale-pentru-

gradinita-la-navodari/ 

https://www.primaria-navodari.ro/ 
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