
 

INFORMARE 

 

Măsuri dispuse pentru protecția populației și pentru prevenirea răspândirii epidemiei de gripă 

ca urmare a Hotărârii nr. 6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență 

 

Având în vedere contextul actual precum și actele emise de către Comitetul Național pentru 

Situații de Urgență și Comitetul Local pentru Situații de Urgență, Direcția de Asistență Socială Brașov 

a dispus instituirea următoarelor măsuri valabile în perioada 12.03.2020- 31.03.2020: 

Activitatea cu publicul la nivelul structurilor organizatorice ale instituției se limitează de luni 

până joi, în intervalul orar 08.30-11.30 și 12.00-14.30, iar vinerea în intervalul orar 08.30-12.30. 

Activitatea cu publicul se realizează doar în spațiile special amenajate de la parterul imobilului, 

accesul beneficiarilor în birouri fiind interzis. 

În conformitate cu Hotărârea nr 2/11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, 

în perioada 11-22.03.2020 se suspendă activitatea cu beneficiarii în centrele de zi și centrele de 

recuperare subordonate Direcției de Asistență Socială Brașov, iar în centrele rezidențiale pentru 

persoane vârstnice se interzice accesul aparținătorilor și vizitatorilor.   

Decizia de limitare a activității directe cu beneficiarii nu înseamnă restricționarea accesului la 

serviciile și beneficiile oferite de către Direcția de Asistență Socială Brașov. 

Rugăm cetățenii interesați ca pentru activitatea de consiliere și informare cu privire la serviciile 

și beneficiile sociale să utilizeze comunicarea telefonică sau online la numerele de telefon 

0368/469995, 0368/465415, 0368/464081 sau e-mail dasbv@dasbv.ro.  

Depunerea actelor se va face pe e-mail dasbv@dasbv.ro, iar formularele necesare se vor 

descărca de pe site-ul www.dasbv.ro. 

Asigurăm cetățenii că vor primi răspunsuri prompte din partea angajaților Direcției de Asistență 

Socială Brașov în așa fel încât, depunerea documentelor să fie completă și corectă pentru a evita 

deplasări repetate la sediul instituției. 

Având în vedere că accesul în instituție este restricționat, rugăm limitarea deplasării mai multor 

membrii din aceeasi familie, în special a minorilor și nou născuților.  

Deosebit de importante în această perioadă sunt respectarea măsurilor de protecţie individuale, 

precum și măsurile care trebuie respectate în colectivitate. 

 Precizăm că aceste măsuri sunt temporare și au fost luate în scopul protecției beneficiarilor și 

a securității și sănătății angajaților. 

 

 

Mariana Topoliceanu 

Director General  

Direcția de Asistență Socială Brașov 

 

                                Întocmit 

                                                                           Monica Chelban 

                                                                           Purtător de cuvânt  

                                                                           Direcția de Asistență Socială Brașov 

 

 

 

 

 

 

mailto:dasbv@dasbv.ro
mailto:dasbv@dasbv.ro
http://www.dasbv.ro/

