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COMUNICAT DE PRESĂ 
Sondaj de opinie 

Privind stategia de dezvoltare a serviciilor sociale în municipiul Brașov pentru 
perioada 2019-2024 

 
În contextul elaborării stategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Brașov 

pentru perioada 2019-2024, Direcția de Asistență Socială Brașov desfășoară în intervalul 03.12-
10.12.2018 o campanie de consultare a populației cu privire la elaborarea strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale din municipiul Brașov. 

Angajații Direcției de Asistență Socială Brașov se deplasează la domiciliul persoanelor care 
fac parte din eșantionul reprezentativ și colectează date și informații care să reflecte situația actuală a 
problematicii sociale, precum și propuneri ale acestora privind dezvoltarea serviciilor sociale în 
municipiul Brașov. Acestea vor constitui punctul de plecare pentru crearea unui sistem real și eficient 
de servicii sociale în municipiul Brașov. Angajații vor prezenta dovada calității în care acționează, 
respectiv legitimația de serviciu, ștampilată și vizată de conducerea instituției. 

Rezultatele sondajului vor constitui un instrument de lucru eficient în elaborarea măsurilor ce 
vor fi implementate pentru a răspunde nevoilor sociale identificate în comunitatea noastră pentru 
fiecare dintre categoriile de persoane ce vor fi îndreptățite la acestea. În acest sens, Direcția de 
Asistență Socială Brașov vă solicită să vă oferiți disponibilitatea în completarea chestionarelor. 

Direcția de Asistență Socială Brașov dorește ca elaborarea strategiei să fie încununată de 
succes pentru a aduce un beneficiu real comunității brașovene, dând dovadă de transparență și oferind 
oportunitatea tuturor celor interesați de a-și exprima un punct de vedere referitor la utilizarea banilor 
publici pentru implementarea serviciilor sociale la nivel local. 

Pentru relații suplimentare ne puteți contacta la nr. de telefon 0368-469995, pe adresa de        
e-mail dasbv@dasbv.ro sau la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, din str. Panselelor, nr. 23. 
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