
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informare de presă 

 

Privind implementarea proiectului „Bunicii în siguranță-Sistem 
de teleasistență” 

 
Marți 29.01.2019, începând cu ora 14,00 Direcția de Asistență Socială Brașov a organizat în 

sala de ședințe a Consiliului Local Brașov o întâlnire în cadrul căreia s-au prezentat detalii privind 
implementarea proiectului „Bunicii în siguranță-Sistem de teleasistență” 

Reprezentantul care asigură dispeceratul proiectului, a prezentat beneficiile implementării 
sistemului pentru siguranța persoanelor vârstnice la domiciliul lor.  

Direcția de Asistență Socială Brașov continuă procesul de distribuire a kiturilor oferite gratuit 
de către Consiliul Local al Municipiului Brașov pentru implementarea proiectului „Bunicii în 
siguranță-Sistem de teleasistență”. 

Proiectul se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, au venituri lunare sub 
1000 lei și domiciliul pe raza teritorială a municipiului Brașov. Au prioritate la accesarea programului 
persoanele aflate în evidența Direcției de Asistență Socială Brașov. 

„Bunicii în siguranță-Sistem de teleasistență” propune o abordare inovativă a îngrijirilor la 
domiciliu adresate vârstnicilor, persoana vârstnică este ajutată în situații de urgență personală și 
medicală la o simplă apăsare de buton. 

Kitul conține un telefon mobil, un abonament lunar de teleasistență și un abonament lunar de 
telefonie mobilă. Prin intermediul acestei brățări tip ceas din silicon medical dotată cu un buton roșu 
de panică, rezistentă la apă și conectată wireless la un telefon cu taste mari, vârstnicii pot semnala o 
situație de urgență prin apăsarea butonului roșu. Semnalul este transmis automat către un dispecerat, 
iar în funcție de complexitatea și gravitatea situației semnalate, dispecerul va iniția un protocol 
medical ce va indica acțiunile ce trebuie întreprinse (ex. automedicație, deplasarea unui asistent 
medical la domiciliul pacientului, transmiterea unei cereri pentru serviciul de ambulanță etc.)  

Persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate sunt așteptate la sediul Direcției de 
Asistență Socială Brașov cu actul de identitate și cuponul de pensie în original și copie, de luni până 
vineri în intervalul orar 08.00-16.00. 

Orice informații suplimentare se pot obține la telefon 0368-469995 int. 870 sau 0770-725765. 

 

                                                                                Monica Chelban - purtător de cuvânt 

                                                                                 Direcția de Asistență Socială Brașov    

ROMÂNIA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ  SOCIALĂ BRAȘOV 
Str. Panselelor, nr. 23, Braşov, cod postal 500419 

Tel. +40 368 469.995, +40 368 465.415,+40 368 464.081. 
Fax. +40 368 464.083 

www.dasbv.ro;  dasbv@dasbv.ro 
 


