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INFORMAȚII GENERALE PRIVIND 

SERVICIUL SOCIAL  

CENTRUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ 

 

1. Sediul: Str. Panselelor Nr.23  Sala: I 14 

Tel.: 0368 469995, 0368 465 415, 0368 464 081 interior 870  

E-mail: dasbv@dasbv.ro; www.dasbv.ro; 

Mijloace de transport în comun: autobuze: 52 / 53 

Programul de activitate: 

LUNI – VINERI: 08:00 – 16:00  

 

2. Scopul Centrului Asistență Socială Comunitară este prestarea asistenței sociale la nivel 

de comunitate pentru prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate. Centrul Asistență Socială 

Comunitară conlucrează cu persoanele juridice publice/ private, în vederea soluționării situațiilor de 

dificultate a persoanelor, familiilor și grupurilor sociale la nivelul comunității. 

Centrul Asistență Socială Comunitară funcționează cu respectarea prevederilor cadrului 

general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările ulterioare; OUG nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară; Legea 

nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea 

și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a 

altor acte normative secundare, aplicabile domeniului; Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor 

social, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările și completările ulterioare. Standard minim de calitate aplicabil: Standardele minime de 

calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte, prevăzute în 

anexa nr. 7 - Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care 

au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor 

sociale. 

Centrul este înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov, nr.170 din 2014 

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială și funcționează 

ca structură organizatorică în cadrul acesteia. (SPAS – DAS) 

 

 



 

Condiții de acordare / criterii de eligibilitate: 

 - să aibă domiciliul sau reședința pe raza Municipiului Brașov; 

 - să fi împlinit vârsta de 18 ani; 

 - să se afle într-o situație de dificultate; 

 - să facă parte dintr-un grup vulnerabil. 

 

Actele necesare: 

- Cerere de acordare a serviciilor sociale adresată Direcției de Asistență Socială, Brașov; 

- Declarație acord de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

- declarație acord pentru utilizarea fotografiilor și fișierelor video 

- Copia actului de identitate; 

- În cazul activităților de grup, adeverință de la medicul de familie care atestă că beneficiarul este „apt 

pentru intrare în colectivitate”.  

 

3. Tipul de activități/servicii: 

 

- informare și consiliere: cunoașterea drepturilor sociale, prevenirea și combaterea unor 

comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială (violența în familie, traficul 

de persoane, delincvență, ş.a.), precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării 

sociale și inserției / reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate; 

- educație extra curriculară: educație pentru sănătate, educație privind prevenirea și 

combaterea bolilor transmisibile, educație pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, 

alcool, tutun, educație civică, educație pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, 

educație pentru prevenirea și combaterea comportamentelor anti-sociale; 

- facilitarea accesului pe piața muncii; 

- facilitare a accesului la o locuință; 

- promovarea unui stil de viață sănătos și activ; 

- procurare acte de identitate (certificate de naștere, cărți de identitate); 

- activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conștientizare și 

sensibilizare a publicului privind  riscul de excluziune socială, și promovarea măsurilor de asistență 

social în comunitate, facilitarea accesului la servicii medicale; 

- mobilizarea potențialului comunitar pentru depășirea stării de dificultate și susținerea 

acțiunilor de voluntariat; 

- organizarea cooperării și conlucrării între instituțiile locale publice și private și membrii 

comunității pentru implicare în soluționarea situațiilor de dificultate de ordin comunitar; 

- alte activități de promovare și campanii de conștientizare a publicului larg despre domeniul de 



activitate al instituției și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora. 

 

4. Personalul de specialitate și auxiliar: 

Personalul de specialitate care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului Asistență Socială 

Comunitară este alcătuit din: 7 asistenți sociali (263501); 

 Campaniile de promovare și activitățile de educație extra curriculară organizate de Centrul 

Asistență Socială Comunitară se realizează de către angajații centrului în colaborare cu alți specialiști 

din domenii de interes, pentru asigurarea unei bune desfășurări a activităților și campaniilor. 

 

5. Costul Serviciului 

Toate serviciile/ activitățile se acordă în mod gratuit. 


