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Informare de presă 

 
Informații neadevărate referitoare la Adăpostul de Noapte 

 

 Referitor la informațiile apărute în spațiul public privitoare la solicitarea implicării comunității 

locale pentru a acorda sprijin beneficiarilor din cadrul Adăpostului de Noapte din Brașov, str. Zizinului, 

nr. 126 C (în special postări ale unei persoane fizice apărute pe anumite rețele de socializare), Direcția 

de Asistență Socială Brașov consideră necesar a fi făcute următoarele precizări: 

 Adăpostul de Noapte funcționează ca serviciu social în cadrul instituției noastre având asigurate 

integral fondurile necesare desfășurării activității specifice, beneficiarilor fiindu-le acordate servicii în 

conformitate cu prevederile legale. 

 Din aceste considerente, Direcția de Asistență Socială Brașov nu a solicitat sprijin din partea 

unor persoane fizice sau juridice. Cu toate acestea au existat persoane interesate în a face anumite 

donații sau sponsorizări pentru a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor noștri, însă acestea au fost 

făcute prin încheierea unor contracte de sponsorizare/donații cu respectarea exigențelor prevăzute de 

legislația specifică (încheierea unui contract, documente justificative ale bunurilor/alimentelor, 

certificate de conformitate ale produselor alimentare etc). 

 Rugăm comunitatea brașoveană să nu dea curs solicitărilor venite de la anumite persoane fizice 

în spațiul public deoarece acestea contravin prevederilor legale. În cazul în care există persoane fizice 

sau juridice care doresc să facă donații/sponsorizări, le recomandăm să se adreseze direct instituției 

noastre și nu unor intermediari. Direcția de Asistență Socială Brașov se dezice total de astfel de 

practici, nu încurajează astfel de comportamente și nu a împuternicit pe nimeni să desfășoare astfel de 

campanii. 

 Vă informăm, de asemenea că răspândirea sau comunicarea, prin orice mijloace, de ştiri, date 

sau informaţii false, precum și solicitarea de sponsorizări/donații în numele unei instituții sunt acțiuni 

care dacă sunt săvârșite cu vinovăție cad sub incidență penală și nu sunt compatibile cu caritatea și cu 

asistența socială, iar în cazul repetării unor astfel de comportamente nu vom ezita să ne adresăm 

organelor abilitate în vederea tragerii la răspundere a celor vinovați. 

 Mulțumim pe această cale celor care înțeleg modul de organizare și funcționare al unei instituții 

publice și s-au alăturat de-a lungul timpului în activități menite să contribuie la reintegrarea în 

familie/societate a beneficiarilor noștri.  

 Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public este garantat prin 

Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare, iar Direcția de Asistență Socială Brașov răspunde oricărei solicitări referitoare 

la activitatea instituției, informând opinia publică.  

  

 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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