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INFORMATII GENERALE 

PRIVIND 

SERVICIUL SOCIAL ”CENTRUL DE ZI DE SOCIALIZARE ȘI 

PETRECERE A TIMPULUI LIBER (tip club) PENTRU PERSOANE 

VÂRSTNICE  ” 

 

 

1. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social ”Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip 

club) pentru persoane vârstnice” funcţionează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de 

Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MMSSF nr. 2126/2014 – 

Anexa 6, Ordinul MMSSF nr. 73/2005 precum şi a altor acte normative 

secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil pentru ”Centrul de zi de socializare şi 

petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice” respectă normele 

Anexei 6 – Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în 

comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte a Ordinului 

MMSSF 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 protecţie a copilului şi altor categorii 

de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în 

comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale. 

 



(3) Serviciul social ”Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip 

club) pentru persoane vârstnice” este înfiinţat prin Hotărârea  Consiliului Local 

al Municipiului Braşov  nr. 695/21.12.2015 şi funcţionează ca structura 

organizatorică în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale. 

Serviciul social ”Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber 

(tip club) pentru persoane vârstnice” este înfiinţat şi administrat de furnizorul de 

servicii sociale Direcţia de Servicii Sociale, acreditat conform Certificatului de 

acreditare Seria AF Nr. 002594, deţine licenţa de funcţionare 

definitivă/provizorie nr. 3334/05.04.2016 CUI 14206842, având sediul în loc. 

Braşov,      str. Gladiolelor, nr. 4. 

 (4) Scopul serviciului social ”Centrul de zi de socializare şi petrecere a 

timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice” este următorul: 

 prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială - sprijin pentru 

reintegrare socială şi apartenenţă la grup, suport pentru depăşirea unor 

situţii de dificultate; 

 menţinerea şi îmbunătăţirea capacităţilor fizice - dexteritate manuală, 

practicarea exerciţiilor fizice; 

 menţinerea sau ameliorarea capacităţilor psihice şi senzoriale - antrenarea 

funcţiilor cognitive, prevenirea depresiei, a declinului cognitiv şi a 

demenţei senile;  

 prevenirea deteriorării stării de sănătate; 

 valorizarea persoanei vârstnice, promovarea imaginii unei îmbătrâniri 

active; 

 valorizarea experienţei de viaţă, a altruismului şi disponibilităţii persoanei 

vârstnice; 

 interacţiunea socială între generaţii.  



 

Pentru atingerea scopului, în cadrul ”Centrul de zi de socializare şi 

petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice” se desfăşoară:  

 activităţi de natură socială – activităţi de informare, de consiliere socială, 

administrativă şi/sau psihologică, psihoterapie, activităţi de grup, terapie 

ocupaţională, cursuri (limba engleză, IT, pictură, felicitări, quilling, icoane 

pe sticlă), 

  activităţi recreative şi de petrecere a timpului liber, jocuri, drumeţii şi 

excursii, activităţi culturale, artistice şi educaţionale în colaborare cu elevi 

şi/sau studenţi de la diferite şcoli braşovene;  

 activităţi şi servicii de natură medicală – mişcare şi activităţi fizice în sală 

şi în aer liber, educaţie pe teme de sănătate, măsurare tensiune arterială, 

măsurare glicemie, recuperare prin mişcare, fizioterapie. 

(5) Date tehnice: 

Imobilul în care funcționează serviciul social ”Centrul de zi de socializare 

şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice” este situat pe 

str. Gladiolelor, nr.4, are o suprafață totală de 41,7 m2, fiind proprietatea 

municipiului Brașov și dat în administrare, pe perioadă de 10 ani, Direcției de 

Servicii Sociale Brașov. 

Spațiul destinat funcționării serviciul social ”Centrul de zi de socializare şi 

petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice” este situat la 

parterul imobilului din str. Gladiolelor nr.4 și dispune de 4 de camere, 

compartimentate după cum urmează: 

 1 cameră - cu destinația birou 

 1 cameră – cu destinația sala de activități de socializare, activități cultural 

artistice 



 2 camere – cu destinația grup sanitar 

 Sala de spectacol – în folosință comună cu CPV și DSS 

2. Date generale privind acordarea serviciilor sociale 

A. Tipuri de servicii sociale și facilități oferite  

 Pentru atingerea scopului, în cadrul ”Centrul de zi de socializare şi 

petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice” se desfăşoară:  

 activităţi de natură socială – activităţi de informare, de consiliere 

socială, administrativă şi/sau psihologică, psihoterapie, activităţi de 

grup, terapie ocupaţională, cursuri (limba engleză, IT, pictură, 

felicitări, quilling, icoane pe sticlă), 

 activităţi recreative şi de petrecere a timpului liber, jocuri, drumeţii şi 

excursii, activităţi culturale, artistice şi educaţionale în colaborare cu 

elevi şi/sau studenţi de la diferite şcoli braşovene;  

 activităţi şi servicii de natură medicală – mişcare şi activităţi fizice în 

sală şi în aer liber, educaţie pe teme de sănătate, măsurare tensiune 

arterială, măsurare glicemie,  recuperare prin mişcare, fizioterapie. 

 Persoanele vârstnice din municipiul Braşov care au îndeplinit vârsta legală 

de pensionare pot beneficia de serviciile sociale acordate în cadrul ”Centrul de 

zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice” 

 Activitățile desfășurate în cadrul Centrului de zi de socializare și petrecere 

a timpului liber (tip club) sunt realizate de către personalul de specialitate 

reprezentat de asistent social, psiholog, kinetoterapeut, asistent medical, referent.  

B. Contribuția beneficiarilor 

Contribuția beneficiarilor este stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local. 



Beneficiarii  Centrului de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip 

club) pentru persoane vârstnice vor achita o contribuție lunară de 5 

lei/beneficiar/lună. 

C. Condiții de admitere  

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale de zi acordate în”Centrul de zi de socializare 

şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice” sunt persoane 

vârstnice domiciliate în municipiul Braşov, care au împlinit vârsta legală de 

pensionare 

(2) Condiţiile de admitere în centru: 

 - vârsta legală de pensionare 65 de ani 

 - domiciliu legal în Municipiul Braşov 

 - să nu dețină certificat de încadrare în grad de handicap 

Persoanele vârstnice definite de lege care solicită serviciile ”Centrul de zi 

de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice” 

au obligaţia de a completa o cerere de acordare a serviciilor care să conţină 

următoarele date: nume, prenume, adresă, număr de telefon, semnătura persoanei 

solicitante şi data efectuării cererii. 

(3) Actele necesare derulării procesului de evaluare a situaţiei socio-economică 

a potenţialilor beneficiari: 

- cartea de identitate a beneficiarului, în copie;  

- declaraţie – acord prin care se exprimă acordul prelucrării datelor personale 

de către furnizor; 

- dovada venitului personal – cupon de pensie recent, în copie, la care se 

alătură declaraţia privind veniturile realizate; 

- adeverinţă medicală 



(4) Încetarea serviciilor se realizează în una dintre următoarele situaţii:   

 durata pentru care a fost încheiat contractul a expirat; 

 dacă  beneficiarul doreşte încetarea serviciilor şi solicită acest lucru 

printr-o notificare  

 furnizorul constată că angajaţii săi nu sunt respectaţi de beneficiar şi/sau 

membrii familiei ;  

 dacă furnizorul de servicii constată că beneficiarul, reprezentantul legal 

al acestuia sau aparţinătorii furnizează informaţii eronate; 

 încetează de drept în cazul decesului beneficiarului. 

 la împlinirea celor 90 de zile de la suspendarea dreptului de asistenţă 

socială conform contractului încetează de drept. 

 odată cu încetarea contractului încetează şi dreptul la asistenţă socială 

acordat conform dispoziţiei de primar . 

 

 

 

 

Program de funcționare: între orele 08,00 - 16.00 de luni până vineri  
 
 
 
 
SEDIUL: Brașov, str. Gladiolelor, nr. 4; 
TELEFON/FAX: 0268/333 551 int.122, 0368/469 995 int. 866, 867; 
E-mail: dssbv@yahoo.com, www.dssbv.ro; 
MIJLOACE DE TRANSPORT R.A.T. BRAȘOV: 17, 21, 35. 
 

 


