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MINUTA 

 

 Întâlnirii din data de 22.01.2020 privind încheierea de protocoale de colaborare cu furnizori 

de servicii sociale nou-licențiați și armonizarea modalităților de lucru în vederea sprijinirii 

persoanelor vârstnice aflate în situații de dificultate în accesarea serviciilor sociale de tip rezidențial.  

 

La întâlnire au participat 3 furnizori de servicii sociale nou-licențiați: 

 

✓ ASOCIAȚIA VLAVIAN BRĂILA  - CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE 

VÂRSTNICE FĂGĂRAȘ 

✓ S.C. PROYECTOS TURISTICOS BRAN EBRO S.R.L. BRAȘOV - CENTRUL 

REZIDENȚIAL BRAN 
✓ CONSISTORIUL SUPERIOR AL BISERICII EVANGHELICE C.A., SIBIU, ROMÂNIA - 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE FIȘER        
 

 La întâlnirea de lucru a fost invitată și d-na Croitoru Diana, reprezentanta S.C. ZODIAC 

TOUR S.R.L. Brașov, Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice ”Paradisul Montan”. D-na 

Croitoru nu a putut fi prezentă la întâlnirea de lucru comună, însă a solicitat o întâlnire cu 

reprezentanții Serviciului Asistență Socială din cadrul D.A.S. Brașov în data de 17.01.2020, la care a 

participat. 
 

Din partea S.A.S. au participat: 

- Edit-Livia Stoianovici- Șef serviciu -Serviciul Asistență Socială 

- Popa Loredana- - Serviciul Asistență Socială 

- Bularca Elena- - Serviciul Asistență Socială 

 

            - La întâlnire au fost discutate următoarele  aspecte : 

  

• Respectarea și implementarea unitară a prevederilor legale (art. 28 și 29 din 

Legea nr.17/2000) privind dreptul la asistenţă socială, realizarea anchetei 

sociale, aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la serviciile 

sociale pentru persoanele vârstnice; (Ordinul 29/2019) privind colaborarea 

furnizorilor de servicii sociale și serviciul public de asistență socială, 

monitorizarea persoanelor vârstnice care părăsesc sistemul rezidențial etc.); 

(Ordinul nr.73/2005), care stipulează că o copie a contractului de furnizare a 

serviciilor sociale va fi transmisă și SPAS 
• Informare cu privire la existența protocoalelor de colaborare încheiate cu 

unitățile medicale din municipiul Brașov în vederea realizării evaluării inițiale, 

cu precădere la efectuarea anchetei sociale în scopul acordării dreptului la 

servicii sociale, pentru cazuri speciale ce vizează persoanele vârstnice aflate în 

spital; 

• Invitarea, de către SAS, a furnizorilor de servicii nou-acreditați la ședințele de 

lucru trimestriale; 



• Metodologia de lucru unitară pentru aplicarea unitară a legislației prin utilizarea 

formularelor pe care S.A.S. le va transmite FSS.  

 

 Reprezentanții FSS au salutat inițiativa SAS de a organiza această întâlnire și au considerat 

benefică informarea și familiarizarea cu metodologia existentă.  

 Reprezentanții FSS și-au exprimat dorința de a încheia protocoale de colaborare și de a 

participa la ședințele care urmează să se organizeze la nivelul D.A.S. ce au ca punct central 

persoana vârstnică și complexitatea problematicii sale.  

 

 Întâlnirea face parte din categoria ședințelor publice organizate la inițiativa instituției în 

scopul creșterii transparenței decizionale în administrația publică. 

 

 

Edit-Livia Stoianovici 

Serviciul Asistență Socială 

Direcția de asistență Socială Brașov 


