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MISIUNEA SERVIVIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

(SPAS) SIBIU 
 

 

              Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu (SPAS) are atribuţii privind administrarea şi 

acordarea beneficiilor de asistenţã socialã şi a serviciilor sociale în vederea asigurării aplicãrii 

politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, care au domiciliul 

sau reședința în Municipiul Sibiu.  

SPAS Sibiu are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale primare, în 

Municipiul Sibiu, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine 

funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind  menținerea și reinserţia în mediul propriu de viaţă,  

familial şi comunitar. 

Pentru anul 2015 obiectivele principale ale serviciului au  fost :  

1. Prevenirea creşterii numărului de familii şi copii aflaţi în dificultate, prevenirea situaţiilor de 

risc,  prevenirea abandonului şi separării copilului de familia sa şi realizarea de acţiuni care 

vizează respectarea drepturilor copilului și familiei.  

2. Eficientizarea administrării şi acordării beneficiilor de asistenţă socială, prin gestionarea 

responsabilă a acordării/suspendării/încetării drepturilor persoanelor beneficiare din municipiul 

Sibiu.  

3. Instituirea conform legii a beneficiilor şi servicii sociale, adaptate  nevoilor persoanelor 

marginalizate social; 

4. Cresterea calității activităţii în relaţia cu beneficiarii de servicii și programe sociale. 

5. Implementarea unui sistem eficient de îndrumare, coordonare, monitorizare şi control . 

 

În vederea atingerii obiectivelor stabilite în anul 2015 SPAS a desfășurat următoarele activități: 
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I.  ÎN DOMENIUL ADMINISTRĂRII ŞI ACORDĂRII BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

 

 I.1. IDENTIFICAREA, INFORMAREA, CONSILIEREA ŞI ACORDAREA DE SERVICII 

SOCIALE ŞI BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PERSOANELOR CU HANDICAP CARE AU 

DOMICILIUL SAU REȘEDINȚA ÎN MUNICIPIUL SIBIU, CONFORM PREVEDERILOR 

LEGALE 

 

La 31.12.2015 în evidența Biroului Protecție Specială existau un numar de 878 persoane cu 

dizabilități, astfel:  

- 112 copii cu dizabilități  

- 766 adulți cu dizabilități  

În anul 2015 față de anul 2014 numărul solicitărilor de anchete sociale în vederea evaluării pentru 

stabilirea unui grad de handicap  a scăzut. Astfel, în anul 2015 s-au efectuat un număr de 1829 anchete 

sociale pentru stabilirea unui grad de handicap, iar în anul 2014 un număr de 1909. 

Prezentarea comparativă a situaţiei beneficiarilor Biroului Protecție Specială, în cursul anilor 2014 şi 

2015 fiind următoarea : 

 

Tip solicitare  31.12.2014 31.12.2015 

Anchete sociale evaluare/reevaluare/internare centre rezidentiale pentru 

Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Sibiu 

1743 1622 

Anchete sociale evaluare/reevaluare pentru Comisia de Protecția Copilului 166 207 

Anchete sociale pentru însoțitorii persoanelor cu handicap care solicită 

rovinieta 

62 94 

Anchete sociale solicitate de Casa Județeana de Pensii – Biroul de Expertiză 

Medicală pentru persoanele care solicită încadrarea într-un grad de 

invaliditate 

56 34 

Anchete sociale solicitate de alte instituții 23 20 

 

 

Grafic privind dinamica  beneficiarilor  copii și adulți, cu indemnizații sau asistent personal în perioada 

2013, 2014 și 2015 
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Biroul Protecție Specială are prevăzut un nr de 10 angajați, iar în anul 2015 a funcționat cu un nr. de 

7 angajați. 
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Bugetul aprobat pentru SPAS  Sibiu în vederea achitării drepturilor persoanelor cu handicap 

(indemnizatii si asistenti personali) a fost:   

 

Bugetul alocat prin:  ANUL 2015 

Transferuri de la bugetul de stat alocat prin Primăria Municipiului Sibiu 8.085.051 lei 

Bugetul local al Primăriei Municiliului Sibiu  898.339 lei 

TOTAL  8.983.390 lei 

 

 

Din bugetul alocat  SPAS de Consiliul Local Sibiu până la data de 31.12.2015, în temeiul prevederilor 

Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, au fost efectuate 

următoarele cheltuieli:  

 

Indicator PLĂȚI 2015 

Indemnizatii pers. hand. GRAV  6.411.762 lei 

Asistenți personali  .pers. hand. GRAV  2.571.628 lei 

Transport persoane cu handicap 584.500 lei 

Prestari servicii transmitere drepturi indemnizații persoane 

cu handicap grav  

29.149 lei 

TOTAL PLATI:  9.597.039 lei 

 

 

I.2. ACORDAREA BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ, CONFORM 

PROCEDURILOR PREVĂZUTE DE LEGE SAU, DUPĂ CAZ, STABILITE PRIN 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL 

  

I.2.1. EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE  BENEFICII ACORDATE PRIN BIROUL ALOCAȚII 

FAMILIALE  ÎN 2015 A FOST :  

 

Tip beneficiu social Nr. beneficiari la 31.12.2015 

Indemnizația pentru creșterea copilului in vârstă de până la 2 

ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap 

1324 dosare înregistrate la SPAS 

Stimulentul pentru creșterea copilului 450 dosare înregistrate la SPAS 

Alocația de stat pentru copii 1444 dosare înregistrate la SPAS 

Alocația pentru susținerea familiei 264 dosare în evidența SPAS 

  

Pentru buna organizare a primirii solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială, colectarea 

lunară a cererilor şi transmiterea acestora către Agenţia Județeană de Plăți și Inspecție Socială, la nivelul 

SPAS a funcționat zilnic un ghișeu cu program între orele 8,00-15,00. Pe lângă activitatea de primire a 

cererilor și verificare a documentelor s-au realizat și activități de informare și consiliere socială  a 

beneficiarilor cu privire la modalitatea de obținere a beneficiilor (indemnizația pentru creșterea copilului, 

stimulentul pentru creșterea copilului, alocatia de stat pentru copii, alocatia pentru sustinerea familiei) 

condiții de eligibilitate, documente necesare, reactualizare cereri sau modalitatea de monitorizare prin 

specialiștii biroului. 

 

Biroul Alocații Familiale are prevăzut un nr de 7 angajați și în anul 2015 a funcționat cu un nr. de 4 

angajați. 
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          I.2.2. EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE BENEFICII ACORDATE PRIN BIROUL VENIT MINIM 

GARANTAT ÎN 2015 A FOST:  

 

Nr. 

crt. 

TIP BENEFICIU SOCIAL NR. BENEFICIARI  

 

1. Venit minim garantat Nr. mediu lunar titulari 167 respectiv 361 beneficiari 

2. Ajutor pentru incalzirea locuintei Sezonul rece 2014-2015 – nr. beneficiari 1575 

Sezonul rece 2015-2016 – nr. beneficiari 1169 

3. Ajutor de urgenta 1 beneficiar 

4. Ajutor deces 5 beneficiari 

 

  Pentru buna organizare a primirii solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială, 

colectarea lunară a cererilor şi verificarea acestora la nivelul SPAS a funcționat zilnic un ghișeu cu 

program intre orele 8,00-15,00. Pe lângă activitatea de primire a cererilor și verificare a documentelor 

s-au realizat și activități de informare și consiliere socială a beneficiarilor cu privire la modalitatea de 

obținere a beneficiilor (venit minim garantat, ajutor pentru incalzirea locuintei, ajutor de urgenta, ajutor 

de deces) condiții de eligibilitate, documente necesare, reactualizare cereri sau modalitatea de 

monitorizare prin specialiștii biroului. Toate cazurile au fost reevaluate la 6 luni pe bază de anchetă 

socială efectuată la domiciliul beneficiarilor.  

  De asemenea, in anul 2015 s-a aprobat dreptul de a beneficia de serviciile Cantinei 

Municipiului Sibiu pentru un numar mediu lunar de 160 de persoane. 

 

Evolutia numarului de beneficiari de venit minim garantat, ajutor de urgenta si ajutor de deces 
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Dinamica beneficiarilor de ajutor pentru incalzirea locuintei 
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  Biroul Venit Minim Garantat are prevăzut un nr de 6 angajați și în 2015 a funcționat cu un 

nr. de 4 angajați. 
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PROGRAMUL POAD 

  In perioada ianuarie – martie 2015 s-a desfășurat campania de distribuire a alimentelor 

persoanelor defavorizate din municipiul Sibiu, in cadrul implementarii Programului Operational 

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2015-2016). In municipiul Sibiu s-a distribuit pentru un 

numar de 9.569 persoane, din care 9.146 de persoane figurau pe lista initiala, iar 423 persoane s-au 

inscris pe listele suplimentare. 

   

  In cadrul Biroului Venit Minim Garantat sunt prevazute 15 posturi pe perioada determinata, 

care pot fi ocupate in functie de nevoi. In cadrul campaniei de distribuire a alimentelor au fost ocupate 

6 posturi: 1 inspector tr.I si 5 manipulanti. 

 

 PRIN SPONSORIZĂRI cu ocazia sărbătorilor de Pasti si de Craciun au fost înmânate 274 cadouri 

pentru veteranii de război si familii în dificultate cu copii aflați în evidența Biroului Protecția Copilului.  

 

II. ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI 

 

Prevenirea creşterii numărului de familii şi copii aflaţi în dificultate, prevenirea situaţiilor de 

risc,  prevenirea abandonului şi separării copilului de familia sa şi realizarea de  acţiuni care vizează 

respectarea drepturilor copilului și familiei s-a realizat prin Biroul Protecția Copilului. 

   

Pe parcursul anului 2015 activitatea Biroul Protecția Copilului a fost următoarea: 

Natura sesizării/ solicitării  Nr. 

total de 

sesizări 

 Nr. total de 

copii 

beneficiari  

Nr. total de 

intervenții  

Nr de referiri 

către DGASPC  

Copiilor cu măsură de protecție specială 

pentru care s-a reevaluat situația   

109 138 109 Adrese si 

raspunsuri 

înaintate 109 

Monitorizarea evoluției dezvoltării 

copilului și modul în care aceștia își 

exercită și își îndeplinesc obligațiile cu 

privire la copilul care a beneficiat de o 

măsură de protecție specială specială și a 

fost reintegrat în familia sa. 

27 27 27 Înaintat 27 planuri 

de servicii 

Identificarea și evaluarea situațiile care 

impun acordarea de servicii și/sau 

beneficii pentru prevenirea separării 

copilului de familia sa. 

319 319 

196 minori ce 

frecventează 

un centru de zi  

319 

105-planuri 

servicii ptr 

123 minori 

Copii pentru care s-

a solicitat o măsură 

de protecție 

specială - 37 

Monitorizarea dezvoltării copilului a 

căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate 

19 141 96 - 

Asigurarea de consiliere și informare 

pentru victimele violenței în 

familie/agresori 

5 Adulti– 5 

Copii- 10 

5 - 

Restabilirea și menținerea relațiilor 

personale ale copilului separat de unul 

dintre părinți cu celălalt părinte. 

6 17 17 - 

Rapoarte de verificare a acordării 

subvenției  

52 196 minori 

beneficiari 

52 - 

Total  537 853 730  
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În vederea rezolvării sesizărilor primite reprezentanții Biroului Protecția Copilului au efectuat 

următoarele demersuri: deplasare pe teren în vederea evaluării iniţiale a situaţiei, colaborare cu DGASPC 

Sibiu/DGASPC–uri din țară în vederea prevenirii separării copiilor de familie, monitorizare şi solicitarea 

opiniei acestora cu privire la situaţiile identificate, identificarea rudelor, consilierea copiilor şi a familiilor 

acestora. În anul 2015 s-a desfășurat o campanie media de conștientzare cu privire la protecția minorilor care 

au părinții plecați la muncă în străinătate. 

 În soluționarea cazurilor s-a colaborat cu reprezentanții DGASPC, dar și cu alte instituții abilitate de 

la nivel local precum (Poliţia, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, Spitalul 

Clinic de Pediatrie Sibiu, Poliţia Locală, Cabinete Medicale Individuale, alte Servicii de specialitate ale 

Consiliului local Sibiu, ONG-uri/Asosiații sau Fundații).   

 

În cadrul Biroului si-au desfasurat activitatea 2 specialiști (psiholog, jurist) și un șef de birou 

(asistent social) din 8 posturi prevăzute. 

 

III. ÎN DOMENIUL ORGANIZĂRII, ADMINISTRĂRII ŞI ACORDĂRII SERVICIILOR 

SOCIALE PENTRU CETĂȚENII CARE LOCUIESC SAU TRĂIESC ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 

 

 În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 Serviciul Public de Asistență socială a acordat servicii sociale 

pentru persoane vârstnice și pentru persoane aflate în diverse nevoi prin angajații Centrului care Acordă 

Servicii de Îngrijire și Asistență la Domiciliu  și prin Biroul Asistență Medicală Comunitară  

 

III.1. Activitatea Biroului Asistență Medical Comunitară 

În cursul anului 2015 au beneficiat de asistenta medicala comunitara un numar total de 1924 

beneficiari, din care 742 copii, 350 adulti, 265 persoane cu handicap si 567 persoane varstnice, ponderea cea 

mai mare fiind din randul celor cu nivel economic si educational scazut, aflati in risc de excluziune sociala 

Activitatiile principale pe care le realizeaza specialistii Biroului Asistenta Medicala Comunitara sunt: 

- aplicarea tratamentelor medicale constand in injectii intramusculare si intravenoase,  

- pansarea plagilor, 

- consiliere cu privire la administrarea tratamentelor medicale,  

- recunoasterea anumitor boli ale copilariei,  

- prepararea hranei pentru sugari,  

- ingrijirea sugarilor, 

Persoanele si familiile beneficiare de serviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara au fost 

recomandate de medicii de familie s-au se afla in evidenta Serviciului Public de Asistenta Sociala ca 

beneficiari de prestatii si servicii sociale.  

 

În cadrul Biroului si-au desfasurat activitatea 3 angajati (2 asistenti medicali si 1 mediator sanitar) 

din cele 9 posturi prevăzute. 

  

III.2. Activitatea de ingrijire si asistenta la domiciliu pentru personae varstnice dependente 

 În anul 2015 au beneficiat de serviciile furnizate de ingrijitorii la domiciliu un nr. mediu lunar de 17 

persoane varstnice, fara apartinatori legali si cu domiciliul în mun. Sibiu. 

Ingrijitorii la domiciliu ofera persoanelor varstnice in situatie de dependenta socio-medicala servicii 

de ingrijire socio-medicale de natura sociala la domiciliul beneficiarilor: 

- Servicii de baza pentru activitatiile zilnice: ajutor pentru igiena corporala, imbracare/dezbracare, 

igiena eliminarilor, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare; 

- Servicii de suport pentru activitatiile instrumentale ale vietii de zi cu zi: ajutor pentru prepararea 

hranei, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, insotirea in mijloacele de transport, companie, 

activitati de administrare si gestionare. 
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În cadrul Centrului de ingrijire si asistenta la domiciliu si-au desfasurat activitatea 5 angajati (3 

ingrijitori la domiciliu, 1 medic si 1 asistent social) din cele 17 posturi prevăzute. 

 

IV. ACTIVITATEA JURIDICA ȘI RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIVE  
 

 COMPARTIMENT JURIDIC  

 

In cursul anului 2015, s-au instrumentat un nr. total de 12 cazuri, din care 10 au avut ca obiect instituire 

drepturi personae cu handicap, 1 – tutela si 1 – pretentii civile. 

Din totalul cazurilor, un nr. de 9 litigii au fost admise de instanta, iar alte 3 sunt in curs de solutionare. 

Alte activităţi ale Compartimentul  Juridic : 

- elaborare/avizare acte administrative;  

- avizare contracte, convenţii, parteneriate, protocoale, acte adiţionale; 

- elaborare puncte de vedere juridice pe diverse speţe transmise serviciului spre analiză; 

- efectuare demersuri pentru punerea în plată a drepturilor câştigate în instanţă de către persoanele cu 

handicap; 

- răspunsuri petiţii; 

- consultanţă juridică; 

  

 Compartimentul juridic si-a desfasurat activitatea cu un angajat. 

 

 COMPARTIMENT RESURSE UMANE  

 

SPAS Sibiu are aprobat un nr. de 331 posturi din care 233 ocupate (din care 184 AP) și vacante 98 

(din care 46 AP). 

 Activitatea de management a resurselor umane a cuprins gestionarea celor 27 funcții publice, 22 

funcții personal contractual și 184 posturi de Asistenți personali (AP) ,  

Având în vedere prevederile legale, privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată, au fost emise decizii de majorare a salariului pentru angajații SPAS Sibiu, care beneficiau de salariul 

minim brut pe țară garantat în plată, la nivelul de 975 lei începând cu data de 01.01.2015, respectiv 1050 lei 

respectiv 01.07.2015.  Ulterior au fost emise decizii de majorare a salariului pentru angajații SPAS Sibiu cu 

12% începând cu data de 01 octombrie 2015  și cu 25 %  începând cu data de 01 decembrie  2015, aplicat la 

nivelul lunii septembrie.  

         Pe parcursul anului 2015 s-au desfășurat 5 concursuri de recrutare fiind angajate/numite în funcția 

publică un număr de 5 persoane. 

        Au fost organizate 2 sesiuni de examen de promovare pentru personalul care întrunea condițiile conform 

legii și au promovat 3 persoane. 

       S-a întocmit planul de formare profesională pentru anul 2015 şi planul de ocupare pentru anul 2016. 

        

        În baza Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, în cursul anului 

2015 au fost întocmite 43 de contracte individuale de muncă pentru AP (20 de angajări noi și 23 prelungiri) și 

un număr de 36 acte aditionale pentru continuarea activității de AP, conform  acordurilor privind angajarea 

de asistent personal pentru persoane cu handicap primite de la DGASPC Sibiu. 

 

În cursul anului 2015 a încetat contractul individual de muncă pentru un număr de 20 asistenți 

personali. 

         În cursul anului 2015 s-au completat un număr de 4 dosare în vederea pensionării și depunerii 

acestora la Casa Județeană de Pensii Sibiu. 

          

În cursul anului 2015 au participat un număr total de 46 de angajați la activități de formare / 
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perfecționare profesională  și un număr de 26 angajați au fost selectati și au finalizat  Proiectul - Instruire 

pentru furnizarea de servicii moderne INFUSE. 

 

Activitățile de formare/perfecționare  au cuprins cursuri finanțate de SPAS  în sumă de 16.000 lei, dar 

și cursuri și conferințe sau întâlniri de lucru la care accesul a fost gratuit. 

 

 

 ACTIVITATEA PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE  

 

Pe parcursul anului 2014/2015,  persoanele responsabile cu activitatea de achiziții publice au 

desfăşurat următoarele activităţi: 

 - centralizarea necesarului de bunuri şi servicii în baza referatelor întocmite de fiecare 

compartiment/birou/serviciu; 

 - întocmirea Programului anual de achiziţii publice (PAAP), modificarea  şi completarea 

PAAP în vederea actualizării şi realizării corespondenţei cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 

- studierea pieţei de bunuri, servicii  şi lucrări, în vederea identificării potenţialilor furnizori 

 - întocmirea documentelor privind achiziţiile prin cumpărare directă/derularea procedurilor 

interne de achizitie directă 

     - încheierea contractelor de furnizare bunuri, servicii şi  lucrări şi a actelor adiţionale la acestea; 

     - urmărirea contractelor încheiate în vederea încadrării în sumele contractate; 

 - transmiterea comunicărilor/notificărilor legale către UCVAP din cadrul ANAF şi  ANRMAP 

 - întocmirea, păstrarea şi arhivarea dosarului achizitiei publice  

 -- întocmirea diferitelor situaţii statistice. 

 În perioada pentru care se face raportarea, s-au încheiat următoarele contracte:  

 

N

nr. 

crt. 

Contractant Obiectul 

contractului 

(bun, 

lucrare, 

serviciu) 

Contract Contract Act 

adiţional 

Data încetării/ 

perioadă 

valabilitate 

Valoare 

cocontract 

Nr. Data Nr. Data  

1  Industria 

Softwere 

Furnizare 

Program 

contabilitate 

 

25143 

22.12.2014   31.12.2015 14136  lei 

2  RDS&RCS 

Vodafone 

Telecom 

Servicii de 

telefonie  

„Loialitate 

nelimitat” 

10071 

26701 

4427 

05.06.2012 
29.12.2015 
06.02.2007 

  - Facturarea 

se face in 

functie de 

cheltuieli 

3  SIDRA SERV Servicii 

SSM-

reevaluare 

risc 

9811 20.05.2015   31.08.2015 868 lei 

4  Diamed 

Medica 

Servicii de 

medicina 

muncii 

13715 

9898 

20.07.2015 
25.05.2015 

  31.12.2015 

31.12.2015 

 

5373 lei 

680 lei 

5  BRICOMAT 

S.A. 

Servicii de 

depozitare 

marfă 

24265 11.12.2014  

2388 

 

16.01

.2015 

  

6  STAF Servicii de 

formare 

19102 21.10.2015    4000 lei 
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profesionala 

7  Digi SIGN Semnatura 

Electronica 

9348 05.15.2015   27.05.2016 164.98 lei 

8  Eon gaz Furnizare 

gaze naturale 

3190 13,12.2015     

9  Apa Canal 

S.A 

Furnizare 

apa 

9712 11.03.2008     

10  Posta Servicii de 

curierat 

11660 02.07.2012 1714

3 
 

05.10

.2012 

  

 

Toate achiziţiile realizate în  din cursul anului 2015 au fost realizate cu aplicarea Procedurii 

operaţionale privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de achiziţii publice prin atribuire directă, aprobate 

la nivel de instituţie,  pe bază de document justificativ - contractul de achiziţie publică şi/sau factura fiscală, 

cu  încadrarea  în valorile contractate. 

 

În cadrul Biroului Resurse Umane si-au desfasurat activitatea 5 angajati din cele 8 posturi prevăzute. 

 

 

V. ACTIVITĂȚI PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE 

FURNIZATE DE SPAS 

 

- s-au elaborate proceduri pentru toate departamentele SPAS 

- s-au realizat trimestrial întâlniri ale ale Comisiei pentru implementarea standardelor de control 

intern managerial și echipa de gestionare a riscurilor 

- s-a transmis MMFPSPV cererea de solicitare licențiere pentru Centrul care acordă servicii de 

îngrijire și asistență  la domiciliu; 

- s-a realizat o campanie de informare despre Clubul Vârstnicilor. 

- s-a transmis săptămânal Primarului Municipiului Sibiu, informarea privind activitatea desfășurată 

în SPAS  

- a fost organizată și s-a desfașurat inventarierea  patrimoniului SPAS. 

- În conformitate cu prevederile Ordonanţei Nr.27 din 30 ianuarie 2002 (actualizată) privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, au fost soluţionată o solicitare de informaţii în 

baza Legii nr. 544/2001 (informații de interes public). 

- În anul 2015  conducerea SPAS Sibiu a ținut un număr de 16 de audiențe, în sfera protecției 

copilului,  persoanelor vârstnice al persoanelor cu handicap și acordare de beneficii sociale. 

- În cursul anului 2015, analiza activităţii de registratură a evidenţiat un număr de 26.803 numere 

de înregistrare acordate în registrul  electronic de corespondenţă; 

 

- Pe parcursul anului 2015, SPAS a continuat promovarea parteneriatului public-public şi public-

privat destinat creşterii calităţii serviciilor oferite beneficiarilor, avand in derulare un numar de 10 

parteneriate si incheind un număr de 11 de parteneriate/protocoale/convenţii de colaborare cu 

următorii parteneri: 

1. Arhiepiscopia Ortodoxă Sibiu – Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu 
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2. Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-catolic Blaj 

3. Parohia Evanghelica C.A. – Biroul de consiliere si asistenta sociala 

4. Parohia Evanghelica C.A. – Centrul de zi “Casa deschisa” 

5. Asociaţia Femeilor din Sibiu 

6. Asociaţia Filantropică „Sfântul  Nicolae” Sibiu    

7. Asociaţia "Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil" 

8. Asociaţia Româno-Americană pentru Promovarea Asistenţei Medicale şi Serviciilor 

Umane – ARAPAMESU 

9. Asociatia Rut 

10. Asociatia Filantropica Olivia 

11. Asociatia Umanitara Alexandra Nanu 

12. Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu 

13. Asociatia Somaro – Magazinul social 

14. Fundatia “Un copil, o speranta” 

15. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

16. Respect Club S.R.L. – Centrul Aria 

17. Asociatia “Onkos” 

18. Asociatia “We Help” 

19. Fundatia “Hope And Homes For Children” Romania 

20. Asociaţia  „Dr. Carl Wolff” a Bisericii Evanghelice C.A. din Romania 

21. Asociatia “Serviciul de ajutor maltez in Romania” 

 

De asemenea, în baza Legii nr. 34/1998 și a H.C.L. nr.391/2014 respectiv H.C.L. nr.112/2015 s-au 

încheiat convenții de acordare a subvenției pentru:   

- Asociația Femeilor din Sibiu – Centrul de primire in regim de urgenta pentru femei si copii victime 

ale violentei domestice, pentru un numar de 7 beneficiari, subventie in suma de 11.364 lei 

-  Asociaţia Româno-Americană pentru Promovarea Asistenţei Medicale şi Serviciilor Umane – 

Centrul de zi pentru parinti si copii ARAPAMESU, pentru un numar de 30 de copii, subventie in 

suma de 63.000 lei; 

- Asociatia Filantropica „Sfantul Nicolae” – Centrul de zi „Centrul de Sprijin si Asistenta pentru Copil 

si Familie”, pentru un numar de 15 copii, subventie in suma de 28.875 lei; 

- Asociatia „Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil” – Centrul de zi pentru copii, pentru un 

numar de 30 de copii, subventie in suma de 52.500 lei; 

- Asociatia Rut – Centrul de zi pentru copii defavorizati, pentru un numar de 26 de copii, subventie in 

suma de 31.850 lei; 

- Fundatia Consortiul pentru Dezvoltare Locala Sibiu – Centrul de servicii sociale pentru persoane fara 

adapost, pentru un numar de 25 de beneficiari, subventiu in suma de 35.000 lei 

   Prin acordarea de sprijin financiar sub forma subvenției SPAS Sibiu a urmărit încurajarea structurilor 

societăţii civile pentru activităţi de furnizare a serviciilor sociale din domeniul protecţiei copilului, 

persoanelor victime a violenței domestice si persoanelor fără adăpost.  

  

 

CENTRUL CALEIDOSCOP 

 In cadrul SPAS este organizat si functioneaza ca unitate de asistenta sociala, fara personalitate 

juridica Centrul de zi Caleidoscop, pe baza de parteneriat public-privat cu Fundatia “Un Copil O Speranta” 

Sibiu, care furnizeaza incepand cu anul 2006 servicii de recuperare/reabilitare pentru copiii cu autism. 

Furnizarea serviciilor de terapie si recuperare se face in echipa multidisciplinara compusa din: 

psiholog, asistent social, pedagog de recuperare, kinetoterapeut, logoped (angajati ai SPAS). Partenerul privat 

asigura servicii de recuperare, promovare relatii sociale–socializare, serviciu suport (masa calda), alte servicii 

pentru diferite situatii de dificultate. 
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În cadrul Centrului de zi Caleidoscop în anul 2015 au beneficiat de servicii de terapie un număr 

mediu lunar de 33 copii. 

 

Dinamica beneficiarilor 

31
34 34 32

35 33
30 32

35 36 35 33

0

10

20

30

40

50

Ia
nuarie

Fe
bru

arie

M
arti

e

April
ie

M
ai

Iu
nie

Iu
lie

Augu
st

Se
pte

m
brie

Oct
om

brie

Noie
m

brie

Dece
m

brie

Total beneficiari
prezenti la activitati

 
 

 Principalele activitati desfasurate in cadrul centrului se adreseaza: 

- copiilor: identificare si evaluare cazuri noi, reevaluare cazuri existente, terapii/activitati de abilitare 

si reabilitare, activitati educationale, activitati recreative (vizita la ISU, Muzeul in aer liber, Gradina 

zoologica, Arka Park Paltinis, Baia Neptun, Ocna Sibiului).  

- familiei/reprezentantiilor legali: evaluare, psihodiagnostic,consiliere psihologica, psihoterapie, 

consiliere educationala, consiliere sociala, informare, grup de sprijin;  

- comunitatii: - la solicitarea familiilor/ reprezentantilor legali sau în urma referirii de către alte 

instituții (consiliere educatională, informare, consiliere sociala, ”Școala părinților” – Work-shopuri lunare 

gratuite pentru părinți): 

- activități de informare la nivelul comunității: 

 Iluminare in albastru a Turnului Sfatului din Sibiu si a Clădirii Fundației 

U.C.O.S. (sediul Centrului ”Caleidoscop”). Personalul Centrului a purtat 

tricouri albastre inscripționate ”Autism – lumea dintr-o perspectiva diferita” - 

actiune de conștientizare și sensibilizare a comunității sibiene cu ocazia Zilei 

internationale de conștientizare a autismului – 2 aprilie. 

 Publicare articole in presa scrisă. 

 Seminar de leadership si dezvoltare personala – eveniment de strângere de 

fonduri pentru ajutorarea copiilor cu autism, în vederea achiziționării ”Grid pad 

go”/ device electronic ce faciliteaza comunicarea copiilor non-verbali, la 

inițiativa ”Leadership Coaching and Training” – 3 aprilie, Biblioteca Astra. 

 Participare la Semi-maratonul organizat de Fundația Comunitară Sibiu, cu 

proiectul ”Vreau să comunic”, in vederea achiziționării unui panou interactiv 

care stimuleaza verbalizarea copiilor cu autism. 

 Mediatizarea activităților prin intermediul paginii de Facebook a Fundației 

UCOS, partenerul privat in oferirea serviciilor.  

- colaborare cu instituții de învățământ in vederea identificării de cazuri noi (Gradinița 

cu program prelungit nr. 43, Sibiu), sprijinirii integrării/ incluziunii școlare si sociale (Gradinița nr. 43, 

Sibiu, Școala nr. 16, Sibiu). 

- colaborare cu instituții de învătământ superior, facilitând si sprijinind efectuarea 

practicii de specialitate in cadrul Complexului de servicii de către studenții care urmeaza cursurile facultăților 

de profil; recrutare de voluntari 

 

În cadrul Centrului de zi Caleidoscop si-au desfasurat activitatea 7 angajati din cele 10 posturi 

prevăzute. 




