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MISIUNEA SERVICIULUI 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 2017 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 2017 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 data de 31.12.2017, în evidența Biroului Protecție Specială existau un numar de 2081 

persoane cu dizabilități, astfel:  

- 300 copii cu dizabilități aflati in monitorizare 

- 1781 adulți cu dizabilități  

 

Activitatea în cadrul Biroului Protecție Specială, în anul 2017, a fost urmatoarea:  

 

Nr. 

crt. 

Tip solicitare  31.12.2017 

1. Anchete sociale evaluare/reevaluare/internare centre rezidentiale pentru Comisia 

de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Sibiu 
1386 

2. Anchete sociale evaluare/reevaluare pentru Comisia de Protecția 

Copilului/Comisia de Orientare scolara si Profesionala 

510 

3. Anchete sociale pentru însoțitorii persoanelor cu handicap care solicită rovinieta 192 

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

Medicală pentru persoanele care solicită încadrarea într-un grad de invaliditate 

14 

5. Anchete sociale solicitate de alte instituții 30 

6. Anchete sociale pentru angajarea asistentului personal- cazuri noi/prelungiri 80 

7. Anchete sociale pentru acordarea/prelungirea indemnizatiei lunare persoanelor cu 

handicap grav 

388 

8. Anchete sociale privind acordarea gratuitatii pe mijloacele de transport in comun 

pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav si asistentii 

personali ai acestora 

394 

9. Referate pentru emiterea dispozitiei primarului privind 

acordarea/prelungirea/incetarea indemnizatiei lunare persoanelor cu handicap 

grav 

577 

10. Contracte cu familia copilului cu dizabilitati 303 

11. Raport de monitorizare al planului de abilitare-reabilitare a  copilului cu 

dizabilitati 

129 

12. Rapoarte privind verificarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav 

331 

 

În anul 2017 față de anul 2016 numărul solicitărilor de anchete sociale pentru stabilirea unui 

grad de handicap a crescut. Astfel, în anul 2017 s-au efectuat un număr de 1896 anchete sociale 

pentru stabilirea unui grad de handicap, iar în anul 2016 un număr de 1670. 

Totodata se observa o crestere si a numarului de persoane (copii și adulți) cu handicap grav 

aflate în evidența SPAS cu indemnizații sau asistent personal. 
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Graficul privind dinamica  beneficiarilor, copii și adulți, cu indemnizații sau asistent personal în 

perioada 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017 se prezintă astfel: 
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Biroul Protecție Specială are prevăzut un numar de 10 angajați, iar în anul 2017 a funcționat cu un 

numar de 9 angajați. 

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

(indemnizatii si asistenti personali) a fost:  

 

Bugetul alocat prin:  ANUL 2016 ANUL 2017 

Transferuri de la bugetul de stat alocat prin Primăria 

Municipiului Sibiu 

11.232.000 lei 13.363.493 lei 

Bugetul local al Primăriei Municiliului Sibiu  1.248.000 lei 1.484.832 lei 

TOTAL  12.480.000 lei 14.848.325 lai 

 

 

Din bugetul alocat  SPAS de Consiliul Local Sibiu până la data de 31.12.2017, în temeiul 

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

au fost efectuate următoarele cheltuieli:  

 

Indicator PLĂȚI 2017 

Indemnizatii pers. hand. GRAV  9.781.246 lei 

Asistenți personali  .pers. hand. GRAV  5.067.079 lei 

Transport persoane cu handicap 807.495 lei 

Prestari servicii transmitere drepturi indemnizații persoane cu 

handicap grav  

44.008 lei 

TOTAL PLATI:  16.699.828 lei 

 

 

 

 

 

I.2. ACORDAREA BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ, CONFORM 

PROCEDURILOR PREVĂZUTE DE LEGE SAU, DUPĂ CAZ, STABILITE PRIN 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL 
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I.2.1. EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE  BENEFICII ACORDATE PRIN BIROUL 

ALOCAȚII FAMILIALE  ÎN 2017 A FOST :  

 

Tip beneficiu social Nr. beneficiari la 31.12.2016 Nr. beneficiari la 

31.12.2017 

Indemnizația pentru creșterea 

copilului in vârstă de până la 2 

ani sau de până la 3 ani în cazul 

copilului cu handicap 

1413 dosare înregistrate la 

SPAS 

1420 dosare înregistrate la 

SPAS 

Stimulentul pentru creșterea 

copilului 

571 dosare înregistrate la SPAS 869 dosare înregistrate la 

SPAS 

Alocația de stat pentru copii 1423 dosare înregistrate la 

SPAS 

1517 dosare înregistrate la 

SPAS 

Alocația pentru susținerea familiei 232 dosare în evidența SPAS 179 dosare în evidența 

SPAS 

Stimulent educațional 115 tichete sociale pentru 

grădiniță distribuite în anul 

2016 

162 tichete sociale pentru 

grădiniță distribuite în 

anul 2017 

  

 In anul 2017 fata de anul 2016 numarul familiilor care beneficiaza de alocatie de sustinere, 

aflate in evidenta SPAS Sibiu a scazut, de la 232 de dosare in anul 2016, la 179 de dosare in anul 

2017, situatia pe ultimii 3 ani prezentându-se astfel: 
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Grafic privind dinamica solicitarilor de alocatie de stat pentru copii, indemnizație pentru creșterea 

copilului, stimulent pentru creșterea copilului, în perioada  2015 si 2016 
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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, 
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reactualizare cereri sau modalitatea de monitorizare prin specialiștii biroului. 

Totodată, angajatii Biroului Alocații Familiale au întocmit un număr de 23 anchete sociale la 

solicitarea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu și au răspuns la un număr de 44 

solicitări adresate de către persoane fizice. 

 

Biroul Alocații Familiale are prevăzut un nr de 7 angajați și în anul 2017 a funcționat cu un 

nr. de 5 angajați. 

 

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

MINIM GARANTAT ÎN ANUL 2017 A FOST:  

 

Nr. crt. TIP BENEFICIU SOCIAL NR. BENEFICIARI  

1. Venit minim garantat Nr. mediu lunar titulari 162, respectiv 359 beneficiari 

2. Ajutor pentru incalzirea 

locuintei 

Sezonul rece 2016-2017 – nr. solicitări 867 

Sezonul rece 2017-2018 – nr. solicitări 643 

3. Ajutor de urgenta 3 beneficiari 

4. Ajutor deces 3 beneficiari 

5. Anchete sociale în vederea 

acordării sprijinului financiar 

”Bani de liceu” 

13 beneficiari 

 

 In anul 2017 fata de anul 2016 se observa o crestere a beneficiarilor de ajutor social aflati 

în evidenta SPAS Sibiu, de la 153 de titulari câți figurau in anul 2016 la 162 în anul 2017. 

 

Evolutia numarului de beneficiari de venit minim garantat, ajutor de urgenta si ajutor de 

deces, in perioada 2014, 2015, 2016 si 2017 
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În anul 2017 față de anul 2016 se observa o scădere a numărului de solicitări pentru 

acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, situația prezentându-se astfel: 
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 Totodata, angajatii Biroului Venit Minim Garantat au intocmit anchete sociale si au raspuns 

unui numar de 49 de sesizari/solicitari adresate de catre alte institutii sau persoane fizice, au 

intocmit Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul 
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consiliului local al Municipiului Sibiu pentru anul 2018, dupa consultarea furnizorilor publici si 

privati, Raport privind activitatea serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului 

local al Municipiului Sibiu în anul 2016, Planul de inserție profesională, Raportul de monitorizare a 

Planului de actiune in domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și violenței împotriva 

femeilor, Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru incluziunea cetățenilor români 

aparținând minorității rome, Raport statistic privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 

pentru anul 2016, Raport statistic privind activitatea în domeniul incluziunii sociale pentru anul 

2016. 
 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.  

 

 Biroul Venit Minim Garantat are prevăzut un nr de 8 angajați și în 2017 a funcționat cu 

un nr. de 6 angajați. 

  

PROGRAMUL POAD 

 In anul 2017 nu au fost organizată campania de distribuire a ajutoarelor alimentare prin  

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

   

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

determinata, care pot fi ocupate in functie de nevoi.  

 

 PRIN SPONSORIZĂRI cu ocazia sărbătorilor de Pasti si de Craciun au fost înmânate 277 

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 2017 activitatea Biroul Protecția Copilului a fost următoarea: 

 

Natura sesizării/ solicitării  Nr. total de 

cazuri evaluate 

 Nr. total de 

copii 

beneficiari  

Nr. total de 

intervenții  

Adrese si 

răspunsuri 

înaintate  

Cazuri referite 

către DGASPC  

Nr. de adrese repartizate biroului 

 

 

 

 

 

758 adrese 

601 de 

adrese/sesizări 

referitoare la 

copii 

496 cazuri rămase 

îm monitorizare  

930 copii 

 

 

 

 

 

1101  Adrese si 

răspunsuri 

înaintate: 758 

Adrese înaintate 

spre competentă 

soluționare altor 

instituții: 14 
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Anchete sociale pentru copii aflați 

într-o situație de risc social: 

abandon școlar, abandon 

maternitate, comportament 

deviant:agresivitate, consum de 

substanțe, copii abuzați sau neglijați 

87 261 copii 87 Pentru 43 de copii 

s-a solicitat 

DGASPC Sibiu 

instituirea unei 

măsuri de 

protecție specială 

Anchete sociale efectuate la 

familiile care au în plasament 

familial copiii instituționalizați 

26 26 copii 41 Adrese si 

răspunsuri 

înaintate 26 

Anchete sociale pentru familii care 

au dezvoltat o relație de atașament 

față de copii instituționalizați și care 

vor să-i găzduiască în familie 

37 37 copii 37 Adrese si 

răspunsuri 

înaintate: 37 

Planuri de servicii întocmite în 

vederea prevenirii: sepărării copiilor 

de familia naturală, a 

comportamentului deviant al copiilor 

(comportament predelicvent, consum 

de substanțe, abandon școlar), a 

abuzului, neglijării/exploatării 

copilului, pentru copiii reintegrați în 

familie, pentru în facilitatea 

accesului copiilor la serviciile unui 

centru de zi 

168 216 copii 1176 

 

Adrese înaintate 

DGASPC : 168  

Pentru 43 de copii 

s-a solicitat 

instituire unei 

măsuri de protecție 

speciale 

Anchete sociale pentru victimele 

violenței în familie  

 

Din care: 

Cazuri de violență în familie 

instrumentate în colaborare cu 

adăpostul pentru victimele violenței 

în familie situat în mun. Sibiu 

Din care: 

Planuri de intervenție pentru 

victimele care au fost găzduite în 

adăpost 

59 

 

 

 

37 

 

 

 

11 

20 adulți 

39 copii 

 

 

11 adulți 

13 copii 

 

 

24 cazuri (11 –

femei, 13- 

copii) 

262  

93 

 

 

136 

Pentru 14 cazuri s-

a solicitat 

intervenția 

DGASPC 

 

 

37 

 

 

 

11 

Copii a căror părinți sunt plecați la 

muncă în străinătate 

508 de evaluării 

efectuate în urma 

adreselor primite 

de la unitățile 

școlare/preșcolare 

 

278 copii 

rămași în 

monitorizare 

65 copii se 

află în grija 

altor rude 

9 copii –au 

delegate 

drepturile 

părintești 

213 copi se 

află în grija 

unui părinte 

538 

 

 

 

0 

 

 

 

Restabilirea și menținerea relațiilor 

personale ale copilului separat de 

unul dintre părinți cu celălalt părinte. 

23 cazuri 17 49 15 

Rapoarte de verificare a acordării 

subvenției pentru 4 centre de zi și 1 

60 rapoarte 

întocmite lunar 

97 copii 582 0 cazuri referite 

DGASPC  



RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu 

 

C:\Users\info14\Desktop\Raport_Activitate_2016.doc 

adăpost pentru victimele violenție în 

familie 

Rapoarte trimestriale de monitorizare 

a măsurii de tutelă  

60 rapoarte  15 copi 60 0 cazuri referite 

DGASPC 

 
În anul 2017 s-a intervenit în 1101 cazuri din care: 593 sesizări referitoare la copi aflați într-o situație 

de risc social, 508 copii care au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, a fost evaluată situația 

a 930 de copii, iar în monitorizarea biroului au rămas un număr de 496 de copii. 

Față de anul 2016 s-a constatat o creștere a numărului de sesizări înregistrate în anul 2017, a 

numărului total de interventii precum și a numărului de copii în risc social, astfel: 
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În vederea rezolvării sesizărilor primite reprezentanții Biroului Protecția Copilului au 

efectuat următoarele demersuri: vizite periodice la domiciliul famililor cu copii aflate în risc social, 

întrevederi la sediul biroului cu părinții și copiilor care au beneficiat de: consiliere socială în 

vederea obținerii serviciilor și beneficiilor sociale disponibile la nivel local, informare drepturi și 

obligații, consiliere suportivă. 

 În anul 2017 s-au desfășurat două sesiuni de educație parentală adresate persoanelor care au 

în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.  

 În soluționarea cazurilor s-a colaborat cu reprezentanții DGASPC-rilor, 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 Protectia Copilului și-au desfăsurat activitatea 7 specialiști: 2 inspectori 

de specialitate (personal contractual) cu atribuții de psiholog și 5 funcționari publici cu studii în 

asistență socială, psihologie, drept și administrație publică, din cele 8 posturi prevăzute. 
 

III. ÎN DOMENIUL ORGANIZĂRII, ADMINISTRĂRII ŞI ACORDĂRII 

SERVICIILOR SOCIALE PENTRU CETĂȚENII CARE LOCUIESC SAU TRĂIESC ÎN 

MUNICIPIUL SIBIU 

 În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, Serviciul Public de Asistență Socială a acordat servicii 

sociale pentru persoane vârstnice și pentru persoane aflate în diverse nevoi prin angajații prin 

Biroului Asistență Medicală Comunitară, ai Centrului de Îngrijire și Asistență la Domiciliu, ai 

Căminului pentru persoane vârstnice, ai Cantinei Municipiului Sibiu si ai Centrului Adăpostul de 

Noapte.  

 

III.1. ACTIVITATEA BIROULUI ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ 

În cursul anului 2017 au beneficiat de asistență medicală comunitară un număr total de 2665 

beneficiari, din care 1222 beneficiari aflați în evidența asistentelor medicale comunitare iar 1443 

beneficiari în evidența mediatoarelor sanitare. 
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 În cursul acestui an asistentele medicale comunitare au efectuat 4532 de vizite 

beneficiarilor, din care 1516 copii, 825 adulți, 430 persoane cu handicap, 89 femei însărcinate, 1055 

persoane vârstnice și 627 beneficiari CIAD. Mediatoarele sanitare au afectuat 3449 de vizite 

beneficiarilor, din care 1620 copii, 1447 adulți, 42 persoane cu handicap, 65 femei însărcinate, 215 

persoane vârstnice și 39 beneficiari CIAD.  Ponderea cea mai mare fiind din rândul celor cu nivel 

economic și educațional scăzut, aflați în risc de excluziune socială.  

Activitățiile principale pe care le realizează specialiștii Biroului Asistență Medicală 

Comunitară sunt: 

-  identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere 

medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea, 

respectiv determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora; 

-  desfășurarea de programe și acțiuni destinate protejării sănătății, promovării sănătății și în directă 

legătură cu determinanți ai stării de sănătate, respectiv stil de viață, condiții de mediu fizic și social, 

acces la servicii de sănătate și efectuarea de activități de educație pentru sănătate în vederea 

adoptării unui stil de viață sănătos; 

-  furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special 

către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social; 

- supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și a copilului mic și promovarea 

alăptării și practicilor corecte de nutriție; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical 

sau social și urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic; 

-  identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical sau social în 

colaborare cu medicul de familie și cu asistenta medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite 

periodice la domiciliul gravidelor și al lăuzelor; 

- identificarea femeilor de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al 

sărăciei și informarea acestora despre serviciile de planificare familială și contracepție, precum și 

asigurarea suportului de a accesa aceste servicii; 

-  monitorizarea și supravegherea în mod activ a bolnavilor din evidența specială, respectiv evidența 

privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale și de 

comportament, consumatori de substanțe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau 

cu afecțiuni medicale înscrise în registre și evidențe speciale; 

-  efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistența medicală a pacientului cronic sau în stare de 

dependență și a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenței medicale 

primare, secundare și terțiare; 

-  consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale legale; 

-  furnizarea de servicii de asistență medicală de urgență în limita competențelor profesionale legale. 

Persoanele și familiile beneficiare de serviciile și activitățile de asistență medicală 

comunitară au fost recomandate de medicii de familie s-au se afla în evidența Serviciului Public de 

Asistență Socială ca beneficiari de prestații și servicii sociale.  

 

În cadrul Biroului Asistență Medicală Comunitară, în anul 2017 și-au desfășurat activitatea 

4 angajați (2 asistente medicale și 2 mediatoare sanitare) din cele 9 posturi prevăzute.  

 

III.2. SERVICII ACORDATE PERSOANELOR VARSTNICE 

III.2.1. Caminul pentru persoane varstnice 

 Prin H.C.L. nr.59/23.02.2017 s-a aprobat preluarea, începând cu data de 01.03.2017, a 

Căminului pentru persoane vârstnice de către SPAS Sibiu. 

 Căminul are o capacitate de 95 de paturi și un număr mediu lunar de 83 de persoane 

varstnice beneficiare. 

 În vederea prevenirii/limitării situațiilor de vulnerabilitate, a gradului de dependenţă, 

menţinerii autonomiei persoanei vârstnice şi prevenirii marginalizării sociale, creşterii calităţii vieţii 

persoanelor vârstnice autonome, respectării demnităţii, a libertăţii de a alege, Căminul pentru 

persoane vârtsnice furnizează servicii de găzduire pe perioadă nedeterminată, îngrijire personală, 

asistență pentru sănătate, recuperare/reabilitare funcțională, viață activă și contacte sociale, 

integrare/reintegrare social, activităţi de bază ale vieţii zilnice (ajutor pentru igiena corporală, 

îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior/exterior) și 
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activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (activități de preparare si servire a hranei, activităţi  de 

menaj şi spălătorie, supraveghere și îngrijire medical, companie şi socializare) 

 Totodată, pe parcursul anului 2017 s-au desfășurat o serie de activități, atât în cadrul 

căminului cât și în afara lui:   

1. Sărbătorirea evenimentelor importante: 1 martie, 8 martie, 1 octombrie (“Ziua 

Internațională a persoanelor vârstnice”), Sfintele Sărbători de Paști și de Crăciun; 

2. Excursie sponsorizată de Asociația “Totul pentru comunitate” – Palatul Brukenthal Avrig; 

Itinerar literar (pe urmele lui O. Goga și E. Cioran) – excursie Rășinari – Păltiniș; 

Serbare câmpenească la Muzeul Civilizației Populare Astra. 

3. Momente artistice prezentate de studenți ai Facultății de Teatru, cursanți ai Școlii Populare 

de Arte “Ilie Micu”, elevi ai Liceului de Artă. 

4. Eveniment prilejuit de lăsatul secului în biserica „Sfântul Ioan Iacob Românul”, susținut de 

părintele Cătălin Dumitrean și cenaclul „Lumină Lină”. 

5. Alte întâlniri cu diverse prilejuri: sărbători laice sau religioase cu grupuri de copii din 

grădinițele sibiene, și elevi din școli și licee care au oferit momente artistice și daruri, beneficiarilor. 

 În anul 2017 s-au realizat lucrări de reparatii curente: reamenajare și igienizare grup sanitar 

parter, refacerea copertinelor de la intrarea în clădire și ieșire curte interioară, revizuit ferestre 

termopan la camere. Valoarea lucrărilor a fost în sumă de 46.177 lei, iar fondurile au provenit din 

subvenții FDG Sibiu, conform contractului de închiriere spațiu. 

 

În cadrul Căminului pentru persoane vârstnice și-au desfășurat activitatea 27 angajați din 

cele 33 posturi prevăzute. 

 

III.2.2. Centrul de îngrijire și asistență la domiciliu (CIAD):  
 Servicii sociale de îngrijire la domiciliu acordate persoanelor vârstnice în situație de 

dependență socio-medicală,  la domiciliul acestora. 

  În anul 2017 au beneficiat de serviciile de îngrijire la domiciliu un nr. mediu lunar de 20  

persoane vârstnice, cu domiciliul în mun. Sibiu. 

Serviciile sociale au fost acordate de îngrijitoare la domiciliu, persoanelor vârstnice și au 

constat în: 

- Servicii de bază pentru activitățiile zilnice: ajutor pentru igienă corporală, 

îmbrăcare/dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în 

interior, comunicare; 

- Servicii de suport pentru activitățiile instrumentale ale vieții de zi cu zi: ajutor pentru 

prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de 

transport, companie, activități de administrare și gestionare. 

- Servicii pentru menținerea unei stări de sănătate optime: colaborare cu medicul de familie, 

monitorizarea stării de sănătate somatică și psihică (măsurare parametrii fiziologici: TA, glicemie); 

supraveghere respectare tratament medical); ajutor pentru adoptarea/menținerea unui stil de viață 

sănătos și activ(îndrumare, sprijin, consiliere); 

- Servicii de consiliere: consiliere socială și consiliere psihologică. 

 Specialiștii CIAD au acordat servicii de consiliere/informare beneficiarilor de îngrijire la 

domiciliu, astfel  au fost realizate un număr de 102 consilieri sociale, 87 consilieri psihologice și 70 

de informări.  

 În cursul acestui an un număr de 28 de persoane vârstnice au fost evaluate din punct de 

vedere al încadrării în criteriile de eligibilitate pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu, 

din care un număr de 11 persoane vârstnice au fost identificate ca fiind eligibile.  

 Evaluarea situației socio-medicale și familială a persoanelor vârstnice aflate în situații 

de vulnerabilitate și propunerea de măsuri în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora.  

În cursul anului 2017 au fost efectuate 136 de Grile de evaluare medico-sociale/anchete 

sociale pentru internarea în unități de asistență medico-sociale sau cămine private destinate 

persoanelor vârstnice, 124 de vizite de evaluare a situației persoanelor vârstnice ca urmare a 

sesizăriilor primite în număr de 84, au fost verificate 3 cazuri din punct de vedere al respectării 

obligației de întreținere ca urmare a solicitării primite din partea Biroului de Autoritate Tutelară.  

Din punct de vedere al colaborării inter-instituționale, CIAD a colaborat cu: 
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-  Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu în vederea soluționării cazurilor sociale aflate 

internate în această instituție,  

- Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane Centrul Regional Alba Iulia în vederea 

monitorizării situației unei persoane vârstnice victime a traficului de persoane.  

- Alte instituții din subordinea Consiliului Local Sibiu (Evidența persoanelor, Poliția Locală, 

etc.) 

- Centru Adăpostul de Noapte Sibiu- au fost realizate 3 activități de înformare/ consiliere în care 

specialiștii CIAD-BAMC au evaluat situația beneficiarilor adăpostului și au propus soluții pentru 

creșterea calității vieții și/sau sprijin pentru obținerea unor beneficii sociale (ajutor sociale, masă la 

Cantină, etc.) 

- Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj- prin vizite la sediul asociației și la 

domiciliul beneficiarilor, în vederea verificării utilizării subvenţiei acordate de la bugetul local pe 

anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 209/29.06.2017.  

 

III.2.3. “Clubul de zi pentru persoane vârstnice“ situat în Municipiul Sibiu, str. Ocnei nr. 20.  

În cursul anului 2017 au fost organizate 95 de activități (socio-medicale, psihologice și 

recreative) pentru un număr de 20 de beneficiari persoane vârstnice cu domiciliul în mun. Sibiu 

având ca scop petrecerea timpului liber și socializarea.  

III.2.4. “Clubul de zi pentru persoane vârstnice“ situat în Municipiul Sibiu, str. A.  Saguna, 

nr. 21  

Din luna februarie 2017, în subordinea SPAS funcționează Clubul de zi pentru persoane 

vârstnice de pe str. A. Șaguna. Zilnic se desfașoară activități de socializare, recreere pentru un 

număr de 20 de persoane, iar în 2 zile pe săptamână gimnastică pentru doamnele aflate în evidența 

clubului. 

 

În cadrul Centrului de îngrijire și asistență la domiciliu și-au desfășurat activitatea 6 

angajați (3 îngrijitori la domiciliu, 1 psiholog, 1 asistent social și 1 coordonator personal de 

specialitate) din cele 17 posturi prevăzute. 

 

III.3. SERVICII DESTINATE PERSOANELOR FARA ADAPOST IN CADRUL 

CENTRULUI ADAPOSTUL DE NOAPTE 

 În anul 2017 au beneficiat de serviciile sociale oferite de Adăpostul de Noapte.un numărul 

mediu de 22 persoane/lună. 

  Serviciile oferite de Adapostul de Noapte sunt: 

- găzduire pe timp de noapte 

- igienă personală și a lenjeriei 

- servicii de consiliere în concordanță cu nevoile individuale identificate. 

Pentru fiecare beneficiar se asigură două gustări, la intrarea și ieșirea din centru.. 

Capacitatea centrului este de 28 de persoane. 

In anul 2017 s-au facut lucrari de reparatie la instalatia sanitara si apa in valoare de 1.168,06 lei, 

reparatii la instalatia electrica in valoare de 12.167,16 lei, reparatii la instalatia termica in valoare de 

700 lei si lucrari de igienizare in valoare de 350 lei, investiții reabilitare și modernizare Adăpost de 

Noapte, DALI -21.000 lei. 

 

Serviciul social Centru „Adapostul de noapte” functioneaza cu un numar de 5 posturi, din 

cele 6 posturi prevazute 

 

 

III.4. SERVICII ACORDATE PRIN CANTINA MUNICIPIULUI SIBIU 

Prin H.C.L. nr.59/23.02.2017 s-a aprobat preluarea, începând cu data de 01.03.2017, a 

Cantinei Municipiului Sibiu, de către SPAS Sibiu. 

Cantina Municipiului Sibiu, asigura pregătirea si servirea a 2 mese, zilnic, de persoană, 

acestea constând în prânz (felul I +felul II) și cină, în limita alocației de hrană de 12 

lei/zi/beneficiar. Cheltuielile cu hrana, în anul 2017, fiind de 745.000 lei. 
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Capacitatea cantinei este pentru 200 de persoane, iar numarul mediu lunar de beneficiari în 

anul 2017 a fost de 172 de persoane, fiind servite un număr, aproximativ, de  61.288 portii. 

În anul 2017 la Cantina Municipiului Sibiu nu s-au făcut invesții, dar s-a achiziționat 

aparatură modern de bucătărie.  

Cantina Municipiului Sibiu functioneaza cu un numar de 12 posturi, din cele 18 posturi 

prevazute. 

 

 

IV. ACTIVITATEA JURIDICA ȘI RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIVE  

 

 COMPARTIMENT RESURSE UMANE  

SPAS Sibiu are aprobat un nr. de 385 posturi din care 325 ocupate (din care 217 asistenti 

personali) și vacante 60 (din care 7 asistenti personali), incluzând şi personalul din cadrul Cantinei 

Municipiului Sibiu şi a Căminului pentru persoane vârstnice, centre preluate de către SPAS Sibiu 

incepand cu data de 01.03.2017. 

 Activitatea de management a resurselor umane a cuprins gestionarea celor 47 funcții 

publice, 114 funcții personal contractual și 224 posturi de Asistenți personali (AP) ,  

Având în vedere prevederile legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2017, potrivit cărora : 

 Începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiile de care 

beneficiază personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale 

administraţiei publice locale, s-a majorat cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017-  

au fost emise decizii de majorare a salariului de bază pentru angajații SPAS Sibiu şi acte adiţionale 

la contractele individuale de muncă.  

 Începând cu data de 1 iulie 2017 prin punerea în aplicare a LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 

2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost făcută reîncadrarea 

personalului SPAS Sibiu cu menținerea în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017 a 

cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul  din cadrul familiei ocupaționale "Sănătate 

şi asistenţă socială", iar pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale "Administrație" a fost făcută reîncadrarea şi stabilirea salariile de bază prin hotărâre a 

consiliului local nr. 291/27.07.2017- astfel au fost emise decizii de reîncadrare şi stabilire a 

salariului de bază pentru pentru toţi angajații SPAS Sibiu precum şi acte adiţionale la contractele 

individuale de muncă. 

                 Au fost emise decizii/acte adiţionale pentru 2 angajaţi care au întrunit condițiile conform 

legii și au promovat în funcţia de psihopedagog principal, un angajat care a întrunit condițiile 

conform legii și a promovat în funcţia de inspector de specialitate gradul II şi un angajat care a 

întrunit condițiile conform legii și a promovat în funcţia de consilier asistent. 

În cursul anului 2017 a încetat raportul de serviciu în vederea pensionării anticipate  a unei 

funcţii publice de conducere, pentru care s-a completat dosarul în vederea pensionării și depunerii 

acestuia la Casa Județeană de Pensii Sibiu. 

Pe parcursul anului 2017 s-au desfășurat 8 concursuri de recrutare fiind angajate/numite în 

funcția publică un număr de 8 persoane (dintre care 2 pe perioadă determinată). De asemenea s-au 

desfășurat 12 concursuri de recrutare personal contractual fiind angajate/numite un număr de 10 

persoane. 

S-a întocmit planul de formare profesională pentru anul 2017 şi planul de ocupare pentru 

anul 2018. 

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

cursul anului 2017 au fost întocmite 80 de contracte individuale de muncă pentru AP (48 de 

angajări noi și 32 prelungiri) și un număr de 38 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 2017 a încetat contractul individual de muncă pentru un număr de 27 

asistenți personali iar pentru o persoana s-a completat dosar în vederea pensionării și depunerii 

acestuia la Casa Județeană de Pensii Sibiu. 
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         Pe parcursul anului 2017 au participat un număr total de 37 de angajați la activități de 

formare / perfecționare profesională. 

Activitățile de formare/perfecționare au cuprins cursuri finanțate de SPAS în sumă de 

11.692 lei, dar și cursuri și conferințe sau întâlniri de lucru la care accesul a fost gratuit. 
 

 COMPARTIMENT JURIDIC  

In cursul anului 2017, s-au instrumentat un nr. total de 6 cazuri, din care 4 au ca obiect 

drepturi salariale, 1 are ca obiect  drepturi persoane cu handicap, 1 are ca obiect contestatie la 

executare. 

Din totalul cazurilor, un nr. de 2 litigii au fost admise de instanta, iar alte 4 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. 

 

 ACTIVITATEA PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE  

Pe parcursul anului 2017,  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 strategiei anuale de achiziție publică la nivelul SPAS Sibiu; 

- 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  SC STAFF 2000 Servicii de 

formare 

profesionala 

8430 30.03.2017   03.04.2017-

19.05.2017 

500lei fără 

TVA 

2  SC STAFF 2000 Servicii de 

formare 

profesionala 

24257 08.09.2017   08.09.2017 750lei fără 

TVA 

3  SC NATY PROD 

SRL 

Achiziție 

produse 

alimentare 

9408 06.04.2017   06.04.2017-

31.12.2017 

118.391,41    

lei  fără TVA 

4  Direcția Sanitar- Servicii - 11526 27.04.2017   27.04.2017- In functie de 
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Veterinară și pt 

Siguranța 

Alimentelor 

executare 

analize de 

laborator 

31.12.2017 serviciile 

efectuate 

5  SC DIAMED 

SERC SRL 

Servicii de 

medicina muncii 

11546 28.04.2017   01.05.2017-

31.12.2017 

8.193lei fără 

TVA 

6  SC SIDRA SERV 

SRL 

Servicii SSM 11930 03.05.2017   03.05.2017-

03.06.2017 

700lei fără 

TVA 

7  SC COREX SRL Achiziție 

produse 

alimentare 

12400 05.05.2017   05.05.2017-

31.12.2017 

61.783,56lei 

fără TVA 

8  SC COREX SRL Achiziție 

produse 

alimentare 

12401 05.05.2017   05.05.2017-

31.12.2017 

81.051,60lei 

fără TVA 

9  SC AUTOSIB SRL Servicii de 

reparații, 

întreținere auto 

13.08

9 

11.05.2017   11.05.2017-

31.12.2017 

1.800lei fără 

TVA 

10  SC TARPI SRL Achiziție 

produse 

alimentare 

14674 26.05.2017   26.05.2017-

31.12.2017 

78.525lei 

fără TVA 

11  SC METRO 

CASH&CARRY 

SRL 

Achiziție 

produse 

alimentare 

14676 26.05.2017   26.05.2017-

31.12.2017 

82.511,88lei 

fără TVA 

12  SC CAROLI 

FOODS SRL 

Achiziție 

produse 

alimentare 

14678 26.05.2017   26.05.2017-

31.12.2017 

90.838,32lei 

fără TVA 

13  SC TARPI SRL Achiziție 

produse 

alimentare 

15146 31.05.2017   31.05.2017-

31.12.2017 

11.840lei 

fără TVA 

14  SC RUXIMAR 

SRL 

Achiziție 

produse 

alimentare 

16569 19.06.2017   19.06.2017-

31.12.2017 

66.015lei 

fără TVA 

15  SC STERICYCLE 

SRL 

Servicii de 

ridicare deseuri 

medicale 

16804 21.06.2017   21.06.2017-

31.12.2017 

280lei fără 

TVA 

16  SC TARPI SRL Achiziție 

produse 

alimentare 

16991 22.06.2017   22.06.2017-

31.12.2017 

83.414lei 

fără TVA 

17  SC TARPI SRL Achiziție 

produse 

alimentare 

18290 06.07.2017   06.07.2017-

31.12.2017 

99.799,6lei 

fără TVA 

18  SC SERVEXPERT 

SRL 

Achiziție 

produse 

alimentare 

19272 17.07.2017   17.07.2017-

31.12.2017 

 

3.100lei fără 

TVA 

19  SC GREWE SRL Achiziție 

produse 

alimentare 

19758 20.07.2017   20.07.2017-

31.12.2017 

32.156,6LEI 

fără TVA 

20  VODAFONE 

ROMÂNIA 

Servicii 

telefonie mobila 

14757 29.05.2017   29.05.2017-

29.05.2019 

Facturare 

lunară 

21  Telekom România Servicii 

telefonie mobila 

10368 18.04.2017   18.04.2017- 

18.04.2019 

Facturare 

lunară 

22  RCS &RDS Servicii 

comunicatii 

electronice 

9484 07.04.2017   07.04.2017-

07.04.2019 

Facturare 

lunară 

23  P.F.A. POPA V. 

VASILE 

Servicii de 

evaluare 

imobiliară 

18.779 11.07.2017   06.07.2017-

21.07.2017 

3.500lei 

24  SC ALEGRA 

PRACTIC SRL 

Achiziție 

materiale de 

curățenie 

22911 28.08.2017  

1 

 

20.12.

2017 

28.08.2017-

31.12.2017 

20.873,16lei 

fără TVA 
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25  I.I. GANCEA 

VASILE 

Lucrări de 

reparații imobil, 

Sibiu, str. 

Andrei Șaguna 

nr. 21 

25.268 19.09.2017   11.09.2017-

10.10.2017 

13.400lei 

26  Renault 

Commercial 

Roumanie SRL 

Achiziție 

autoturism 

25157 19.09.2017  

1 

 

19.09.

2017 

19.09.2017- 

19.11.2017 

60.846,21lei 

fără TVA 

27  SC Visa Meding 

SRL 

Achiziție 

furnituri de 

birou 

25055 18.09.2017  

1 

 

19.12.

2017 

18.09.2017-

31.12.2017 

7.718,47lei 

fără TVA 

28  Sc ELECTRIC 

SERV SRL  

Lucrări de 

reparații și 

verificare 

electrica 

34753 08.12.2017   08.12.2017- 

26.12.2017 

15.000,62lei 

fara TVA 

29  SC GYPS 

CONSTRUCT SRL 

Lucrări de 

reparații imobil 

Sibiu, str. G. 

Coșbuc nr. 20 

32136 14.11.2017   15.11.2017-

05.12.2017 

38.803,83lei 

fără TVA 

 

Toate achiziţiile realizate în cursul anului 2017 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 8 angajati din cele 9 posturi 

prevăzute. 

 

 

V. ACTIVITĂȚI PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE 

FURNIZATE DE SPAS 

- s-au elaborate/revizuit 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 obtinut licențierea pentru Caminul pentru personae varstnice; 

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

desfășurată în SPAS  

- a fost organizată și s-a desfașurat inventarierea  patrimoniului SPAS, precum si a celor două 

centre (Căminul pentru persoane vârstnice și Cantina Municipiului Sibiu), preluate de către SPAS 

Sibiu incepand cu data de 01.03.2017. 

  

 În anul 2017 conducerea SPAS Sibiu a ținut audiențe în funcție de solicitări, încercând să 

gasescă soluții pentru problemele cetățenilor, din sfera protecției copilului,  persoanelor vârstnice al 

persoanelor cu handicap și acordare de beneficii sociale. 

 

 În cursul anului 2017, analiza activităţii de registratură a evidenţiat un număr de 37.011 

numere de înregistrare acordate în registrul  electronic de corespondenţă; 

  

 Pe parcursul anului 2017, SPAS a continuat promovarea parteneriatului public-public şi 

public-privat destinat creşterii calităţii serviciilor oferite beneficiarilor, avand in derulare un numar 

de 24 parteneriate/protocoale/convenţii de colaborare cu următorii parteneri: 

Asociatii familii cu copii: 10 

1. Asociatia Umanitara Alexandra Nanu (AUAN) 

2. Asociaţia Filantropică „Sfântul  Nicolae” Sibiu    
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3. Asociaţia "Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail Şi Gavriil" 

4. Asociaţia Româno-Americană Pentru Promovarea Asistenţei Medicale Şi Serviciilor 

Umane – ARAPAMESU 

5. Asociatia Somaro – Magazinul Social 

6. Asociatia Rut 

7. Parohia Evanghelică C.A. Sibiu – Centrul de Zi „Casa Deschisă“ 

8. Respect Club S.R.L. – Centrul Aria Si Cabinet Individual De Psihologie – Campean Ioana 

Maria 

9. Asociatia Papageno Hermannstadt 

10. Asociatia Crestin Ortodoxa Romana „Acord” Sibiu 

 

Asociatii varstnici: 6 

1. Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj 

2. Asociaţia  „Dr. Carl Wolff” a Bisericii Evanghelice C.A. din Romania – Camin persoane 

vârstnice  

3. Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu 

4. Asociaţia Filantropică Olivia 

5. Fundatia Principesa Margareta a Romaniei 

6. Asociatia Forumul Solidaritatii Sociale A Pensionarilor 

 

Asociatii persoane cu dizabilitati (copii si adulti): 5 

1. Fundaţia Un Copil, O Speranţă 

2. Asociţia “D.R.E.A.M” Sibiu 

3. Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Sibiu – Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie 

de Tip Ambulatoriu 

4. Asociatia Nevazatorilor Din Romania – Filiala Judeteana Sibiu 

5. Diakoniewerk  - Centrul Ocupaţional 

 

Victimele violentei: 1 

1. Asociaţia Femeilor Din Sibiu 

 

Persoane bolnave de cancer sau in faza terminala: 2 

1. Asociatia “Onkos” – Sibiu 

2. Asociaţia  „Dr. Carl Wolff” a Bisericii Evanghelice C.A. din Romania – Centrul De 

Îngrijire Paliativa Hospice Sibiu 

 

 

 

De asemenea, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 34/1998 s-a asigurat secretariatul 

Comisiei de evaluare și selecționare a dosarelor depuse și s-a întocmit documentația necesară. În 

baza H.C.L. nr.397/2016, respectiv H.C.L. nr.209/2017 s-au încheiat 6 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 21.000 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 20 copii, subventie in suma de 38.500 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 50.050 lei; 
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- Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj - Centrul de servicii de îngrijire și 

asistență la domiciliu Sibiu pentru un numar de 25 persoane vârstnice, subventie in suma de 18.000 

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 a persoanelor varstnice.  

  

 

CENTRUL CALEIDOSCOP 

În cadrul SPAS, din anul 2006 este organizat si functioneaza ca unitate de asistenta sociala, 

fara personalitate juridica, Centrul de zi Caleidoscop, in parteneriat cu Fundatia “Un Copil O 

Speranta” Sibiu, care ofera 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 promovare relatii sociale–socializare, serviciu suport (masa 

calda), alte servicii pentru diferite situatii de dificultate si coordoneaza din punct de vedere 

administrativ centrul. 

 

Dinamica beneficiarilor centrului in perioada 2007-2017 se prezinta astfel: 
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Dinamica beneficiarilor în perioada 2015-2016-2017, pe luni calendaristice se prezinta 

astfel: 
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Principalele activitati desfasurate in cadrul centrului se adreseaza: 

 COPIILOR:  

- Identificare si evaluare cazuri noi: 55, din care: 6 beneficiaza de servicii in cadrul 

centrului, 36 pe lista de asteptare, 16 au beneficiat de servicii de evaluare inițială și au primit 

recomandari de interventie la domiciliu, 20 pe lista de asteptare (neevaluati), 8 au beneficiat de 
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servicii de evaluare inițiala și au primit recomandări de intervenție la domiciliu dar nu doresc 

integrarea în centru, 5 nu s-au prezentat pentru evaluare inițială 

- Reevaluare cazuri existente/ beneficiari servicii: 49 copii 

 Terapii/ activități de abilitare si reabilitare: 55 copii (Terapie comportamentală, Terapie 

de integrare senzorială, Terapie de relaxare, Masaj, Terapie de grup, Logopedie, Ajutor efectuare 

activități de bază ale vieții zilnice (ADL), Educație pentru integrare social, Facilitare acces la 

educație general, Ergoterapie/ Terapie ocupatională, Terapie asistata de animale (caini de terapie), 

Socializare, activități culturale si de petrecere a timpului liber) 

 Activități educaționale: 55 copii 

 Individuale 

 În grupuri mici de copii  

Obs: Activitățile se desfășoară atât in cadrul Centrului ”Caleidoscop” cât și în afara acestuia 

(Ex: Lecție de ”Snowboarding” la Păltiniș –Arena Platoș, organizată de Burton România, ”Noaptea 

cercetatorilor”, evenimet organizat de ULBS; ”În spatele măștii”,expoziție de măști și workshop in 

cadrul Muzeului De Etnografie Universala Franz Binder; Vizionare film ”Torturile Piei”, in cadrul 

Festivalului Astra Film Junior; Vizionare piese de teatru ”Cine a spus Miau” si “Aventurile lui 

Pinocchio” la Teatrul Gong, participare la Semimaraton Sibiu – cursa copiilor proiect al Fundatiei 

Comunitare Sibiu, cu proiectul ”Învăț să simt”; activitati desfasurate impreuna cu elevi de varsta 

mica, in cadrul ”Scolii altfel”; Activitati organizate in cadrul Scolii de vara UCOS: vizite - obiective 

importante ale orasului; ISU Sibiu; Ferma Animalelor, Cornatel; cabinet stomatologic; brutarie, 

etc.). 

 Activități recreative si de socializare: 55 copii 

 În cadrul Centrului ”Caleidoscop”. 

 În comunitate: locuri de joacă pentru copii (in interior si in aer liber), Muzeul in aer liber, 

Gradina Zoologică, Centrul orașului.  

 În afara orașului: Platoul Cornești și Gradina Zoologică din Târgu Mureș, Arka Park Păltiniș, 

Ocna Sibiului. 

Obs: Aniversarea zilelor de naștere ale copiilor presupune o petrecere comună a tuturor 

celor născuți în aceeași lună, într-un spațiu de joacă din comunitate, in prezența personalului si 

familiilor copiilor din CZD. 

 

 FAMILIEI/ REPREZENTANȚILOR  LEGALI: 

Beneficiari: Familii cu copii cu tulburari din spectrul autist: 98 

Servicii oferite: Informare, Evaluare, Consiliere psihologică individuală si de grup, Consiliere 

educațională individuală, Grup de sprijin pentru părinți, Consiliere social, Intalniri echipă-părinți/ 

reprezentanți legali: discutarea evoluției copiilor, Reuniuni cu parinții (lunar). 

 

 COMUNITĂȚII: 

 Servicii oferite la solicitarea familiilor/ reprezentanților legali sau în urma referirii de către 

alte instituții: 

- Informare. 

- Consiliere educațională. 

- Consiliere socială. 

 Activități de informare la nivelul comunității: 

 Acțiune de conștientizare și sensibilizare a comunității sibiene cu ocazia Zilei 

internationale de conștientizare a autismului – 2 aprilie, ”Sibiul albastru”: ateliere pentru copii, 

materiale informative pe tema autismului, baloane inscripționate ”Autismul există”, marș de 

conștientizare pe traseul ”Sub Arini”-Piața Mare, iluminare in albastru a sediului Centrului 

”Caleidoscop (Clădirea Fundației U.C.O.S.). Personalul centrului a purtat tricouri albastre cu 

inscriptia: Autism - lumea dintr-o perspectivă diferită. 

 Publicare articole in presa scrisă (Revista ”Relevant”, a RVE, ziare locale). 

 Emisiuni radio (RVE). 
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 Participare (personalul centrului, părinți, copii, voluntari, etc.) la Semimaraton si Cros – 

Sibiul in miscare, organizat de Fundatia Comunitara Sibiu, cu Proiectul ”Învăț să simt” finalizat cu 

obținerea de fonduri pentru amenajarea unui parc senzorial în curtea Fundației U.C.O.S. 

 Participare în calitate de organizatori la actiunea ”Biciclete cochete” – 9 iulie: ateliere 

pentru copii, distribuire de materiale informative, deplasare cu bicicletele pe traseul P-ța Mare-”Sub 

Arini”-P-ța Mare, codul vestimentar ales fiind albastul, culoarea de constientizare a autismului, 

scopul fiind adunarea de fonduri pentru achizitionarea de materiale educative pentru copii,  

 Seminar de leadership si dezvoltare personala ”Uneori castigi, uneori inveti”– 

eveniment de strângere de fonduri pentru ajutorarea copiilor cu autism, în vederea achiziționării de 

jocuri ce dezvolta abilitatile sociale ale copiilor, la inițiativa ”Leadership Coaching and Training”, 

cu sprijinul Lions Club Bruckenthal, desfasurat la Biblioteca Astra. 

 ”Colt Charity Bike Ride” Cursa caritabila Barcelona-Valencia, presupunand 

parcurgerea pe bicicleta a distantei dintre cele 2 orase, timp de 3 zile/ cca 365 km, la initiativa 

Companiei Colt Sibiu, cu scopul strangerii de fonduri in vederea finanțării proiectului ”All kind of 

strong emotions living” (terapie asistata de caini pentru copiii cu autism). 

 Bazar de iarna, actiune organizata in luna decembrie cu ocazia Zilei internationale a 

dizabilitatii. 

 Mediatizarea activităților prin intermediul paginii de Facebook a Fundației UCOS, 

partenerul privat în oferirea serviciilor.  

 Lansarea paginii de Facebook a Centrului “Caleidoscop”, crearea adresei de e-mail – 

caleidoscop@sibiu.ro si alocarea unui numar de telefon mobil. 

 

 Colaborare cu instituții de învățământ prescolar in vederea identificării de cazuri noi (Gradinița 

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

 Colaborare cu instituții de învătământ superior, facilitând si sprijinind efectuarea practicii de; 

recrutare de voluntari. 

 Colaborare cu asociatia internațională de voluntariat ”Irene”, Germania – recrutare de 

voluntari. 

 Colaborare cu Asociatia “Ascoria”, Franta – practica de specialitate a studentilor la 

specializarea “educator specializat”. 

 În anul 2017 Centrul Caleidoscop a încheiat un număr de două parteneriate, în vederea 

organizării de programe educaționale și culturale pentru copii cu Complexul National Muzeal 

“Astra”, Sibiu și Teatrul pentru copii si tineret “Gong”, Sibiu 

 

 

RESURSE UMANE: 

Funcționarea Centrului de terapie și recuperare pentru copii cu autism ”Caleidoscop” este 

asigurată de o echipa multidisciplinara, în baza parteneriatului public-privat încheiat între SPAS 

Sibiu si Fundația ”Un Copil O Speranță” Sibiu. 

S.P.A.S. Sibiu a asigurat în anul 2017 un număr de 10 specialiști: 1 coordonator, 1 

psiholog, 2 logopezi, 1 maseur, 4 psihopedagog, 1 asistent social 

Fundatia UCOS a asigurat, în parteneriat cu DGASPC, începând cu luna septembrie 2017, 

un numar de 2 specialiști: 2 psihopedagogi 

Din partea Fundației U.C.O.S., începând cu luna septembrie 2017 lucrează 3 specialiști cu 

jumătate de normă: 1 psiholog care desfășoară activități cu părinții, 1 ergoterapeut. 

 

 

VI. ACTIVITATEA DE SALARIZARE, FINANCIAR-CONTABILA A SPAS 

 Activitatea financiar-contabilă, precum si plata beneficiilor s-a realizat sub coordonarea 

directorulul executiv adjunct desfășurându-se toate activitățile specifice și distincte ce țin de 

activitatea financiară, activitatea contabilă, la nivelul SPAS Sibiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

În anul 2017 bugetul gestionat de SPAS Sibiu s-a prezentat astfel: 

Analiza Contului de Execuție 2017                         

   

mailto:caleidoscop@sibiu.ro



