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MISIUNEA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) SIBIU 
 

 

              Direcția de Asistenţă Socială Sibiu (DAS), numită în continuare direcție, 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.  

 

DAS 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 2019 obiectivele principale ale direcției 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 serviciilor 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 2019 DAS 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 30.11.2019, la nivelul municipiului Sibiu sunt înregistrate un număr 

de 6533 persoane cu dizabilități, din care: 

 336 copii cu dizabilități  

  -208 cu handicap grav din care 79 cu asistent personal si 129 cu indemnizație  

  - 49 cu handicap accentuat 

  - 69 cu handicap mediu 

  - 6 cu handicap ușor 

  - 4 cu plan de abilitare / reabilitare 

 6197 adulți cu dizabilități: 

  - 1575 cu handicap grav din care 140 cu asistent personal și 689 cu indemnizație  

- 3763 cu handicap accentuat 

- 741 cu handicap mediu 

- 118 cu handicap ușor 

  Din totalul de 1783 persoane cu handicap grav aflate pe raza municipiului Sibiu, un număr 

de 1037 persoane sunt în evidența DAS Sibiu (219 persoane beneficiază de asistent personal si 818 

persoane beneficiază de indemnizație). 

 De asemenea, un număr de 1183 persoane (295 cu handicap grav, 749 cu handicap 

accentuat și 139 asistenți personali) beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun. 

Activitatea Serviciului de Asistență pentru Persoane cu Dizabilități, în anul 2019, a fost 

următoarea:  

Nr. 

crt. 

Tip solicitare  30.12.2019 

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

de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Sibiu 

1218 

2. Anchete sociale evaluare/reevaluare pentru Comisia de Protecția 

Copilului/Comisia de Orientare scolara si Profesionala 

311 

3. Anchete sociale pentru însoțitorii persoanelor cu handicap care solicită rovinieta 274 

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

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

26 

5. Anchete sociale solicitate de alte instituții/cetățeni 38 

6. Anchete sociale pentru angajarea asistentului personal- cazuri noi/prelungiri 56 

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

handicap grav 

299 

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 

259 

9. Referate pentru emiterea dispozitiei primarului privind 

acordarea/prelungirea/incetarea indemnizatiei lunare persoanelor cu handicap grav 

455 

10. Contracte cu familia copilului cu dizabilitati 136 

11. Raport de monitorizare al planului de abilitare-reabilitare a  copilului cu dizabilitati 559 

12. Rapoarte privind verificarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 333 

13. Adrese / răspunsuri către instituții / cetățeni 70 

 

În anul 2019 față de anul 2018 se observa o ușoară scădere a numărului de persoane (copii și 
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adulți) cu handicap grav aflate în evidența DAS cu indemnizații sau asistent personal. 

 

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

perioada  2015, 2016, 2017, 2018 și 2019 se prezintă astfel: 
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Serviciului de Asistență pentru Persoane cu Dizabilități are prevăzut în organigramă un 

număr de 12 posturi, iar în anul 2019 a funcționat cu un număr de 10 angajați. 

 

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

(indemnizații și asistenți personali) a fost:  

 

Bugetul alocat prin:  ANUL 2017 ANUL 2018 Anul 2019 

Transferuri de la bugetul de stat alocat prin 

Primăria Municipiului Sibiu 

13.363.493 lei 15.466.974 lei 18.044.121 lei 

Bugetul local al Primăriei Municiliului 

Sibiu  

1.484.832 lei 1.718.553 lei 2.004.902 lei 

TOTAL  14.848.325 lei 17.185.527 lei 20.049.023 lei 

 

Din bugetul alocat DAS de Consiliul Local Sibiu până la data de 31.12.2019, în temeiul 

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

au fost efectuate următoarele cheltuieli:  

 

Indicator PLĂȚI 2019 

Indemnizații persoane cu handicap GRAV  12.807.181 lei 

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap GRAV    7.241.842 lei 

Transport persoane cu handicap      897.130 lei 

Prestări servicii transmitere drepturi indemnizații persoane cu 

handicap grav  

       43.012 lei 

TOTAL PLĂȚI:  20.989.165 lei 
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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 ANUL 2019 A FOST :  

 

Tip beneficiu social Nr. beneficiari la 

31.12.2016 

Nr. beneficiari la 

31.12.2017 

Nr. beneficiari la 

31.12.2018 

Nr. beneficiari la 

31.12.2019 

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 DAS 

1420 dosare 

înregistrate la DAS 

1430 dosare 

înregistrate la DAS 

1363 dosare 

înregistrate la DAS 

Stimulentul pentru 

creșterea copilului 

571 dosare 

înregistrate la DAS 

869 dosare 

înregistrate la DAS 

892 dosare 

înregistrate la DAS 

898 dosare 

înregistrate la DAS 

Alocația de stat 

pentru copii 

1423 dosare 

înregistrate la DAS 

1517 dosare 

înregistrate la DAS 

1438 dosare 

înregistrate la DAS 

1341 dosare 

înregistrate la DAS 

Alocația pentru 

susținerea familiei 

232 dosare în 

evidența DAS 

179 dosare în 

evidența DAS 

152 dosare în 

evidența DAS 

130 dosare 

înregistrate la DAS 

Stimulent 

educațional 

115 tichete sociale 

pentru grădiniță 

distribuite în anul 

2016 

162 tichete sociale 

pentru grădiniță 

distribuite în anul 

2017 

131 tichete sociale 

pentru grădiniță  

distribuite în anul 

2018 

204 tichete sociale 

pentru grădiniță  

distribuite în anul 

2019 

 

 În anul 2019 față de anul 2018 numărul familiilor care beneficiază de alocație de susținere, 

aflate în evidența DAS Sibiu a scăzut, de la 152 de dosare în anul 2018, la 130 de dosare în anul 

2018, situația pe ultimii 4 ani prezentându-se astfel: 
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Grafic privind dinamica solicitărilor de alocație de stat pentru copii, indemnizație pentru 

creșterea copilului, stimulent pentru creșterea copilului, în perioada  2016 - 2019 
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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 DAS 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. 

Totodată, angajatii Biroului Alocații Familiale au întocmit un număr de 35 anchete sociale 

la solicitarea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu, au răspuns la un număr de 42 

solicitări adresate de către persoane fizice au întocmit 193 adrese către diverse instituții, au 

organizat 1 campanie de informare privind acordarea stimulentelor educaționale (tichete sociale 

pentru grădiniță). 

 

Biroul Alocații Familiale are prevăzut un nr. de 6 posturi și în anul 2019 a funcționat cu un 

nr. de 5 angajați. 

 

 

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

MINIM GARANTAT ÎN ANUL 2019 A FOST:  

 

Nr. 

crt. 

TIP BENEFICIU SOCIAL NR. BENEFICIARI  

1. Venit minim garantat Nr. mediu lunar titulari 145, respectiv 325 

beneficiari 

2. Ajutor pentru incalzirea locuintei Sezonul rece 2018-2019 – nr. solicitări 368 

Sezonul rece 2019-2020 – nr. solicitări 335 

3. Ajutor de urgenta 6 beneficiari 

4. Ajutor deces 0 beneficiari 

5. Anchete sociale în vederea acordării 

sprijinului financiar ”Bani de liceu” 

17 beneficiari 

 

 În anul 2019 față de anul 2018 se observă o scădere a numărului beneficiarilor de ajutor 

social aflați în evidența DAS Sibiu, de la 153 de titulari câți figurau în anul 2018 la 145 în anul 

2019. 

 

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

deces, in perioada 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019 
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  În anul 2019 față de anul 2018 se observa o scădere a numărului de solicitări pentru 

acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, situația prezentându-se astfel: 
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 Totodata, angajații Biroului Venit Minim Garantat au întocmit anchete sociale și au răspuns 

unui număr de 87 de sesizări/solicitări adresate de către alte instituții sau persoane fizice, au 

întocmit Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru anul 2020, dupa consultarea furnizorilor publici și 

privați, Raportul privind activitatea Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Sibiu în anul 2018, Planul de acțiuni privind incluziunea socială și 

reducerea sărăciei pentru perioada 2018-2020, Raportul de monitorizare, pentru anul 2018, a 

progresului înregistrat în implementarea Planului de măsuri pentru incluziunea cetățenilor 

români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, Raport de monitorizare a 

Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare  și 

stadiul realizării în semestrul I 2019, Raport de monitorizare a Planului Operațional al 

Strategiei Naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020, 

Raportului privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, corespunzător anului 

2018. 

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

colectarea lunară a cererilor şi verificarea acestora, la nivelul DAS 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 posturi și în anul 2019 a funcționat 

cu un nr. de 6 angajați. 

  

 

 PROGRAMUL POAD 

 

 În anul 2019 nu a fost organizată campania de distribuire a ajutoarelor alimentare prin  

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

   

 În cadrul Biroului Venit Minim Garantat sunt prevăzute 2 posturi pe perioadă 

determinată, care pot fi ocupate în funcție de nevoi.  
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 Cu ocazia sărbătorilor de 8 Martie, Paști și de Crăciun au fost înmânate 89 cadouri pentru 

veteranii de război.  

 

    
 

 

 6 persoane cu vârsta egală sau mai mare de 100 de ani, domiciliate în municipiul Sibiu, 

au primit un ajutor în cuantum echivalent cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. 

 

  
 

 

II. ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI 

 

Biroul Protecția Copilului din cadrul DAS Sibiu desfășoară activități de prevenire a separării 

copilului de părinți, prevenirea abandonului școlar, prevenirea oricăror forme de abuz, neglijare și 

exploatare a copilului în famila naturală și în acest sens oferă servicii de consiliere și suport pentru 

îmbunătățirea situației socio-familiale a copiilor. În toate demersurile realizate de către inspectorii 

din cadrul biroului se are în vedere respectarea interesului superior al copilului, iar în situația în care 

se constată că dezvoltarea copilului în familia naturală este primejduită inspectorii din cadrul 

biroului sesizează de îndată DGASPC Sibiu în vederea luării măsurilor legale care se impun.  
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Pe parcursul anului 2019 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 

 

 

 

 

 

512 adrese 

referitoare la copii 

aflați în risc social 

din care: 

23 sesizări primite 

de la cetățeni 

349 copii rămași în 

monitorizare în 

familia cărora au 

fost identificate 

mai multe riscuri 

plus 260 de copii 

care au unul sau 

ambii părinți 

plecați la muncă în 

străinătate 

675 copii din care 

au rămas în 

monitorizare 

609 copii  

 

 

 

 

 

1231 Adrese si 

răspunsuri 

înaintate: 701 

Adrese înaintate 

spre competentă 

soluționare altor 

instituții: 19 

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 

146 263 copii 510 Pentru 81 de 

copii s-a 

solicitat 

intervenția 

DGASPC Sibiu  

Anchete sociale 

efectuate la părinții care 

au copii instituționalizați 

112 118 copii 132 Adrese si 

răspunsuri 

înaintate 112 

Anchete sociale 

efectuate la familiile care 

au în plasament familial 

copiii instituționalizați 

23 31 copii 31 Adrese si 

răspunsuri 

înaintate 31 

Anchete sociale pentru 

familii care au dezvoltat o 

relație de atașament față 

de copii instituționalizați 

și care vor să-i 

găzduiască în familie 

11   11 copii 11  Adrese si 

răspunsuri 

înaintate: 11 

Planuri de servicii 

întocmite în vederea 

prevenirii: sepărării 

copiilor de familia 

naturală, a 

comportamentului 

deviant al copiilor 

(comportament 

predelicvent, consum de 

76 198 copii 950 Adrese 

înaintate: 94  

Pentru 58 de 

copii s-a 

solicitat 

intervenția 

DGASPC Sibiu 
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substanțe, abandon 

școlar), a abuzului, 

neglijării/exploatării 

copilului, pentru copiii 

reintegrați în familie, 

pentru în facilitatea 

accesului copiilor la 

serviciile unui centru de 

zi 

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 

15 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

5 

15 adulți 

42 copii 

 

 

7 adulți 

11 copii 

 

 

 

 

5 cazuri (3 –femei, 

2- copii) 

123 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

14 

Pentru 16 cazuri 

s-a solicitat 

intervenția 

DGASPC 

 

 

 

 

Copii a căror părinți 

sunt plecați la muncă în 

străinătate 

320 de copii a 

căror situație a fost 

evaluată în urma 

adreselor primite 

de la unitățile 

școlare/preșcolare 

 

260 copii rămași în  

monitorizare 

Din care: 

26 copii care au 

ambii părinți plecați 

la muncă în 

străinătate 

190 copii cu un 

singur părinte plecat 

la muncă în 

străinătate  

44 copii cu 

părintele unic  

susţinător al familiei  

monoparentale plecat 

la 

muncă în 

străinătate  

13 copii au delegate 

drepturile părintești 

518 

 

 

 

0 

 

 

 

Restabilirea și 

menținerea relațiilor 

personale ale copilului 

separat de unul dintre 

părinți cu celălalt părinte. 

18 cazuri 20 94 Adrese 

DGASPC 

Sibiu:5 

Rapoarte de verificare a 

acordării subvenției 

pentru 3 centre de zi și 1 

adăpost pentru victimele 

violenție în familie 

40 rapoarte  56 copii 55 0 cazuri referite 

DGASPC  
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Rapoarte trimestriale de 

monitorizare a măsurii de 

tutelă  

49 rapoarte  15 copi 120 0 cazuri referite 

DGASPC 

 

În anul 2019 în cadrul biroului au fost înregistrate un număr de 512 adrese și sesizări pentru 

675 de copii. În urma evaluării situației copiilor, 609 copii au rămas în monitorizarea biroului 

astfel: 349 de copii în familia cărora au fost identificate mai multe riscuri pentru dezvoltarea 

armonioasă a acestora și 260 de copii care au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate. 

Față de anul 2018 s-a constatat o scădere a numărului de sesizări înregistrate, precum și a numărului 

total de intervenții. 
 

5
3

7

8
5

3
7

3
0

5
7

1

9
2

6

9
4

7

5
9

3

9
3

0 1
1

0
1

7
0

1

6
5

6

1
7

3
1

5
1

2 6
7

5

1
2

3
1

0

500

1000

1500

2000

2015 2016 2017 2018 2019

Nr. Total
sesizari

Nr. Total
beneficiari

Nr. Total
interventii

  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 copiii lor care au beneficiat de consiliere socială în 

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

obligații și consiliere suportivă. 

 În anul 2019 a fost desfășurată o sesiune de educație parentală adresată persoanelor care se 

ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor pe perioada în care părinții acestora sunt plecați la muncă în 

străinătate. 

    
   

 În soluționarea cazurilor s-a colaborat cu reprezentanții DGASPC-urilor, dar și cu alte 

instituții precum SPCLEP Sibiu, Poliţia mun. Sibiu, 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.   

 Cu sprijinul Asociației Mâini Unite Sibiu, al Asociației All For Joy și al unor persoane 

fizice, cu ocazia sărbătorilor de Paști și de Crăciun sau cu alte ocazii (începerea școlii, ziua 

copilului...), prin Biroul Protecția Copilului au fost distribuite pachete cadou, constând în rechizite, 

produse alimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte ș.a., persoanelor fără venituri sau cu venituri 

reduse, aflate în evidența DAS. 
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De asemenea, pentru prevenirea și combaterea violenței, DAS Sibiu a înființat linia 

telefonică de urgență care asigură informarea și consilierea apelanților în legătură cu toate formele 

de violență, victime ale unei forme de violență, din municipiul Sibiu. Linia telefonică de urgență 

pentru cazurile de violență domestică este disponibilă permanent, 24 de ore /zi, 7 zile pe săptămână, 

inclusiv în perioada sărbătorilor legale, apelarea acestui număr fiind gratuită. Până în data de 

31.12.2019 au apelat la linia telefonică un număr de 12 persoane, dintre care 6 apeluri pe tematică 

de violență domestic. Apelanții au fost informați cu privire la serviciile existente la nivel local în 

ceea ce privește ptotecția victimelor violenței domestice. O persoană s-a prezentat la sediul DAS 

Sibiu, Biroul Protecția Copilului și a fost informată, consiliată și sprijinită în vederea obținerii unui 

ordin de protecție precum și a serviciilor și beneficiilor oferite la nivel local.   

 

În anul 2019 pentru Biroul Protectia Copilului a fost amenajat un sediu nou cu spații care 

asigură desfășurarea în condiții optime a activității biroului, precum și consilierea copiilor și 

familiilor cu copii. 

 

   
 

   
 

În cadrul Biroului Protectia Copilului își desfășoară activitatea 6 specialiști cu studii în 

asistență socială, psihologie, drept și administrație publică, din cele 9 posturi prevăzute în 

organigramă. 
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III. ÎN DOMENIUL ORGANIZĂRII, ADMINISTRĂRII ŞI ACORDĂRII 

SERVICIILOR SOCIALE PENTRU CETĂȚENII CARE LOCUIESC SAU TRĂIESC ÎN 

MUNICIPIUL SIBIU 

 

III.1. CENTRUL DE SERVICII COMUNITARE a acordat servicii sociale pentru 

persoane vârstnice și pentru persoane aflate în diverse nevoi prin personalul Centrului de Îngrijire și 

Asistență la Domiciliu și al Centrului de Asistență Medicală Comunitară.  

 

III.1.1. Activitatea Centrului 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 2019 au beneficiat de serviciile de îngrijire la domiciliu un nr. mediu lunar de 24  

persoane vârstnice, cu domiciliul în mun. Sibiu. 

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

domiciliu, astfel  au fost realizate un număr de 71 consilieri sociale, 38 consilieri psihologice 75 de 

informări și 120 de vizite de monitorizare a situației beneficiarilor. Activitatea îngrijitoarelor la 

domiciliu a fost monitorizată periodic la fel și relația cu beneficiarii. Au fost întocmite 38 de fișe de 

monitorizare a activității îngrijitoarelor la domiciliu. Îngrijitoarele la domiciliu au fost instruite 

periodic cu privire la aspecte teoretice și practice de îngrijire și relaționare cu persoanele vârstnice - 

10 teme de formare profesională au fost abordate în cursul anului 2019.   

În cursul anului 2019, un număr de 21 beneficiari au fost reevaluați din punct de vedere 

socio-medical în vederea continuării acordării serviciilor de îngrijire la domiciliu. În acest sens  s-au 

revizuit 21 Planuri individualizate de asistență și îngrijire. Din punct de vedere psihologic au fost 

evaluați un număr de 14 beneficiari noi și 16 beneficiari au fost reevaluați.  

În cursul acestui an un număr de 15 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 13 persoane vârstnice au fost identificate ca fiind eligibile, 8 persoane 

vâsrtnice primesc servicii de îngrijire la domiciliu,  5 persoane vârstnice au fost puse pe lista de 

așteptare iar 2 persoane vârstnice nu au îndeplinit criteriile de eligibilitate și au fost consiliate în 

vederea identificării unor soluții.  

 

 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 2019 au fost efectuate 113 Grile de evaluare medico-sociale pentru 

internarea în unități de asistență medico-sociale, 37 anchete sociale pentru internarea în cămine 

private destinate persoanelor vârstnice, 44 sesizări pentru care s-au făcut 88 vizite, 31 de evaluări 

inițiale, 3 anchete sociale și 6 consilieri sociale.  

Au fost întocmite 13 planuri de intervenție privind monitorizarea persoanelor vârstnice în 

dificultate, 36 de vizite de monitorizare, 17 consilieri psihologice și 21 monitorizări medicale.  

Din punct de vedere al colaborării inter-instituționale, CSC a colaborat cu: 

-  Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și Spitalul de Psihiatrie ”Gh. Preda” Sibiu, în 

vederea soluționării cazurilor sociale internate în aceste instituții,  

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

etc.) 

- Asociația Filantropică Olivia- prin sprijinirea persoanelor vârstnice în dificultate cu 

alimente,  

- Asociația „Filantropia Ortodoxă” Sibiu- prin acordarea de hrană persoanelor vârstnice în 

dificultate  prin programul ”Masa pe roți”.  

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

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

anul 2019, conform Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 463/20.12.2018 privind aprobarea 
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subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2019, asociațiilor române cu personalitate juridică, care 

înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Sibiu. Au fost realizate 

un număr de 12 vizite de monitorizare a modului de utilizare a subvenției.  

- Asociația Forumul Solidarității Sociale a Pensionarilor Sibiu- în vederea organizării de 

activități recreative, de petrecere a timpului liber pentru persoanele vârstnice care frecventează 

Clubul de zi nr. 1,  în baza convenției de parteneriat nr. 33402/26.11.2019.  

- Asociația Papageno Sibiu- activități de informare despre importanța implicării persoanelor 

vârstnice în viața copiilor.  

 

 

III.1.2. Activitatea Centrului de Asistență Medicală Comunitară 

În cursul anului 2019 au beneficiat de asistență medicală comunitară un număr total de 1489 

beneficiari, din care 591 beneficiari aflați în evidența asistentelor medicale comunitare iar 898 

beneficiari în evidența mediatoarelor sanitare. 

 În cursul acestui an asistentele medicale comunitare au efectuat 4297 de vizite, din care 

1272 vizite copiilor, 1091 vizite adulților, 483 vizite persoanelor cu handicap, 22 de vizite femeilor 

însărcinate, 1429 vizite persoanelor vârstnice și 7 acțiuni de sănătate publică. Mediatoarele sanitare 

au afectuat 5222 de vizite beneficiarilor, din care 2668 copii, 1412 adulți, 1043 bolnavi cronici,  10 

femei însărcinate, 89 persoane vârstnice, 16 acțiuni de sănătate publică iar în 33 de vizite au fost 

consemnate probleme din comunitatea de romi.   Ponderea cea mai mare a beneiciarilor  fiind din 

rândul celor cu nivel economic și educațional scăzut, aflați în risc de excluziune socială.  

Persoanele și familiile beneficiare de serviciile și activitățile de asistență medicală 

comunitară au fost recomandate de medicii de familie sau se aflau în evidența Direcției de Asistență 

Socială Sibiu ca beneficiari de prestații și servicii sociale.  

În cadrul Biroului Asistență Medicală Comunitară, în anul 2019 și-au desfășurat activitatea 

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

 

 

III.1.3. Funcționarea și organizarea activităților “Clubului de zi pentru persoane 

vârstnice nr.1“ situat în Municipiul Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 21 și al“Clubului de zi 

pentru persoane vârstnice nr.2“ situat în Municipiul Sibiu, str. Ocnei nr. 20.  

În cursul anului 2019 au fost organizate 94 de activități (socio-medicale, psihologice și 

recreative) pentru un număr de 49 beneficiari la Clubul de zi nr.1 și  25 de beneficiari la Clubul de 

zi nr. 2 persoane vârstnice cu domiciliul în mun. Sibiu având ca scop petrecerea timpului liber și 

socializarea:  

 

  În două zile pe săptămână, miercuri și vineri la Clubul de zi nr. 2 și zilnic la clubul de zi nr. 

1, beneficiarii sunt antrenați în discuții pe diverse teme, socializare, jocuri (sah, table, 

rummy) cu scopul de a-și petrece timpul liber într-un mod plăcut. 
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 În fiecare marți și joi, beneficiarele care au dorit și au avut posibilitatea, au participat la ora 

de gimnastică împreună cu un instructor, la sediul Clubului de zi nr. 1 

 
 

 Aprilie 2019- înainte de Sfintele Sărbători de Paști am vopsit ouă decorative 

  
 

 05.07.2019 - 16.07.2019 activitate de informare în colaborare cu Asociația Papageno despre 

implicarea persoanelor vârstnice în viața copiilor din comunitatea din Turnișor.   

  
 

 Persoanele vârstnice care frecventează activitățile clublului au fost Sărbătorite cu ocazia 

Zilei Internaționale a Vârstnicului în data de 02.10.2019.  

 

 
 

 



         RAPORT DE ACTIVITATE 2019 

Direcția de Asistență Socială Sibiu 

 

C:\Users\info14\Desktop\Raport_Activitate_2018.doc 16 | P a g e  

 

 04.10.2019 participarea la ”Ziua porților deschise pentru persoane vârstnice” la Asociația 

A.R.A.P.A.M.E.S.U. -  asistenul social a participat alături de  beneficiarele Clubului de zi 

nr. 2.   

  
 

 Au fost realizate reparații pentru asigurarea unor condiții bune de desfășurare a activităților 

Clubului de zi pentru persoane vârstnice aflat în clădirea din str. Ocnei, nr. 20. 

ÎNAINTE DUPĂ 
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 Beneficiarii celor două Cluburi de zi au sărbătorit Nașterea Domnului într-un cadru festiv cu 

sprijinul unei sponsorizări obținute de la SC ASFruct SRL.   

Invitați: Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, condus de pr. lect. 

dr. Dan Alexandru Streza, beneficiarii-copii ai Asociației A.R.A.P.A.M.E.S.U.  

  

  

 

În cadrul Centrului de Servicii Comunitare și-au desfășurat activitatea 11 angajați - 4 

îngrijitori la domiciliu, 1 psiholog, 1 asistent social și 1 coordonator personal de specialitate CSC 

și 2 asistenți medicali și 2 mediatori sanitari din cadrul Centrului de Asistență medicală 

comunitară. 

 

 

 III.2. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 
Căminul pentru Persoane Vârstnice este centru rezidențial, fără personalitate juridică, 

finanțat integral din bugetul local, în structura Direcției de Asistență Socială Sibiu, din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Sibiu. 

Scopul serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice este îngrijirea şi asistenţa 

socială în regim rezidenţial a persoanelor vârstnice din Municipiul Sibiu, prin asigurarea de condiţii 

corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de 

ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, servicii de asistenţă socială şi suport psihologic. 

Capacitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice este de 90 locuri. 

        

DINAMICA MIȘCĂRII PERSOANELOR VÂRSTNICE BENEFICIARE  2019 

Nr. mediu 

beneficiari 

Nr. 

beneficiari la 

31.12.2019 

Intrați 15 Ieșiri din care 

 

 

 

13 

RETRAȘI ÎN 

FAMILIE 

TRANFERAȚI DECEDAȚI 

86 88 4 3 8 

 

 

SERVICII ACORDATE ÎN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

 

          În compartimentul de asistență medicală, pe parcursul anului 2019, s-au acordat: 

consultații medicale la cerere, măsurarea tensiunii arteriale, administrare de medicamente, soluții 

injectabile, pansamente, recomandări pentru examinări medicale paraclinice, prescripție și eliberare 

de rețete compensate, urmărirea și tratarea afecțiunilor cronice și intercurente ale beneficiarilor, prin 

asigurarea de tratament specializat și supravegheat.              

          Pentru afecțiunile cronice, se efectuează monitorizarea clinică, prin programări la controalele 

de specialitate, planificarea pentru investigații suplimentare și urmărirea continuității și 

corectitudinii tratamentului. 
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          În activitatea curativă, s-au înregistrat un număr de 989 consultații, cu o medie de 9 

consultații/zi. S-au eliberat un număr de 1380 rețete cu o medie de 72 rețete/zi și s-au efectuat un 

număr de 132 trimiteri spre servicii de specialitate clinică și 174 spre servicii de specialitate 

paraclinică, cu o rată de coincidență diagnostică de 90%. 

          În activitatea terapeutică, s-au efectuat un număr de 1120 tratamente injectabile, pansamente 

și per os, inclusiv administrarea de topice oculare și dermatologice. 

          În lunile septembrie și octombrie, s-a efectuat o campanie de screening pentru specialitățile: 

interne, pneumologie, cardiologie și neurologie, în colaborare cu clinica Newmedics, în urma căreia 

s-au reevaluat clinic și paraclinic 90% din beneficiari. 

 

          Pe parcursul anului 2019, intervenția psihologică a vizat activități de evaluare, monitorizare 

și consiliere psihologică. 

          Au avut loc ședințe de consiliere pentru toți beneficiarii, obiectivele acestora fiind: 

 Sprijin în procesul de integrare în raport cu capacitatea psihoafectivă (oferirea de suport 

emoțional și apreciativ, încurajarea potențialului propriu). 

 Dezvoltarea abilităților sociale (de comunicare, controlul furiei, asertivitate). 

 Soluționarea unor probleme personale sau de grup, conviețuirea armonioasă și respectoasă. 

 Diminuarea tulburărilor emoționale prin ameliorarea conflictelor intrapsihice. 

 Dezvoltarea relațiilor interpersonale (creșterea gradului de toleranță, a responsabilizării și 

încurajarea relațiilor de întrajutorare). 

 

         Pe parcursul anului 2019, compartimentul de asistență socială împreună cu echipa de 

specialiști, a desfășurat 130 reevaluări ale statusului funcțional fizic și psihic, stării de sănătate și 

gradului de autonomie păstrată, capacității de comunicare, relațiilor familiale și sociale, situației 

socio-economice, precum și 107 fișe de consiliere socială pentru beneficiari. 

         Participarea la activități/programe artistice/evenimente: 

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

a persoanelor vârstnice”), Sfintele sărbători de Paști și de Crăciun. 
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 Excursii: Mănăstirea Brâncoveanu (Sâmbăta), Vizită la Grădina Zoologică Sibiu 

 

 
 

 Participare la Ziua porților deschise – A.R.A.P.A.M.E.S.U, centru de zi tip școală după 

școală (ateliere de colaborare între copii și seniori) cu ajutorul Fundației Regale Margareta. 

 Spectacole: „Festivalul de obiceiuri și tradiții” 

 

 
 

 Momente artistice prezentate de studenți ai Facultății de Teatru, cursanți ai Școlii populare de 

Arte „Ilie Micu” Sibiu, Asociația “Play Q Quarte” în colaborare cu Filarmonica Sibiu – 

Festivalul “George Enescu”, Școala de dansuri „Ioan Macrea”. 

 

 
 

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

grădinițele sibiene (Grădinița nr. 26, Grădinița nr. 15, Grădinița nr. 28) elevi din școli, licee și 

facultăți (Școala Generală I.L Caragiale, Școala Generală „Regina Maria”, Școala Generală nr. 8, 

Liceul de Industrie Alimentară, Sibiu, Liceul Agricol, Liceul Economic “George Barițiu”, 

Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Asistență Socială, Facultatea de Teologie), 

Asociația “Tinerilor Pedagogi”, Asociația Filantropică „Olivia”, Asociația “Act”  (Colțul de 

lectură), Cenaclul „Lumină Lină” (Biserica “Sf. Iacob Românul”), Mitropolia Sibiu, Fundația 

“Crucea Roșie”. 
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 Activități de ergoterapie: mărțișoare confecționate pentru 1 martie, felicitări și ornamente 

pentru sărbătorile de iarnă, croșetat, pictură. 

 

 
 

În privința nevoilor de recuperare/reabilitare ale persoanelor vârstnice, au fost 

consemnate 265 sedințe de masaj desfășurate în patru etape, în terapie de câte două săptămâni. 

În anul 2019, s-au realizat lucrări de igienizare/zugrăvire și vopsit uși la etaj și lucrare de 

instalare spor de putere pentru punerea în funcțiune a aparatului uscător rufe. 

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 vârstnice furnizează servicii de asistență socială și îngrijire personală, urmărind 

îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru anul 2020. 

 

În cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, și-au desfășurat activitatea 27 de angajați 

din cele 31 posturi prevăzute. 

 

 

III.3. SERVICII DESTINATE PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST ÎN CADRUL 

CENTRULUI ADĂPOSTUL DE NOAPTE 

  

În anul 2019 au beneficiat de serviciile sociale oferite de Adăpostul de Noapte un număr 

mediu de 23 beneficiari/lună (pe perioada sezonului rece media a fost de 28 beneficiari) acestia 

primind: găzduire pe timp de noapte, igiena personală și a lenjeriei, servicii de consiliere în 

concordanță cu nevoile individuale identificate. 

Capacitatea centrului este de 28 de persoane/zi. 



         RAPORT DE ACTIVITATE 2019 

Direcția de Asistență Socială Sibiu 

 

C:\Users\info14\Desktop\Raport_Activitate_2018.doc 21 | P a g e  

 

In anul 2019 s-au realizat lucrări de reparații curente în grupuri sanitare și băi în valoare de 

1.791 lei, s-au achiziționat diverse obiecte de inventar (saltele, paturi, mobilier, lenjerie si accesorii 

pat etc.) în valoare de aproximativ 8.500 lei. 

 

     
 

   
 

 

S-au realizat investitii in valoare totala de 9.456,30 lei. 

S-a achizitionat pe lânga  mobilierul nou și o noua centrala termica. 
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Pentru fiecare beneficiar se asigură două gustări (hrană rece preambalată și ceai cald) la 

intrarea și ieșirea din centru.  

 

   
 

Cu sprijinul Cantinei Municipiului Sibiu, Asociației Acord, Arhiepiscopiei Ortodoxe 

Române, Asociației Filantropia Ortodoxă, Asociației Speranță și Zâmbet, Asociației Papageno 

Hermannstadt, Consiliului parohial al Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul și Sf. Dimitrie Izvorâtorul de 

Mir” Sibiu – Calea Poplăcii III – pr. Ioan Tătoiu, Școlii Militare de maiștrii militari și subofițeri 

pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică și a unor persoane fizice s-a primit 

hrană caldă și pachete cu diferite obiecte de îmbrăcăminte și de igienă personală, precum și pachete 

cadou cu ocazia diferitelor sărbători ( Paști, Crăciun….). Totodată s-au organizat concerte de colinzi 

pentru beneficiarii adăpostului.  

 

     
 

 

III.4. SERVICII ACORDATE PRIN CANTINA MUNICIPIULUI SIBIU 

Cantina Municipiului Sibiu, asigură pregătirea și servirea a 2 mese zilnic de persoană, 

constând în prânz (felul I + felul II) și cină, în limita alocației de hrană de 12 lei/zi/beneficiar.  

Cheltuielile cu hrana, în anul 2019, au fost în valoare de 798.000 lei. 

Capacitatea cantinei este pentru 200 de persoane, iar numărul mediu lunar de beneficiari în 

anul 2019 a fost de 193 de persoane, fiind servite un număr aproximativ de 69.480 porții. 

S-au achiziționat obiecte de inventar necesare blocului alimentar în valoare totală de 

19.799,22 lei : 

-baterie cu duș pentru spălător, rafturi depozitare inox cu polițe, coș spălare pahare, masa de 

lucru inox, spălător inox cu cuva, suport tacâmuri, butuc tăiere carne . 

În anul 2019 la Cantina Municipiului Sibiu s-au realizat invesții în valoare totală de 

43.261,37 lei, astfel: 

- Spălător inox cu două cuve mari 

- Masa de lucru inox tip dulap cu două uși,Masa de lucru inox tip dulap fara uși 

- Spălător cu două cuve 
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- Dulap vertical 2 uși batante inox 

- Mașina de spălat vase cu capotă 

- Masă prespălare 

 

            
 

 

S-a finalizat lucrarea de construcție „Șarpantă și învelitoare” la clădirea Cantinei 

Municipiului Sibiu in valoare totala de 299.792,91 lei, pentru care proiectare faza PC+PTE și 

asistență tehnică a fost în valoare de 45.220 lei.  

 

      
 

          
 

În perioada Sărbătorii Nașterii Domnului, beneficiarii cantinei au fost colindați de elevii 

Școlii Militare de maiștrii militari și subofițeri pentru comunicații, tehnologia informației și apărare 
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cibernetică conduși de pr. Tiberiu Kiss, elevii Palatului copiilor Sibiu – clasa de chitară – 

îndrumător Daniel Vecsei și Corul Catedralei Mitropolitane Timotei Popovici din Sibiu - dirijor Pr. 

Dan Alexandru Streza. 

 

   
 

 

IV. ACTIVITATEA JURIDICA, RESURSE UMANE, COMUNICARE ȘI RELAȚII 

CU PUBLICUL 

 

IV.1. COMPARTIMENT JURIDIC  

- dosare de instanță- 9 cazuri din care 1 are ca obiect obligația de a face, 2- tutelă, 6- drepturi 

persoane cu handicap 

- din 9 cauze, 5 sunt soluționate, iar 4 sunt în stadiul de recurs 

Alte activități: 

 întocmit 40 de adrese și 15 răspunsuri la pețiții de la personae fizice și instituții; 

 avizare contracte, convenții, acte adiționale; 

 consultanță juridică;  

 clarificarea situației juridice pentru clădirea în care funcționează Centrul de Servicii 

Comunitare;  

 întocmirea documentației (avize/aprobări) în vederea obținerii unui spor de putere pentru 

instalația electrică  pentru clădirea în care funcționează Căminul pentru persoane vârstnice,  

 întocmire cerere de participare precum și documentația solicitată pentru participarea la 

concursul organizat de Comisia Europeană - „Sibiu oraș accesibil 2020” 

 întocmit documentația în vederea obținerii unui serviciu de telefonie gratuit destinat 

victimelor violenței domestic, în regim TELVEDRE; 

 

IV.2. COMPARTIMENT PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 instruire în vederea asigurării conștientizării personalului cu privire la noile reguli de 

prelucrare a datelor personale  

 monitorizarea aplicării Regulamentului General privind Protecția Datelor și a 

celorlalte reglementări aplicabile în domeniu de către toate serviciile/centrele din subordine; 

 întocmire reguli, afișare și instruirea personalului centrelor din structura DAS privind 

procedura de supraveghere prin mijloace video; 

 întocmire răspuns solicitare de ștergere a datelor cu caracter personal (1 solicitare); 

 întocmire puncte de vedere privind domeniul protecţiei datelor, la solicitarea 

angajaților DAS precum și la solicitarea altor persoane solicitate. 
  

 Compartimentul juridic si cel de protecția datelor cu caracter personal și-au desfasurat activitatea 

cu un angajat. 
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  IV.3. BIROUL RESURSE UMANE, COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL  

DAS Sibiu are aprobat un număr de 365 posturi din care 337 ocupate (din care 224 asistenți 

personali - AP) și vacante 28 (din care 6 asistenți personali), incluzând şi personalul din cadrul 

centrelor din subordinea DAS. 

Activitatea de management a resurselor umane a cuprins gestionarea celor 51 funcții 

publice, 84 funcții personal contractual și 230 posturi de asistenți personali (AP) ,  

Având în vedere prevederile legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, potrivit cărora : 

 începând cu 01.01.2019, s-a realizat o majorare a salariilor de bază reprezentând 1/4 din 

diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018, 

pentru personalul din unitățile de asistență socială (Căminul pentru persoane vârstnice, Cantina 

Mun. Sibiu, Centrul de zi ”Caleidoscop”, Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la 

domiciliu, Adăpostul de Noapte, Centrul de Asistență medicală comunitară, asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap grav), astfel au fost emise dispoziții de majorare a salariului de bază pentru 

angajații DAS Sibiu şi acte adiţionale la contractele individuale de muncă; 

 în anul 2019, pentru personalul din familia ocupațională ”Administrație” salariile de bază 

s-au menținut la nivelul prevăzut de H.C.L. nr. 32/2018; 

 în anul 2019 personalul din cadrul Centrului de asistență medicală comunitară au 

beneficiat de un spor pentru condiții deosebite (stres și risc) de 7% din salariul de bază, finanțarea 

cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali și mediatorii sanitari (...) se asigură din 

transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătății, conform 

prevederilor art. 13 din O.U.G. nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară; 

 în cursul anului 2019 s-au acordat vouchere de vacanță unui număr de 303 angajați ai 

DAS Sibiu; 

 în anul 2019 s-a acordat spor pentru persoane cu handicap de 15% din salariul de bază 

pentru un număr de 3 angajați ai Direcției de Asistență Socială Sibiu (1 funcționar public, 1 

personal contractual, 1 asistent personal)  

            Pe parcursul anului 2019 s-au desfășurat 6 concursuri de recrutare, fiind numite în funcția 

publică un număr de 5 persoane (dintre care 1 pe perioadă determinată). S-au desfășurat 20 

concursuri de recrutare personal contractual, fiind angajate un număr de 20 persoane (din care 3 

posturi pe perioadă determinată). De asemenea, s-au desfăşurat examene de promovare pentru 3 

angajați care au întrunit condițiile, conform legii, de a promova în funcţii de nivel superior. 

În cursul anului 2019 a încetat raportul de muncă pentru 14 angajați în funcții contractuale 

(din care 4 angajați s-au pensionat pentru limită de vârstă) și a încetat raportul de serviciu pentru 6 

funcționari publici. 

S-a întocmit planul de formare profesională pentru anul 2019 . 

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

cursul anului 2019 au fost întocmite 31 de contracte individuale de muncă pentru asistenți personali 

(angajări noi) și un număr de 36 contracte/acte aditionale pentru continuarea activității asistenților 

personali, conform acordurilor privind angajarea de asistent personal pentru persoane cu handicap 

primite de la DGASPC Sibiu. 

În cursul anului 2019 a încetat contractul individual de muncă pentru un număr de 22 

asistenți personali, din care 3 pensionări. 

         Pe parcursul anului 2019 au participat un număr de 61 de angajați la activități de formare / 

perfecționare profesională. Activitățile de formare/perfecționare au cuprins cursuri finanțate de 

DAS în sumă de 6000 lei, dar și cursuri și conferințe sau întâlniri de lucru la care accesul a fost 

gratuit. 

 

În cadrul Biroului Resurse Umane Comunicare și Relații cu Publicul și-au desfășurat 

activitatea 5 angajați  din cele 8 posturi prevăzute. 
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V. ACTIVITĂȚI PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR 

SOCIALE FURNIZATE DE DAS 

- s-au elaborate/revizuit proceduri pentru toate departamentele DAS 

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

intern managerial și echipa de gestionare a riscurilor 

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

desfășurată în DAS;  

- a fost organizată și s-a desfașurat inventarierea  patrimoniului DAS, precum si a centrelor 

din subordine (Căminul pentru persoane vârstnice, Cantina Municipiului Sibiu, Centrul de Servicii 

Comunitare, Adăpostul de Noapte). 

  În anul 2019 conducerea DAS Sibiu a ținut audiențe în funcție de solicitări, încercând să 

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

persoanelor cu handicap și acordare de beneficii sociale. 

  În cursul anului 2019, analiza activităţii de registratură a evidenţiat un număr de 36.558 

numere de înregistrare acordate în registrul electronic de corespondenţă; 

 

V.1. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 

Compartimentul de audit intern funcționează începând cu luna martie 2019, cu un post de 

auditor  în subordinea directă a directorului executiv.  

Activitatea de audit intern este o activitate funcțional independentă și obiectivă, de 

asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile DAS; ajută 

direcția să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistemică și metodică, evaluează și 

îmbunătățește eficiența și eficacitatea manangementului riscului, controlului și proceselor de 

guvernanță. 

Pentru realizarea obiectivelor specifice, activitatea auditorului intern s-a desfășurat în mod 

organizat, cu respectarea prevederilor legale și s-a finalizat cu următoarele rezultate: 

1. Elaborarea metodologiei interne privind exercitarea activității de audit public intern, 

respectiv: 

a. Procedura operațională P.O.15.01 – Activitatea de audit 

b. Carta auditului intern 

2. Elaborarea Planului anual și multianual de audit public intern. Elementele principale avute 

în vedere la fundamentarea planului de audit intern, în conformitate cu legislația aplicabilă auditului 

intern, au fost: 

a. Resursele de audit disponibile; 

b. Evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activități; 

c. Solicitările directorului executiv al DAS. 

3. În conformitate cu Planul anual de audit public intern, aprobat pentru anul 2019, au fost 

realizate următoarele misiuni de audit: 

a. Gestionarea autovehiculelor din dotarea Direcției de Asistență Socială 

b. Stabilirea/încasarea contribuției de întreținere pentru serviciul social de îngrijire și 

asistență în Căminul pentru Persoane Vârstnice. 

 

Rapoartele de audit intern avizate de către directorul executiv cuprind obiectivele misiunilor 

de audit intern, riscurile identificate asociate proceselor/activităților auditate, constatări cu caracter 

pozitiv și negativ, precum și cauzele și consecințele disfuncționalităților identificate. Au fost 

formulate aproximativ 18 recomandări care au fost însușite de către structurile auditate. 

 

Prin implementarea acestor recomandări se poate obţine un grad adecvat de asigurare că 

activitatea desfăşurată de auditorul intern adaugă valoare şi contribuie la îmbunătăţirea activităților 

direcției și atingerea obiectivelor stabilite. 

 

V.2. COLABORAREA CU FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE  

 Pe parcursul anului 2019, DAS a continuat promovarea parteneriatului public-public şi 

public-privat destinat creşterii calităţii serviciilor oferite beneficiarilor, având în derulare un număr 
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de 24 parteneriate/protocoale/convenţii de colaborare cu următorii parteneri: 

 

Asociatii cu activitate pentru familii cu copii: 10 

1. Asociatia Umanitara Alexandra Nanu (AUAN) 

2. Asociaţia Filantropică „Sfântul  Nicolae” Sibiu    

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 cu activitate pentru 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 cu activitate pentru 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. Asociația Diakoniewerk Internațional  - Centrul Ocupaţional 

 

Asociatii cu activitate pentru victimele violentei: 1 

1. Asociaţia Femeilor Din Sibiu 

 

Asociatii cu activitate pentru 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 

 

 În anul 2019, DAS Sibiu a organizat 2 întâlniri cu furnizorii publici și privați din 

Municipiul Sibiu, în vederea realizării unei analize cât mai realistă a serviciilor existente și a 

nevoilor de servicii sociale la nivelul municipiului Sibiu. 

 

De asemenea, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 

subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și 

administrează unități de asistență socială, s-a asigurat secretariatul Comisiei de evaluare și 

selecționare a dosarelor depuse și s-a întocmit documentația necesară. În baza H.C.L. nr.463/2018 și 

a H.C.L. nr.183/2019 s-au încheiat un număr de 5 convenții de acordare a subvenției pentru: 

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

subventie in suma de 50.050 lei; 

- Parohia Evanghelică C.A. – Centrul de zi ”Casa deschisă”, pentru un numar de 15 copii 

subvenție în sumă de 28.875 lei; 

- 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 36.000 

lei; 

- Asociației Diakoniewerk Internațional – Centrul ocupațional pentru persoane cu dizabilități, 

pentru un număr de 20 de persoane, subvenție în sumă de 28.000 lei. 

În anul 2019, DAS Sibiu a continuat achiziționarea de servicii sociale de tip rezidențial, 

destinate prevenirii și combaterii violenței în familie, prin contractual încheiat cu Asociația 

Femeilor din Sibiu. 

   Prin acordarea de sprijin financiar sub forma subvenției asociațiilor și fundațiilor care își 

desfășoară activitatea pe raza Municipiului Sibiu, precum si prin achiziționarea de servicii, DAS 

Sibiu a urmărit încurajarea structurilor societăţii civile pentru activităţi de furnizare a serviciilor 

sociale din domeniul protecţiei copilului, persoanelor victime a violenței domestice și a persoanelor 

vârstnice.  

  

 În colaborare cu Biroul Proiecte cu Finanțare Internațională al Primăriei Municipiului Sibiu 

s-a întocmit documentația pentru depunerea a două proiecte în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.3/1 – Axa prioritară 4: 

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - oferirea de sprijin pentru 

regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale: 

„Creare Centru multifuncțional în zona Oțelarilor, destinat comunităților marginalizate” și 

„Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița”. Cele două 

proiecte au fost aprobate, aflându-se în prezent în etapa de precontractare la ADR Centru.  

 

 V.3.CENTRUL CALEIDOSCOP 

În cadrul DAS Sibiu, din anul 2007 este organizat și funcționează ca unitate de asistență 

socială, fără personalitate juridică, Centrul de zi Caleidoscop, în parteneriat cu Fundația “Un Copil, 

O Speranta” Sibiu, care oferă servicii de terapie și recuperare pentru copiii cu autism. 

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

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

Sibiu si Fundația ”Un Copil O Speranță” Sibiu. 

DAS Sibiu a asigurat în anul 2019 un număr de 10 specialiști: 1 sef centru, 1 psiholog, 2 

logopezi, 1 maseur, 4 psihopedagogi, 1 asistent social. 

Fundatia UCOS a asigurat, în parteneriat cu DGASPC, un numar de 2 specialiști: 2 

psihopedagogi. 

Din partea Fundației U.C.O.S., lucrează 3 specialiști cu jumătate de normă: 1 psiholog care 

desfășoară activități cu părinții, 1 ergoterapeut, 1 pedagog de recuperare specializat in terapia 

asistata de animale și cu un sfert de norma, 1 meloterapeut. 

Dinamica beneficiarilor centrului în perioada 2007-2018 se prezintă astfel: 
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Principalele activități desfășurate în cadrul centrului se adresează:  

 COPIILOR:  

- Identificare cazuri noi aflate pe lista de așteptare: 23 de copii 

- Evaluare cazuri noi: 5 copii. 

- Reevaluare cazuri existente/ beneficiari servicii: 36 copii 

 Terapii/ activități de abilitare si reabilitare: 45 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 socială, facilitare acces la educație 

generală, ergoterapie/terapie ocupatională, meloterapie, socializare, activități culturale și de 

petrecere a timpului liber) 

 Activități educaționale: 45 copii (individuale, în grup) 

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

(Ex: Lecție de circulație,”Noaptea cercetătorilor”, evenimet organizat de ULBS; vizionare film în 

cadrul Festivalului Astra Film Junior;  participare la FITS 2018; spectacol de teatru organizat de 

Flute Theatre la Teatrul Gong; activități desfășurate împreună cu elevi de la școli și licee din Sibiu, 

în cadrul ”Școlii altfel”; Activități organizate în cadrul Școlii de vară: vizite - obiective importante 

ale orașului; vizită la Avrig – Pensiunea „Ghiocelul” activități de echitatție; Biblioteca ASTRA; 

vapor Căciulata; Centrul Chinologic; cetatea Cisnădioara și Deva; Muzeul C.F.R.; Rășinari „ 

Montana Garden” – tramvai; Gărbova; Grădina Zoologică). 

 Activități recreative și de socializare: 45 copii 

 În cadrul Centrului ”Caleidoscop”; 

 În comunitate: locuri de joacă pentru copii (în interior și în aer liber), Muzeul în aer liber, 

Grădina Zoologică, Baia populară Neptun; 

 În afara orașului: Avrig, Căciulata, Deva, Rășinari, Gărbova. 

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, în prezența personalului și 

familiilor copiilor din CZD. 

 FAMILIEI/ REPREZENTANȚILOR  LEGALI: 

Beneficiari: Familii cu copii cu tulburări din spectrul autist: 45 

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

educațională individuală,”Școala părinților”, Workshopuri: curs de prim ajutor, discuții tematice cu 

oficialități din municipiul Sibiu, Consiliere socială, Întălniri echipă-părinți/ reprezentanți legali: 

discutarea evoluției copiilor, reuniuni cu părinții (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 

internaționale de conștientizare a autismului – 2 aprilie: ateliere pentru copii, materiale informative 

pe tema autismului, iluminare în albastru a sediului Centrului ”Caleidoscop (Clădirea Fundației 

U.C.O.S.), comunicat Facebook, emisiuni radio. 

 Ziua Porților Deschise, actiune organizata în luna decembrie cu ocazia Zilei 

internaționale a voluntarilor. 

 Mediatizarea activităților prin intermediul paginii de Facebook a Fundației „ Un copil, o 

speranță” 

 Colaborare cu instituții de învățământ preșcolar în vederea, sprijinirii integrării/ incluziunii 

școlare si sociale a copiilor cu TSA. 

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

specialitate; recrutare de voluntari. 

 Colaborare cu Teatrul Gong, Sibiu. 
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 Colaborare cu Complexul National Muzeal Astra, Sibiu. 

 Colaborare cu Fundatia Didactica - Școala Primară Româno-Finlandeză, 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 D.A.S. 

Sibiu si Fundația ”Un Copil O Speranță” Sibiu. 

D.A.S. Sibiu a asigurat în anul 2019 un număr de 10 specialiști: 2 psihologi, 2 logopezi, 1 

maseur, 4 psihopedagogi, 1 asistent social. 

Fundatia UCOS a asigurat, în parteneriat cu DGASPC un numar de 3 specialiști: 1 

psihopedagog (normă întreagă),1 psiholog (care desfățoară activități cu pătinții) și 1 logoped (care 

coorodnează activitțile centrului jumătate de normă) 

Din partea Fundației U.C.O.S., lucrează 2 specialiști cu jumătate de normă: 1 

psihopedagog, 1 ergoterapeut și 1 psihopedagog (normă întreagă). 

 

VI. ACTIVITATEA SERVICIULUI SALARIZARE, FINANCIAR-CONTABIL ȘI 

ACHIZIȚII PUBLICE 

În anul 2019 bugetul gestionat de DAS Sibiu s-a prezentat astfel: 

Analiza Contului de Execuție 2019                            

Nr. 

crt. 

DENUMIRE TITLU DE 

CHELTUIALĂ 

BUGET 

APROBAT (lei) 

PLATA                                

NETA (lei) 

       % 

1. SECȚIUNEA FUNCȚIONALĂ 31.675.770 lei 29.351.662 lei 92,66 % 

A. Cheltuieli de personal 14.471.000 lei 13.404.855 lei 92,63 % 

B. Bunuri de servicii 2.353.770 lei 1.841.941 lei 78,25 % 

C. Asistență socială 14.851.000 lei 14.104.866 lei 94,98 % 

2. SECȚIUNEA DEZVOLTARE 1.939.000 lei 531.410 lei 27,41 % 

 Cheltuieli de capital 1.939.000 lei 531.410 lei 27,41 % 

 TOTAL 33.614.770 lei 29.883.072 lei 88,90 % 

In anul 2019 DAS Sibiu a primit o donatie din parte SC GLS GENERAL LOGISTICS 

SYSTEMS ROMANIA SRL în cuantum de 22.000 lei, fonduri care au  fost utilizate pentru: 

 Adăpostul de Noapte: 

- reparații curente la grupuri sanitare, instalația de apă-canal, fațada clădirii; 

- achiziționare mobilier: dulapuri, noptiere, cuier; 

- achiziționare lenjerie și acesorii pat (saltele); 

- materiale curățenie/dezinfectanți. 

 Club pentru persoane vârstnice Nr.1 – str. A. Șaguna, nr.21 

- Reparații curente/igienizare 

- Materiale curățenie/dezinfectanți 

 Club pentru persoane vârstnice N.2 – str. Ocnei, Nr.20 

- Reparații curente/igienizare club 

 Veteranii de război 

- Pachete cadou Pasti, Crăciun și 8 Martie 

 

ACTIVITATEA PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE  

Pe parcursul anului 2019, 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 achiziție directă; 
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- întocmirea documemtației privind achiziția publică de alimente prin procedură 

simplificată pe loturi (8 loturi) în sistemul achizițiilor publice SICAP și atribuirea 

contractelor; 

- întocmirea și 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  ANAP; 

- 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 

contract 

Nr. Data Nr. Data  

1  ASOCIATIA 

FEMEILOR 

SIBIU 

Servicii 

sociale-Centru 

primire pentru 

victimele 

violentei in 

familie 

14305 15.05.2019   31.12.2019 77.326,48 

lei fără 

TVA 

2  SC ARIA 

CLINIC SRL 

Servicii de 

Medicina 

muncii- 

Siguranța 

Circulației 

14925 23.05.2019   31.12.2019 In functie 

de 

serviciile 

efectuate 

cf.ofertei  

3  Autoritatea 

Nationala 

Sanitar-

Veterinară și 

pt Siguranța 

Alimentelor 

Servicii -

executare 

analize de 

laborator 

14705 21.05.2019   31.12.2019 In functie 

de 

serviciile 

efectuate – 

Cf.factura 

4  A&A 

COMPUTERS 

SHOP SRL 

Achiziție piese 

si accesorii 

fotocopiatoare 

15556 29.05.2019   31.12.2019 5.999,88 

lei fără 

TVA 

5  A&A 

COMPUTERS 

SHOP SRL 

Achiziție 

calculatoare/m

onitoare/licenț

e 

18216 26.06.2019   26.07.2019 29.914,28 

lei 

fără TVA 

6  SC BELFIX 

DISTRIBUTI

E SRL 

Achiziție 

produse – 

echipament de 

bucătărie, 

articole de 

menaj si uz 

casnic 

32295 15.11.2019   10.12.2019 39.035 lei 

fără TVA 

7  CERT SIGN Servicii de 

certificare 

digitala 

aplicatie click 

SIGN- 

semnătura 

electonică 

45/B77

3/19166

40 

11.03.2019   11.03.2022 Cf.factura 
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8  SC CEVICON 

SRL 

Servicii de 

întreținere, 

spălare auto 

14763 22.05.2019   31.12.2019 In functie 

de 

serviciile 

efectuate – 

Cf.oferta 

9  SC CONECO 

BILD SRL 

Lucrări pentru 

realizarea 

ob.de 

investiții -

Șarpanta și 

învelitoare la 

Cantina 

Municipiului 

Sibiu 

28853 16.10.2019   20.12.2019 251.926,8

2 lei fără 

TVA 

10  SC CORA 

TRADE 

CENTER SRL 

Achiziție 

produse - 

echipamente 

de birou cu 

exceptia 

mobilierului 

15193 27.05.2019  

30542 

 

31.10.

2019 

31.12.2019 7.899,36 

lei fără 

TVA 

8.100 lei 

fără TVA 

 

11  SC DIANA 

SRL 

Achizitie 

produse 

alimentare- 

LOT 7 – Carne 

uscată, sărată, 

afumată și 

condimentetă 

26098 23.09.2019   31.12.2019 55.183,00 

lei fără 

TVA 

12  SC 

EUROGRUP 

BOGDAN  

SRL 

Achizitie 

produse 

alimentare- 

LOT 8 

- Salamuri 

26099 23.09.2019   31.12.2019 163.170 

lei fără 

TVA 

13  SC 

EUROGRUP 

BOGDAN  

SRL 

Achizitie 

produse 

alimentare- 

LOT 5 

- Diverse 

tipuri de carne 

26093 23.09.2019   31.12.2019 79.384 lei 

fără TVA 

14  SC 

EUROGRUP 

BOGDAN  

SRL 

Achizitie 

produse 

alimentare- 

LOT 3 

- Diverse 

produse lactate 

26089 23.09.2019   31.12.2019 49.917,60 

lei fara 

TVA  

15  SC 

EUROGRUP 

BOGDAN  

SRL 

Achizitie 

produse 

alimentare- 

LOT 2 

- Brânzeturi 

26088 23.09.2019   31.12.2019 54.484,50 

lei fără 

TVA  

16  I.I. GANCEA 

VASILE 

Lucrări de 

reparații și 

igienizare 

birouri (5) 

27421 03.10.2019  

29913 

 

25.10.

2019 

24.10.2019 7.126,72 

lei fara 

TVA 

17  I.I. GANCEA Lucrări de 33547 27.11.2019   06.12.2019 6.169,38 
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VASILE reparații și 

igienizare la 

Clubul pt. 

Persoane 

Vârstnice – 

str.Ocnei, 

nr.20 

lei  

fără TVA 

18  Instal Termo 

Miv SRL 

Servicii 

verificare, 

reparare, 

întreținere 

centrale 

termice 

17765 20.06.2019   31.12.2019 2650 lei 

fără TVA 

80 lei/h  

fără TVA 

19  INDUSTRIAL 

SOFTWARE 

SRL 

Programe 

INDSOFT – 

SICO  

11370 15.04.2019   31.12.2019 9360 lei 

fără TVA 

20  KESLER 

NVA 

PROIECT 

SRL 

Servicii de 

proiectare si 

asistență 

tehnică pt. 

investiția 

Șarpantă și 

învelitoare 

clădire Cantina 

Municipiului 

Sibiu 

17538 19.06.2019   20.12.2019 38.000 lei 

fără TVA 

21  KESLER 

NVA 

PROIECT 

SRL 

Lucrări de 

reparații și 

igienizare 

birouri (cam 

54-58, cam 33) 

34280 02.12.2019   

 

09.12.2019 7.480,40 

lei fără 

TVA 

22  LECONFEX 

SRL 

Achizitie 

produse 

alimentare – 

pachete 

alimente 

14712 21.05.2019   31.12.2019 78.795,11 

lei fără 

TVA 

23  SC 

MAXIGEL 

SRL 

Achizitie 

produse – 

aparate 

electrice de uz 

casnic 

28623 14.10.2019   15.11.2019 17.280,64 

lei fără 

TVA 

24  POLICLINIC

A MEDICA 

Servicii 

medicale – 

Medicina 

Muncii 

14933 01.05.2019   31.12.2019 9332 lei 

fără TVA 

25  SC NATY 

PROD SRL 

Achiziție 

produse 

alimentare- 

pâine 

12898 03.05.2019   31.12.2019 113.010 

lei fără 

TVA 

26  SC 

PROCOMUNI

TA CENTER 

SRL 

Servicii de 

formare 

profesionala 

28093 09.10.2019   25.11.2019 800 lei 

fără TVA 

27  SC RODELI Achiziție 22420 12.08.2019   20.09.2019 73.347,44 
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COM SRL lucrări 

reparații,zugră

veli întreținere 

Cămin pt. 

Persoane 

Vârstnice 

  lei fără 

TVA 

28  RENAULT 

COMERCIAL 

ROUMANIE 

SRL 

Achiziție 

produse – 

ob.investiție- 

autoturism  

Dacia Duster 

24122 03.09.2019   01.11.2019 67.565,64 

lei fără 

TVA 

29  SC 

ROMFULDA 

PROS SRL 

Achiziție 

produse – LOT 

1- Produse 

lactate 

26086 23.09.2019   31.12.2019 112.520 

lei fără 

TVA 

30  SC RUBE 

SRL 

Achiziție 

produse – 

ob.investiții – 

Centrale 

termice 

26868 30.09.2019   22.10.2019 25.746,47 

lei fără 

TVA 

31  SC 

RUXIMAR 

SRL 

Achiziție 

produse 

alimentare-  

LOT4 carne de 

porc 

26091 23.09.2019   31.12.2019 120.947 

lei fără 

TVA 

32  SC 

RUXIMAR 

SRL 

Achiziție 

produse 

alimentare- 

LOT 6 – 

Produse de 

origine 

animala, carne 

si produse din 

carne 

26096 23.09.2019   31.12.2019 98.315,50 

lei fără 

TVA 

33  SC 

STERICYCL

E SRL 

Servicii de 

ridicare 

deșeuri 

medicale 

16954 11.06.2019   31.12.2019 400 lei 

fără 

TVA/abon

ament 

anual 

34  SC 

SERVEXPER

T SRL 

Achiziție 

servicii 

dezinsecție/der

atizare 

13523 09.05.2019   31.12.2019 3.800 lei 

fără TVA 

35  SC 

TRANSCOM 

IONY SRL 

Servicii de 

întreținere, 

revizii și 

reparații 

curente 

autoturisme 

16276 05.06.2019   31.12.2019 In functie 

de 

serviciile 

efectuate – 

Cf.oferta 

36  SC 

TRIFORELI 

SRL 

Servicii – 

dirigenție de 

șantier 

pt.ob.investiții 

Sarpanta si 

28850 16.10.2019   20.12.2018 2.400 lei 

fără TVA 




