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SERVICIUL COORDONARE ȘI MONITORIZARE CENTRE REZIDENȚIALE 

 

 

INFORMARE 

Privind:   Prezentarea Centrelor Rezidențiale aflate în subordinea Direcției de Asistență 

Socială Brăila și a Adăpostului de Noapte  

 

La nivelul Municipiului Brăila funcţionează  trei centre rezidenţiale destinate persoanelor 

vârstnice şi persoanelor aflate în nevoie, înfiinţate ca instituţii publice de asistenţă socială 

cu personalitate juridică, după cum urmează:  

1.Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” (www.camin-lacu-sarat.ro), cu sediul în 

Stațiunea Lacu Sărat, Aleea Centrală nr.1, județul Brăila, dispune de o capacitate totală 

de 142 locuri, găzduirea beneficiarilor realizându-se în limita locurilor disponibile. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” funcționează în baza HCLM nr. 

240/08.05.2021, privind Aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat”. 

2.Complexul Rezidențial „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (www.caminpetrusipavel.ro), 

care desfășoară următoarele servicii sociale: serviciul social pentru persoane vârstnice și 

serviciul social pentru persoane aflate în situații de dependență. Capacitatea de găzduire a 

complexului este de 201 locuri, din care 161 locuri pentru serviciul social pentru persoane 

vârstnice – ”Căminul pentru persoane vârstnice- Caraiman” situat în municipiul Brăila, str. 

Caraiman nr.11 și 40 locuri pentru serviciul social pentru persoane aflate în situații de 

dependență – Centrul rezidențial de îngrijjire și asistență persoane dependente -Zambilelor -

situat în municipiul Brăila, str. Zambilelor nr.1A.   

Complexul rezidențial „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” funcționează în baza HCLM 

nr.295/18.06.2021, privind infiintarea Complexului rezidential „Sfinţii Apostoli Petru şi 

Pavel”. 

2.Complexul Rezidențial „Sfânta Maria” (www.santamariabraila.ro), cu sediul în județul 

Brăila, Comuna Vădeni, sat. Baldovinești, Calea Moș Anghel nr.486, desfășoară următoarele 

servicii sociale: serviciul social pentru persoane vârstnice și serviciul social pentru persoane 

aflate în situații de dependență. Capacitatea de găzduire a complexului este de 139 locuri, 

respectiv 100 locuri pentru serviciul social pentru persoane vârstnice și 39 locuri pentru 

serviciul social pentru persoane aflate în situații de dependență5 



 

                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Complexul Rezidențial „Sfânta Maria” funcționează în conformitate cu prevederile  HCLM 

nr.239/08.05.2021 privind Aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale Complexului rezidențial „Sfânta Maria” cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Centrele rezidențiale mai sus menționate se află în subordinea Direcției de Asistență Socială 

Brăila care este furnizor public de servicii sociale, acreditat conform Certificatului A.F 

7506/05.03.2021 și funcționează cu respectarea prevederilor Legii nr.17/2000 privind 

asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Standardului minim de calitate prevăzut la 

Anexa 1 din Ordinul 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, 

tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane 

adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile 

acordate în sistem integrat și cantinele sociale. 

Potrivit Legii nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, pot beneficia de servicii sociale de găzduire, 

persoanele vârstnice care se află în următoarele situații: 

a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, 

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;  

b) nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor 

proprii;  

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii 

necesare; 

d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; 

e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării 

fizice sau psihice.  

Pentru admiterea într-un centru rezidențial, dosarul solicitantului se depune la sediul 

Direcției de Asistență Socială Brăila, situat pe str. Scolilor, nr. 64, Camera 4.  

Dosarul conține o serie de documente , în conformitate cu prevederile  HCLM nr. 

735/27.12.221 privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de 

hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale 

din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Brăila.3 
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Precizăm că pentru găzduirea într-un centru rezidențial, persoana vârstnică are obligația de 

a plăti o contribuție lunară de întreținere  care se stabilește individualizat, în urma evaluării 

complexe, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanei 

vârstnice și după caz, a susținătorilor legali ai acesteia. 

1.Costul mediu lunar de întreținere a unui vârstnic într-unul din căminele pentru persoanele 

vârstnice pentru anul 2022 se prezintă astfel: 

 Costul mediu lunar de întretinere/lei/persoană 

Centrul rezidenţial Persoane dependente 

Persoane semi- 

dependente 

 

Persoane 

independente 

Căminul pentru persoane 

vârstnice "Lacu Sărat" 

Brăila 

4546 3537 3287 

Complexul rezidențial 

"Sf. Apostoli Petru şi 

Pavel" 

  4627 3333 3234 

Complexul Rezidenţial 

"Sf. Maria" Brăila 

4546 3071 2314 

 

*HCLM nr. 735/27.12.2021 privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, 

precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Directiei 

de Asistenta Sociala Braila. 

2.Pentru găzduirea într-unul din centrele rezidențiale menționate mai sus, persoanele 

vârstnice datorează contribuție lunară de întreținere astfel: 

3.a) în cuantum de 60% din veniturile lunare fără a depăși costul mediu lunar de întreținere. 

4.b) pentru persoanele care au venituri insuficiente, responsabilitatea acoperirii diferenței 

până la concurența valorii integrale a contribuției de întreținere revine susținătorilor. 

S-a aprobat pentru anul 2022 valoarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele 

găzduite în centrele rezidențiale, după cum urmează:   
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Contribuţia lunara de întreţinere/lei/persoană pentru anul 2022 

 

Centrul rezidenţial Persoane dependente 

Persoane semi-

dependente 

Persoane 

independente  

Căminul pentru persoane 

vârstnice “Lacu Sărat” 

1206 1034 919 

Căminul pentru persoane 

vârstnice “Sf. Apostoli 

Petru şi Pavel” 

Complexul rezidential 

“Sfânta Maria” 

 

I. Servicii medicale și ingrijire personală 

-asigurarea igienei corporale; 

-monitorizarea starii de sănătate și asistentă medicală ;  

-servicii medicale de bază asigurate de medic medicină de familie și asistente medicale( 

măsurare HTA, glicemie, etc); 

-consultații periodice medic, tratamente (orale sau injectabile); 

-terapii de recuperare, după caz asigurate de maseur, kinoterapeut, etc; 

-servicii de menaj zilnic și igienizare personală pentru persoanele vârstnice imobilizate și 

schimbare scutece de unice folosință; 

-consiliere socială; 

-consiliere psihologică; 

-terapii ocupaționale. 

II. Servicii de masă: 

-trei mese principale și două gustări. 

Valoarea alocației zilnice de hrană este de 22 lei. 

Facem mențiunea că toate centrele rezidențiale dispun de medic medicină de familie, 

asistente medicale și infirmiere. 
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Serviciul social "Adăpost de noapte" este înființat și administrat de furnizorul public de 

servicii sociale, Direcția de Asistență Socială Brăila, prin HCLM nr.728/20.12.2018 privind 

Înființarea Adăpostului de Noapte, prin reorganizarea Centrului Social de Găzduire în Regim 

de Urgență. 

Adăpostul de noapte are o capacitate de 150 locuri și funcționează în imobilul P+3E, 

proprietatea domeniului public al Municipiului Brăila, situat pe Calea Galați nr. 346, C1- 

cămin C. 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Adăpostul de noapte sunt persoane adulte fără 

adăpost, cu precădere cele dependente de stradă, afectate fizic și psihic, cu șanse minime 

de inserție, persoane care nu au afectată independența fizică. 

Grupul țintă al adăpostului de noapte este alcătuit din persoane care nu au locuință 

proprietate personală sau care trăiesc într-o locuință improprie și realizează venituri reduse 

de până la nivelul pensiei sociale minime garantate, conform legislației în vigoare.  

Cazarea persoanei asistate în Adăpostul de noapte se realizează pe o durată de maxim 12 

ore, de la ora 19:00 la ora 07:00, iar primirea beneficiarilor în cadrul Adăpostului se 

realizează în intervalul orar 19:00 – 22:00. 

  Pentru persoanele fără adăpost se asigură următoarele servicii: 

-  igienă corporală; 

 -haine şi lenjerie pentru uzul personal pe perioada cazării în incinta adăpostului; 

-servicii spălătorie efecte proprii; 

-servicii medicale de bază asigurate de medic medicină generală și asistente medicale; 

Servicii de asistență socială , după cum urmează: 

-reintegrare socio-profesională ( obținerea de interviuri de angajare, întocmire dosare de 

pensie, dosare pentru obținerea de beneficii sociale); 

-consiliere psihologică; 

-consiliere socială în funcţie de fiecare caz.  
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