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1. Misiune 

 

Adăpostul de Noapte este un serviciu social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială 

Brăila  a cărui misiune este acordarea de servicii sociale de cazare temporară pe timp de 

noapte, în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, 

generatoare de marginalizare sau excluziune socială, în scopul menţinerii, refacerii sau 

dezvoltării capacităţilor individuale, pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială, 

creşterea calităţii vieţii şi promovarea integrarii sociale. 

 

2. Prezentarea adăpostului 

 

ADĂPOSTUL DE NOAPTE cod serviciu social 8790CR-PFA-II, fără personalitate juridică, 

este înfiinţat şi administrat de furnizorul public de servicii sociale, Direcţia de Asistenţă 

Socială Brăila, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000320. 

ADĂPOSTUL DE NOAPTE funcţionează conform Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare aprobat prin HCLM 10/31.01.2020, cu respectarea prevederilor cadrului general 

de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 

292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a altor acte 

normative secundare aplicabile domeniului. 

ADĂPOSTUL DE NOAPTE asigură: 

-  servicii de găzduire temporară;  
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- servicii medicale constând în consultaţii medicale generale şi programe de 

promovare a sănătăţii; 

 

 

- furnizarea serviciilor  sociale  de  igienizare  prin  oferirea  posibilitatilor de 

efectuare a igienei personale. 
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ADĂPOSTUL DE NOAPTE are o capacitate de 150 de locuri şi funcţionează în imobilul 

P+3E, proprietatea domeniului public al Municipiului Brăila, din Calea Galaţi nr. 346, cămin 

C1-corp C.  

ADĂPOSTUL DE NOAPTE asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlul de cazare, pentru 

persoanele fără adăpost, în limita capacităţii maxime, între orele 19.00-07.00. 

               

 

3. Beneficiari: 

3.1 Categorii de beneficiari: 

- persoane fără adăpost, care au o situație socio-economică precară, nu au locuință 

proprietate persoanală sau care trăiesc într-o locuință improprie și/sau realizează 

venituri reduse de până la nivelul pensiei sociale minime garantate, conform 

legislației în vigoare, sunt apte de a locui în colectivitate și nu necesită supraveghere 

medicală permanentă; 

- persoanele împotriva cărora s-a emis un ordin de protecţie provizoriu, denumiţi 

agresori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent 

de locul de domiciliu al acestora, pe durata ordinului de protecţie provizoriu, 

respectiv 5 zile. 

- persoanele cu vârste peste 18 ani, fără adăpost, cu nevoi urgente de asistare; 
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- tineri care provin din instituţiile de ocrotire/centrele de plasament sau se află în stare 

de risc social şi care nu au locuinţă;  

- persoanele care se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen 

de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință; 

- alte categorii de persoane fără adăpost; 

3.2 Criterii de eligibilitate: 

- domiciliul /reședința beneficiarilor trebuie să fie pe raza municipiului Brăila; 

- persoane suferinde de boli cronice netransmisibile, boli care nu le afectează 

independența fizică; 

- persoane cu tulburări de sănătate mentală (fără a fi grave sau de natură a periclita 

buna desfășurare a activității adăpostului de noapte), persoane amnezice, 

traumatizate, alungate sau fugite de la domiciliu 

 

4. Obiectivele adăpostului sunt: 

 O1. Să asigure cazarea temporară pe timp de noapte a persoanelor aflate în situaţii de 

marginalizare;  

 O2. Să acorde sprijin în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, vulnerabilitate prin 

sprijinirea persoanelor cazate, să îşi întocmească dosarul pentru obţinerea venitului 

minim garantat în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi identificarea unei locuinţe în regim 

de închiriere;  

 O3. Să promoveze integrarea în societate a beneficiarilor, prin facilitarea participării la 

cursuri de perfecţionare profesională prin sprijinul acordat de A.J.O.F.M. Brăila sau prin 

parteneriatele încheiate de Direcţia de Asistenţă Socială cu diverse instituţii; 

 O4. Să sprijine beneficiarii prin asigurarea identităţii beneficiarilor şi procurarea actelor 

de identitate şi de stare civilă, dacă este cazul. 

 O5. Consiliere psihologica 

 O6. Informare si consiliere sociala 

 O7. Programe de promovare a sănătăţii 

 O8. Integrare si participare sociala si civica 
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5. Activităţi realizate în perioada ianuarie -decembrie 2022, în vederea atingerii 

obiectivelor propuse: 

 O1. Să asigure cazarea temporară pe timp de noapte a persoanelor aflate în situaţii de 

marginalizare;  

- În perioada de raportare, de serviciile oferite de Adăpostul de noapte au beneficiat 

un număr mediu zilnic de 38 persoane, astfel: 

 

Luna 

(2022) 

Nr. asistaţi cazaţi 

(în medie) 

IANUARIE 39 

FEBRUARIE 41 

MARTIE 43 

APRILIE 39 

MAI 36 

IUNIE 36 

IULIE 33 

AUGUST 32 

SEPTEMBRIE 35 

OCTOMBRIE 36 

NOIEMBRIE 40 

DECEMBRIE 43 

Total 453 

MEDIA LUNARĂ    37,75 

 

 

 O2. Să acorde sprijin în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, vulnerabilitate prin 

sprijinirea persoanelor cazate, să îşi întocmească dosarul pentru obţinerea venitului 

minim garantat în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi identificarea unei locuinţe în 

regim de închiriere;  

- În perioada de raportare, au fost îndrumaţi și sprijiniți să îşi întocmească dosarul 

pentru obţinerea venitului minim garantat un număr de 14 asistaţi dintre care 7 au obţinut 

ajutor social. 
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- În perioada de raportare, au fost îndrumaţi și sprijiniți să îşi întocmească dosarul 

pentru obţinerea mesei de la cantina socială un număr de 14 asistaţi dintre care 4 au 

obţinut masa de la cantina socială. 

- În perioada de raportare, au fost îndrumaţi și sprijiniți în demersul pentru 

identificarea unei locuinţe sociale sau în regim de închiriere un număr de 12 asistaţi. Un 

număr de 4 beneficiari au primit locuință socială iar pentru 2 beneficiari s-a indentificat 

spațiu de locuit în regim de închiriere.  

- În perioada de raportare, un număr de 13 asistaţi au fost îndrumaţi și sprijiniți în 

vederea obţinerii unei pensie de invaliditate/indemnizaţie grad handicap/pensie limită de 

vârstă 

- În perioada de raportare, un număr de 8 asistaţi au fost îndrumaţi și sprijiniți în 

vederea înscrieri la medic de familie. 

  

 O3. Să promoveze integrarea în societate a beneficiarilor, prin facilitarea participării la 

cursuri de perfecţionare profesională prin sprijinul acordat de A.J.O.F.M. Brăila sau prin 

parteneriatele încheiate de Direcţia de Asistenţă Socială cu diverse instituţii; 

- În perioada de raportare, un număr de 13 asistaţi au fost îndrumaţi în vederea 

înscrierii în evidenţele A.J.O.F.M. Brăila, dintre care 5 asistati s-au înscris. 

- În perioada de raportare, un număr de 13 asistaţi au fost consiliaţi pentru 

identificarea unui loc de muncă, 3 dintre aceştia s-au angajat. 

- În perioada de raportare, 9 asistați a fost sprijiniți în vederea internării într-un 

centru rezidenţial pentru persoane vârstnice. 

 

 O4. Să sprijine beneficiarii prin asigurarea identităţii beneficiarilor şi procurarea actelor 

de identitate şi de stare civilă, dacă este cazul. 

- În perioada de raportare, au fost sprijinţi pentru asigurarea identităţii 

beneficiarilor şi procurarea actelor de identitate şi de stare civilă un număr de 19 asistaţi, 

15 dintre aceştia au obţinut acte de identitate. 
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    O5. Consiliere psihologica 

- În perioada de raportare, toți beneficiarii găzduiții în adăpost au fost evaluați din 

punct de vedere al abilităților cognitive, au participat la sedințe de consiliere de grup și au 

fost consiliați psihologic individual, la cerere sau de câte ori situația a impus. 

     

 

 O6. Informare si consiliere sociala 

         - În perioada de raportare, toți beneficiarii găzduiții în adăpost au fost informați și  

consiliați din punct de vedere social. 
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 O7. Programe de promovare a sănătăţii 

        - În perioada de raportare, toți beneficiarii găzduiții în adăpost au fost informați și  

consiliați prin programe de promovare a sănătății. 

 

   

Beneficiarii sunt consiliați și sprijiniți în efectuarea igienei personale: tuns, bărberit, aranjat 

mustață 

   



 

 11/16

 

 O8. Integrare si participare sociala si civica 
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Exerciții practice cu personalul și beneficiarii Adăpostului de Noapte pentru stingerea 

incendiilor.                                  
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6. Resurse alocate 

a. Resurse umane 

- Șef centru  

- Administrator  

- Medic  

- Psiholog  

- Asistent social  

- Asistent medical 3 pers. 

- Îngrijitoare 3 pers. 

- Spălătoreasă  

- Supraveghetor de noapte 4 pers. 

- Animator socio-educativ 

b. Resurse materiale  

Adăpostul de noapte îşi desfăşoară activitatea la parterul şi etajul I al clădirii astfel: 

- 20 camere din care: 17 camere de adăpostit, 1 spaţiu de depozitare, 2 uscătoare  

- 1 cabinet medical 

- 1 sala de mese/socializare                                                

- 1 oficiu                                                           

- 2 duşuri (16 cabine de dus)                            

- 2 spălătoare (16 chiuvete)                                   

- 2 wc (10 cabine wc)                              

- 2 holuri acces                                                

- 1 hol intrare                                                   

- 1 hol                                                               

- 1 spaţiu tehnic ( centrale termice)                   

- 1 depozit materiale curăţenie şi dezinfecţie  

- 1 spălătorie  

- 1 birou administrator/cabinet asistent social                                       

- 1 birou supraveghetori         

- 1 vestiar personal     

- sistem de monitorizare video 

- sistem antiincendiu 
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c. Resurse financiare 

Finanţarea se realizează integral din fonduri de la bugetul local. 

Cheltuielile ADĂPOSTULUI DE NOAPTE sunt în sumă de: 1.321.897 lei   

- cheltuieli cu personalul angajat 

- cheltuieli de funcţionare: pentru plata utilităţilor (energie termică, energie electrică, apă 

caldă, deşeuri menajere, telefon); 

- cheltuieli cu materiale: medicamente, igienico-sanitare, consumabile, necesare 

întreţinerii centrului. 

d. Sponsorizări și donații: 

- Har Vest Metanoia Brăila 

- Parohia ” Sfinții Arhangheli” 

- SC TIMAC AGRO ROMĂNIA 

- Protoeria Brăila 

- Parohia Cuvioasa Paraschiva 

- Capela Sf. Dimitrie și Sf. Antonie 

- Parohia Sf. Antonie 

- Biserica Sf. Dimitrie cel nou 

- Biserica Adormirea Maici Domnului 

- Catedrala Nașterea Domnului 

- Domnul Balaban Mihail (masă de Paște, Crăciun, Revelion, Sf. Mihail și Gavril) 

- persoane anonime 
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7. Obiective propuse pentru anul 2023 

Conform “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Brăila 2019-

2029”, aprobată prin HCLM nr.168/26.04.2019, Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi-a 

propus următoarele:  

- intervenţii integrate prin creearea unor centre în vederea sprijinirii persoanelor fără 

adăpost (2020-2023) 

- înfiinţarea unui Centru de Zi pentru un număr de 15 persoane adulte fără adăpost (2025-

2026) 

- dezvoltarea activităților de educație pentru sănătate (2019-2024) 

- consiliere si dezvoltare a deprinderilor de viață independent (2019-2024) 

- dezvoltarea activităților de consiliere psihologică, vocațională, dezvoltare personală și 

orientare profesională (2019-2024) 

- izolarea termică a clădirii (2023-2024) 

- efectuarea de lucrări de reparații la etajul 1 

 

 

Întocmit, 

Popescu Aurelia, șef centru 


