
 
 

Descrierea Adăpostului de noapte 
 

Adăpostul de noapte funcționează la parter și 
etaj 1, într-o cladire cu 3 etaje.   
Adăpostul de noapte asigură  cazarea pe timp 
de noapte a persoanelor fără adăpost, pe 
perioadă nedeterminată. 
Categorii de beneficiari 
a) persoane fără adăpost, care au o 

situație socio-economică precară, nu au 
locuință proprietate personală 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;  

b) 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. 

c) persoane cu vârste peste 18 ani, fără 
adăpost, cu nevoi urgente de asistare; 

d) tineri care provin din instituţiile de 
ocrotire/centrele de plasament sau se 
află în stare de risc social şi care nu au 
locuinţă; 

e) pesoane 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 
reședintă;  

f) alte categorii de persoane fără adăpost; 
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Cuantumul contribuției 

beneficiarilor este 0 (zero), 

serviciile de cazare sunt 

gratuite. 

 

 

 

 

 

Cazarea persoanei asistate se 

realizeaza pe  o perioadă de 

minim 8 ore și maxim   

12 ore, respectiv între orele 

19⁰⁰-07⁰⁰. 
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ADĂPOST DE NOAPTE 
 
 
 

Adresa: Calea Galați nr. 346, C1-cămin C 

Tel. 0239 611110/0745203944 

Email: csgru@dasbraila.ro 

 



 
 

Adăpostul are o capacitate de 

150 locuri 

cu următoarele spaţii disponibile: 

 

 17 dormitoare  

 
(dotate cu câte 8-9 paturi, noptiere, corpuri 

de iluminat individuale, sifoniere) 

 

 

Sală de socializare 
dotata cu minibiblioteca, televizor, 

calculator 

 

 

 

 

 

 

 

Sală de mese 
dotata cu mese si scaune, masini de gatit, 

dulapuri si chiuveta 

 

 

 

 

 

 

Cabinet medical 
servicii medicale constând în consultaţii 

medicale generale şi programe de promovare 

a sănătăţii 

Spalatorie  
dotata cu trei masini automate de spalat 

rufe, oficiu rufe murdare, oficiu lenjerie 

curata 

 

 

 

 

 

 

 

Grupuri sanitare 
prevazute cu toalete, lavoar, toaleta 

accesibila persoanelor cu dizabilitati, 

dusuri individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 


