SERVICII SOCIO-MEDICALE
DE CARE POT BENEFICIA
CETĂȚENII MUNICIPIULUI GALAȚI,
PREPONDERENT PERSOANELE VÂRSTNICE
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CATEGORII DE SERVICII SOCIALE COORDONATE DE CĂTRE DIRECȚIA
DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI
♦ Servicii sociale acordate de furnizori de servicii sociale de drept public - unităţi de
asistenţă socială aflate sub autoritatea Consiliului Local Galaţi
♦ Servicii sociale acordate de furnizori de servicii sociale de drept privat - unităţi de
asistenţă socială subvenționate de la bugetul local în baza prevederilor Legii nr. 34/1998
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor și fundaţiilor române cu personalitate juridică,
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
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SERVICII SOCIALE ACORDATE
DE FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE
DE DREPT PUBLIC

• Servicii sociale furnizate prin unităţi de asistenţă socială aflate sub autoritatea
Consiliului Local Galaţi

1) CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE GALAȚI
2) CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA
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CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL
DE SERVICII SOCIALE GALAȚI
Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, cu sediul
în Galați, funcționează ca instituție de interes public, cu
personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Local
Galați, care asigură servicii sociale pentru copii aflați în situație
de risc, copii cu dizabilități, persoane vârstnice și servicii sociomedicale pentru bolnavii cronici și persoanele diagnosticate cu
boala Alzheimer care necesită supraveghere, asistare, îngrijire
și tratament prin:
♦Centrul de Îngrijire și Asistență socio-medicală;
♦Centrul Alzheimer;
♦Agenția de Servicii Sociale Comunitare „Alternativa”;
♦Centrul Multifuncțional de Recuperare KIDS;
♦Centrul de zi pentru Copii cu Autism;
♦Centrul Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru
Persoane Vârstnice.

Adresa:
Str. Domnească, nr 160
Tel/Fax: 0236/479415
Galați
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CATEGORII DE BENEFICIARI
Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați oferă protecție și sprijin pentru
următoarele categorii de beneficiari:
persoane cu dizabilități

bolnavi cronici

copii cu dizabilități
și copii aflați în
situație de risc

persoane vârstnice
Persoane care au nevoie de protecție
specială și necesită îngrijire medicală,
supraveghere și tratament ce nu se
poate realiza la domiciliu, în vederea
prevenirii unor situații de dificultate,
vulnerabilitate, care pun în pericol
securitatea și care pot duce la
marginalizare și excluziune socială
persoane cu afecțiuni
psihice

persoane diagnosticate
cu boala Alzheimer
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CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ
DIN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL
DE SERVICII SOCIALE GALAȚI

• Este înființat prin Hotărârea Consiliului Local
Galați, acreditat conform Certificatului de
acreditare nr. 000693/22.05.2014, cu sediul
în Str. Domnească, nr. 160, Galați.
• Centrul de Îngrijire și asistență medicosocială funcționează ca structură fără
personalitate juridică în subordinea Centrului
Multifunţional de Servicii Sociale Galaţi.
• Capacitate: 108 locuri de cazare
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SERVICII ACORDATE DE
CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE GALAȚI PRIN
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ
•
•
•
•

găzduire pe perioadă nedeterminată;
asistență medicală și îngrijire;
asistență paleativă;
activități de consiliere psiho-socială și informare, consiliere
juridică, socializare și petrecere a timpului liber, terapii de
relaxare;
• organizare și implicare în activități comunitare și culturale;
• asistență și suport pentru familia beneficiarului;
• consiliere și asistență în caz de deces.
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CONDIȚII DE ACCES
ÎN CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DIN
CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL
DE SERVICII SOCIALE GALAȚI

•
•

•
•
•

Accesul unei persoane în centru se face avându-se în vedere următoarele criterii:
au domiciliul în Municipiul Galați;
nu au familie ori susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile față de
aceștia, datorită stării de sănătate și/sau situației economice sau a sarcinilor familiale,
potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor
proprii;
nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii
necesare;
nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată.
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COSTUL MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE, ÎN ANUL 2018,
PENTRU BENEFICIARII
CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE GALAȚI CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ
Costul mediu lunar de întreținere, pentru anul 2018, în Centrul Multifuncțional de
Servicii Sociale Galați - CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ, este
în cuantum de 3.294 lei, conform H.C.L. nr. 55/15.02.2018, cost calculat pe baza cheltuielilor

curente ale centrului, în perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017.
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MODALITATEA DE ACOPERIRE A VALORII INTEGRALE
A COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE
Beneficiarii care au venituri şi sunt îngrijiți în centru datorează contribuţia lunară de

întreţinere de 80% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăşi costul mediu lunar
de întreţinere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Galaţi;
Diferenţa până la limita de 90% din costul mediu lunar de întreţinere se va plăti de
către susţinătorii legali ai persoanelor îngrijite în centru, dacă realizează venit lunar pe
membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut

pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legi, dar nu mai mult de 30% din veniturile nete lunare
totale ale familiei şi fără a afecta valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată pe membru de familie;

Consiliul Local al Municipiului Galați va suporta diferenţa dintre valoarea totală a
costului mediu lunar de întreţinere şi contribuția proprie a beneficiarilor sau a aparținătorilor
acestora.
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ACTE NECESARE PENTRU ADMITEREA ÎN
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ
- CI/BI;
- certificat de naștere;
- act de deces soț/soție;
- hotărâre definitivă de divorț;
- copie după actul de proprietate al imobilului de la adresa de domiciliu, consemnată în actul
de identitate a persoanei care solicită accesul în cămin;
- adeverință de venit pentru persoanele care solicită accesul în cămin;
- cupon de pensie din luna în care se depune cererea, decizie de pensionare iar, după caz,
acolo unde nu există decizie de pensionare se va depune o declarație pe propria răspundere
privind venitul rezultat din pensie;
- adeverință de venituri (salarii) a susținătorilor legali și membrilor acestora;
- angajament de plată dat de susținătorul legal în cazul în care contribuția lunară de întreținere
a persoanei vârstnice nu se acoperă din veniturile acesteia, acesta se obligă la plata diferenței
până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere.
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CENTRUL ALZHEIMER
DIN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL
DE SERVICII SOCIALE GALAȚI
• Este înființat în urma implementării proiectului
„Înființarea Centrului Alzheimer și Reabilitarea
Serviciilor Conexe” derulat în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 3
„Dezvoltarea Infrastructurii Sociale”, Domeniul major
de intervenţie 3.2. „Reabilitarea / modernizarea /
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale” de către Centrul Multifuncțional de Servicii
Sociale Galați.
• Centrul Alzheimer este serviciu de asistenţă socială,
fără personalitate juridică si funcţionează în
subordinea Centrului Multifuncţional de Servicii
Sociale Galaţi.
• Capacitate: 30 de locuri

Adresa:
Str. Domnească, nr 160
Tel/Fax: 0236/479415,
Galați
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SERVICII ACORDATE
ÎN CADRUL CENTRULUI ALZHEIMER

•
•
•
•
•
•
•

găzduire pe perioadă nedeterminată;
hrană, cazarmament, îngrijire;
consiliere socială, consiliere juridică, consiliere psihologică;
socializare și recreere;
asistență medicală;
asistență paleativă;
kinetoterapie și masaj.
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PERSOANELE CARE POT BENEFICIA DE SERVICIILE
CENTRULUI ALZHEIMER
Persoanele cu/sau fără certificat de încadrare în grad de handicap, diagnosticate cu
boala Alzheimer, cu domiciliul în Municipiul Galați care necesită îngrijire medicală
permanentă într-un centru specializat și care:
- nu au familie ori susținători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească
obligaţiile față de aceștia, datorită stării de sănătate și/sau situaţiei economice sau a
sarcinilor familiale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
- nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza
resurselor proprii;
- nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea
îngrijirii necesare;
- nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
- se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori
stării fizice sau psihice.
♦
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COSTUL MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE, ÎN ANUL 2018,
PENTRU BENEFICIARII
CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE GALAȚI CENTRUL ALZHEIMER

Costul mediu lunar de întreținere, pentru anul 2018, în Centrul Multifuncțional de
Servicii Sociale Galați - CENTRUL ALZHEIMER, este în cuantum de 3.294 lei, conform
H.C.L. nr. 55/15.02.2018, cost calculat pe baza cheltuielilor curente ale centrului, în
perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017.
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MODALITATEA DE ACOPERIRE A VALORII INTEGRALE
A COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE
Beneficiarii care au venituri şi sunt îngrijiți în centru datorează contribuţia lunară de
întreţinere de 80% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăşi costul mediu lunar de
întreţinere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Galaţi;
Diferenţa până la limita de 90% din costul mediu lunar de întreţinere se va plăti de către
susţinătorii legali ai persoanelor îngrijite în centru, dacă realizează venit lunar pe membru de
familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, stabilit potrivit legi, dar nu mai mult de 30% din veniturile nete lunare totale ale
familiei şi fără a afecta valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pe
membru de familie;
Consiliul Local al Municipiului Galați va suporta diferenţa dintre valoarea totală a
costului mediu lunar de întreţinere şi contribuția proprie a beneficiarilor sau a aparținătorilor
acestora.
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ACTE NECESARE PENTRU ADMITEREA ÎN CENTRUL ALZHEIMER
•
•
•
•
•
•
•

•
•

CI/BI;
certificat de naștere;
act de deces soț/soție;
hotărâre definitivă de divorț;
copie după actul de proprietate al imobilului de la adresa de domiciliu, consemnată în
actul de identitate a persoanei care solicită accesul în cămin;
adeverință de venit pentru persoanele care solicită accesul în cămin;
cupon de pensie din luna în care se depune cererea, decizie de pensionare iar, după caz,
acolo unde nu există decizie de pensionare se va depune o declarație pe propria
răspundere privind venitul rezultat din pensie;
adeverință de venituri (salarii) a susținătorilor legali și membrilor acestora;
angajament de plată dat de susținătorul legal în cazul în care contribuția lunară de
întreținere a persoanei vârstnice nu se acoperă din veniturile acesteia, acesta se obligă la
plata diferenței până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere.
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MUNICIPIUL GALAȚI

Vă mulțumim!
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECTOR EXECUTIV,
Alupoaei Mihaela-Carmen

Întocmit,
Biroul Dezvoltare Servicii Sociale,
Relaţii cu Instituţiile de Asistenţă Socială şi O.N.G
COZMA MONICA
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