
Centrul de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost

● Serviciu social fără personalitate juridică, înfiinţat prin H.C.L. nr. 520 / 20.11.2003

a funcționat până în data de 27.03.2017 în subordinea Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Sf. Spiridon.

Potrivit H.C.L. nr. 127/28.03.2017, Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost 

funcţionează în subordinea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri,

sub autoritatea Consiliului Local Galați.

Date de contact:

Adresa: Galati, str. Alexandru cel Bun nr. 27

Telefon/Fax: 0236/490960

Email: centru_urgenta@yahoo.com

Director, 

Gina Gogoț



Centrul de Urgență pentru Persoane fără 

Adăpost este constituit ca serviciu social pentru 

persoanele aflate în situații de dificultate extremă în

scopul:

 de a reintegra în familia de proveniență sau în alte

instituții de profil ce pot asigura asistență socială

pentru o perioadă nedeterminată, pentru

satisfacerea nevoilor primare ale persoanelor fără

adăpost;

 de a înlătura cauzele şi rezolvarea parțială sau 

totală a efectelor marginalizării sociale;

 de a redobândi capacitățile de viață independentă 

a persoanelor beneficiare. 



• Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Urgență acordate sunt persoane care

indiferent de sex, etnie, religie, vârstă, care din motive singulare sau cumulate de ordin

social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc

în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o

locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau

penitenciare de unde urmează ca într-un termen scurt, (în termen de 2 luni) să fie externate,

respectiv eliberate si nu au domiciliu ori reședință.

• Capacitate: 44 de locuri

• Număr total de beneficiari în anul 2019: 166 beneficiari

• Număr total de beneficiari în anul 2018: 169 beneficiari

• Media anuală cu privire la numărul de beneficiari este de 113 persoane.



• vârsta minimă de 18 ani;

• să aibă domiciliul stabil pe raza municipiului Galați;

• starea de sănătate fizică și mentală să îi permită inserția în colectivitate;

• persoana să fie autonomă, capabilă să se autodeservească;

• să nu fie dependentă de alcool, droguri;

• nu pot fi admise în centru persoanele pentru care furnizarea serviciilor sociale a încetat din motive 

disciplinare;

• să nu deţină în proprietate o locuinţă sau să nu fi înstrăinat o locuinţă în ultimii 3 ani;

• să nu dețină/ să nu fi deținut în ultimul an depozite bancare personale mai mari de 3000 lei;

• să nu fi refuzat atribuirea unei locuințe sociale/ANL;

• să fie lipsit de sprijin familial.



Imobilul centrului este alcătuit din parter și etaj cu următoarea structură: Parter și E1 

PARTER:

• birou asistență socială – 1

• birou sef centru - 1

• cabinet psiholog – 1

• cabinet medical -1

• cabinet consiliere socială – 1

• oficiu alimente (spațiu de distribuție) – 1

• sală de mese (capacitate 25 locuri) – 1

• spălătorie – 1

• centrală termică – 1

• vestiar personal auxiliar – 1 

• grup sanitar (duș) pentru persoane cu 

dizabilități – 1

• grupuri sanitare persoane valide  - 5

• filtru sanitar – 1

• cabină poartă – 1

• cameră zonă tampon – 1 

• camere izolare – 2 (bărbați - 1 pat, femei – 1 

pat)

• camere cu 1 pat – 1 

• camere cu 2 paturi – 8 

• camere cu 3 paturi – 4

ETAJ 1:

• cameră cu 1pat – 1

• cameră cu 2 paturi – 2

• cameră cu 3 paturi – 2

• cameră cu 4 paturi – 1

• grup sanitar – 1



 găzduire pe perioadă determinată de 1 an , cu posibilitatea prelungirii cu încă un 1 an, în funcție de

situația particulară a fiecărui beneficiar;

 consiliere socială și psihologică (consiliere pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active, educare

cu privire la administrarea bugetului);

 servicii de asistenţă medicală primară şi îngrijire (servicii de infirmerie, îngrijire igienico-sanitară,

igienizarea spaţiului de habitat).

În caz de necesitate (ninsori, temperaturi foarte scăzute, intemperii, coduri de avertizare) pentru

a evita eventuale decese în stradă ale persoanelor fără adăpost, Centrul de Urgenţă poate asigura

cazare persoanelor aflate în situaţie de criză extremă, după cum urmează:

 primirea persoanelor identificate în stradă în regim de 24 de ore din 24, de către lucrători ai poliţiei,

jandarmeriei, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciul de Ambulanţă solicitări din partea

administraţiilor pieţelor, sesizări din partea cetăţenilor;

 menținerea unui contact permanent cu autoritatea locală și cu instituțiile publice de asistență socială,

în vederea facilitării accesului beneficiarilor eligibili pentru centrele de tip rezidenţial.



Vă mulțumim!

• DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

A MUNICIPIULUI GALAȚI

Director executiv,

Nicoleta-Daniela Harțegan

Întocmit, 

Consilier Cozma Monica


