
INFORMAŢII GENERALE 
PRIVIND 

SERVICIUL SOCIAL ,,CENTRUL DE ZI DE INFORMARE ŞI CONSILIERE PENTRU 
PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST’’ 

 
1. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social ,,Centrul de Zi de Informare şi Consiliere’’ funcţionează cu respectarea 
prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea 
nr. 292/2011 – a asistenţei sociale,  cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Serviciul social ,,Centrul de Zi de Informare şi Consiliere’’ este înfiinţat ca structură 
organizatorică în cadrul Centrului pentru persoane fără adăpost, în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Braşov nr. 37/2015, respectiv Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Braşov nr 692/21.12.2015,  modificată – privind aprobarea organigramei și statului de 
funcţii al Direcţiei de servicii sociale Braşov; 
(3)  Serviciul social ,,Centrul de Zi de Informare şi Consiliere’’ este înfiinţat şi administrat de 
Direcţia de Servicii Sociale în calitate de furnizor de servicii sociale, acredată conform Certificatului 
de acreditare, seria AF Nr. 002594, şi care deţine licenţa de funcţionare nr. 0005476,  având sediul în 
str. Zizinului nr. 126C. 

   Scopul serviciului social „ Centrul de Zi de Informare şi Consiliere’’ este de a furniza servicii 
sociale care cuprind, activităţi de consiliere socială și psihologică, facilitarea accesului la formare 
profesională, educare pentru abilităţi de viaţă independentă, educare pentru inserţie/ reinserţie în 
familie şi comunitate, educare pentru integrare/ reintegrare socială,persoanelor adulte fără adăpost, 
care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar - economic, juridic ori din 
cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află 
în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere, care au ultimul domiciliu sau reşedinţa în 
municipiul Braşov. 

   (4)  Date tehnice: Imobilul  în care funcţionează serviciul social ,,Centrul de Zi de Informare şi 
Consiliere’’ este situat pe str. Zizinului nr.126C, are o suprafaţă totală de 1.870,75 m2, fiind 
proprietatea municipiului Braşov şi dat în administrare, pe perioadă nedeterminată, Direcţiei de Servicii 
Sociale Braşov. Funcţionării serviciului ,,Centrul de Zi de Informare şi Consiliere’’ îi sunt alocaţi 84 
mp. 

  Spaţiul destinat funcţionării serviciul social ,,Centrul de Zi de Informare şi Consiliere’’ este 
situat la etajul I, şi dispune de 3 camere, compartimentate după cum urmează: 

- două încăperi, respectiv un birou de consiliere şi o sală de activităţi pentru beneficiari; 
- un grup sanitar prevăzut cu vas de toaletă, duş, lavoar; 
  Fiecare beneficiar are acces în spaţiile cu destinaţie comună, respectiv sala de mese, o sală 
multifuncţională, precum şi la grupul sanitar, existent la nivelul etajului I. 

  Centrul mai dispune de o sală de socializare pentru persoanele cu nevoi speciale, situată la 
parterul imobilului și de un spațiu amenajat pentru frizerie situat la etajul 1. 

2. Date generale privind acordarea serviciilor sociale 
 

A. Tipuri de servicii sociale şi facilităţi oferite  
Serviciile şi facilităţile oferite beneficiarilor în cadrul serviciului social ,,Centrul de Zi de Informare şi 
Consiliere pentru persoane fără adăpost’’ sunt următoarele: 
1) Oferirea de servicii de informare- consiliere psihosocială cu o durată de maxim de 8  
ore/zi, în limita unei capacităţi maxime de 8 beneficiari / zi, în medie 40 consilieri/ săptămână. Centrul 
de Zi de Informare şi Consiliere oferă după caz, asistenţă pentru diagnoza socială, suport emoţional, 
consiliere psihologică/ psihosocială, facilitarea accesului la formare profesională, educare pentru 



abilităţi de viaţă independentă, educare pentru inserţie/ reinserţie în familie şi comunitate, educare 
pentru integrare/ reintegrare socială. 
2) Îngrijire personală, igienizare şi deparazitare, include asigurarea materialelor de igienă  
personală şi ofeririea posibilităţilor de efectuare a igienei personale, în spaţii curate şi igienizate 
3) Alte servicii – o masă caldă, pentru beneficiarii care accesează serviciile ,,Centrului de Zi  

de Informare şi Consiliere pentru persoane fără adăpost’’, la cantina socială din cadrul Direcției de 
Servicii Sociale, pentru beneficiarii care optează pentru acest serviciu. 
    Serviciile oferite în cadrul Centrului de Zi de Informare şi Consiliere pentru persoane fără adăpost 
sunt asigurate de un psiholog/asistent social. 
 
 

B. Condiţii de admitere 
1. Beneficiarii de servicii sociale 
a) Persoane adulte fără adăpost, care au ultimul domiciliu sau reşedinţa în municipiul Braşov,  
reprezentând aceea categorie socială, formată din persoane singure ori familii care, din motive 
singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar - economic, juridic ori din cauza unor 
situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în 
incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere, potrivit prevederilor art. 6, lit.z, din Legea 
nr. 292/2011, legea asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare.  
b) Admiterea beneficiarilor se face în baza solicitării directe din partea persoanelor singure  
aflate în situaţii de risc social sau a familiei împuternicitului legal, prin recomandarea, referirea din 
partea unui alt serviciu/ insituţii publice sau private şi semnalare/ sesizare scrisă sau telefonică din 
partea unor alte persoane  decât membrii familiei\ împuternicitului legal. 
 

Beneficiari eligibili     

- Persoane adulte, cu ultimul domiciliu în Municipiul Braşov: 
- Persoane tinere cu vârsta până la 26 ani, care provin  din Centrele de plasament de pe raza  
- judeţului Braşov, dacă au adeverință doveditoare; 
- Persoane fără adăpost care se află în incapacitatea de a susține o locuință în regim de închiriere , 

sunt în risc de evacuare, și care fac dovada acestui fapt. 
- Persoane care trăiesc în stradă sau care locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți.  

 

Beneficiari neeligibili    

Persoane care sunt diagnosticate cu afecţiuni psihice – psihiatrice, sau care au un comportament 
agresiv/violent, fizic sau verbal, evident; 
Persoane  care sunt externate din spitale și care necesită îngrijire medicală de specialitate; 
Persoane  care se află în stare de ebrietate sau sunt sub influenţa drogurilor (solvenţilor); 
 

Acte necesare: 
1) Cerere de acordare a serviciilor cu declarație pe propria răspundere că nu posedă locuință sau alte 
proprietăți și terenuri; 
2) Declaraţie-acord prin care se exprimă acordul prelucrării datelor personale de către furnizor; 
3) Cartea de identitate a beneficiarului în copie; 
4) Adeverință medicală, de la medicul de familie din care să reiasă că nu suferă de boli contagioase, 
afecțiuni psihice, psihiatrice sau tulburări de comportament. 
5) Analize RX pulmonar, VDRL; 
 

C. Costul serviciilor 
Serviciile sociale oferite în Centrul  de Zi de Informare şi Consiliere pentru persoane fără adăpost, sunt 
gratuite. 
Programul Centrului  de Zi de Informare şi Consiliere pentru persoane fără adăpost 
Program de funcţionare: Luni- Vineri: 08:00-16:00  
SEDIUL: str. Zizinului nr. 126 C; 
TELEFON/FAX: 0268/ 324 018 
E-mail: dssbv@yahoo.com, www.dssbv.ro; 
MIJLOACE DE  TRANSPORT R.A.T. BRAŞOV: linia 34 și 34B 


