
 

 

Prezentare Adăpost de noapte 

 

 

 

Adăpostul de noapte Rădăuţi este unitate de asistenţă socială, fără personalitate 

juridică, care funcţionează în subordinea Consiliului Local al municipiului Rădăuţi – 

Direcţia de Asistenţă Socială și este situată în Rădăuți. str.Ștefan cel Mare nr.38, județul 

Suceava, având curte comună cu Cantina de ajutor social. 

Imobilul în care funcționează adăpostul este compus din 5 camere, două grupuri 

sanitare , camera centralei și holuri. Capacitatea adăpostului este de 24 de persoane. 

Personal angajat: nu este, paza este asigurată de paznicii de la Cantina de ajutor 

social, iar pe timpul zilei verificările se fac de către gestionarul de la cantină. 

Scopul serviciului social "ADĂPOST DE NOAPTE" este de furnizare de servicii 

sociale gratuit, temporar,  cu cazare, persoanelor fără adăpost cu domiciliul stabil pe 

raza municipiului Rădăuți sau în alte localități, în condițiile legii. 

Activităţile desfăşurate în cadrul serviciului se axează în principal pe: 

- identificarea persoanelor fără adăpost care au nevoie de ajutor şi a căror 

situaţie socială, economică şi medicală impune găzduirea în adăpostul de noapte; 

- evaluarea iniţială a situaţiei persoanei;  

- elaborarea planului de intervenţie şi întocmirea dosarului social al 

persoanei; 

- consiliere, sprijin şi îndrumare pentru persoanele care au nevoie de acestea; 

- găzduirea în adăpostul de noapte; 

- sprijin în vederea menţinerii legăturilor cu rudele; 

- reevaluarea periodică a situaţiei asistaţilor; 

- evaluarea gradului de satisfacţie al asistaţilor 

- se acordă sprijin în vederea obţinerii unei locuinţe sociale şi găsirii unui loc 

de muncă 

 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

ADĂPOSTUL DE NOAPTE funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 

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

292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.161/2002 privind prevenirea și 

combaterea marginalizării sociale, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 

domeniului. 

 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Adăpostul de noapte sunt 

persoane/familii care au domiciliul stabil pe raza municipiului Rădăuţi, nu au locuinţă şi 

nici posibilitatea de a-şi procura sau închiria o locuinţă, nu realizează venituri sau 

acestea sunt insuficiente. De asemenea, în situaţii de calamităţi, condiţii meteo 



nefavorabile, beneficiază de găzduire şi persoane din alte localităţi care, pe timpul nopţii 

sunt găsite pe raza municipiului Rădăuţi, nu necesită îngrijiri medicale dar nu se pot 

deplasa în localitatea de domiciliu, iar sănătatea şi integritatea fizică le-ar fi pusă în 

pericol dacă rămân în stradă. 

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

    a) acte necesare; 

- cerere de internare adresată Primarului municipiului Rădăuți 

- copii după actele de stare civilă; 

- adeverință de venit de la administrația financiară 

- adeverință de venit agricol 

- adeverinţă medicală (pentru a preveni internarea persoanelor bolnave de boli 

contagioase); 

    b) Criteriile de eligibilitate sunt cele prezentate mai sus. Se întocmește dosarul social 

al beneficiarului: 

- anchetă socială 

- fișă de evaluare socio-medicală 

- plan de intervenție 

 După întocmirea dosarului social se întocmește referatul pentru aprobarea 

internării în Adăpost de noapte, iar internarea se aprobă de către Primarul municipiului, 

prin emiterea unei dispoziții. După emiterea dispoziție, se încheie între beneficiar și 

Direcția de Asistență Socială un contract de acordare de servicii, care se prelungește 

anual, prin act adițional. 

În cazul în care persoana care solicită internarea în adăpost nu se încadrează 

prevederilor legale pentru a beneficia de servicii sociale în Adăpostul de noapte, i se 

comunică un răspuns scris motivat în acest sens, în termenul prevăzut de lege. 

Condiţii de încetare a serviciilor: 

- la cererea persoanei asistate, a membrilor familiei sau al reprezentantului legal în cazul 

reintegrării în familie, găsirii unui loc de muncă și a unei locuințe sau transferul 

asistatului în alt centru 

- la decesul persoanei asistate. 

 

 


