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 Adăpostul de Urgenţă pe Timp de Noapte din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială cu sediul 
în municipiul Hunedoara, str. Rotarilor, nr. 70, aflat în incinta fostei unităţi militare, pavilionul nr. 
28, funcţionează în baza H.C.L. nr. 56/2005, având  licenţa de funcţionare seria LF, nr. 0001337, 
valabilă pe o perioadă de 5 ani, de la data de 16.05.2017 la data 16.05.2022, emisă de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
 În cursul anului 2021, Adăpostul de Urgenţă pe Timp de Noapte a oferit servicii sociale unui 
numar de 31 de persoane, din care 4 persoane de sex  feminin şi 27 de persoane de sex masculin. 
 Serviciile sociale oferite beneficiarilor sunt conforme standardelor minime de calitate, și cu 
legislația privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și anume: 

–  Cazare în Adăpost în regim rezidențial; 
–  Condiţii şi materiale igienico-sanitare pentru igienă personală; 
–  Deparazitare; 
–  Îmbrăcăminte de schimb; 
–  Asigurarea unui pat individual cu obiecte de cazarmament igienizate; 
–  Asigurarea unui spaţiu individual pentru păstrarea obiectelor personale; 
–  Asigurarea curăţeniei, dezinfectarea şi dezinsecţia tuturor spaţiilor de locuit, grupurilor 

sanitare, sali de socializare şi săli de mese; 
–  Întocmirea dosarului personal, fişei de evaluare iniţială, anchetei sociale și a planului 

individualizat de asistenţă şi îngrijire; 
–  Îndrumare şi suport în vederea iniţierii demersurilor la diferite instituţii publice precum: 

D.A.S. în vederea obţinerii venitului minim garantat, Primăria municipiului Hunedoara 
pentru accesarea informaţiilor necesare obţinerii unei locuinţe sociale sau convenabile, 
Poliţia Comunitară pentru accesarea şi informarea serviciilor A.U.T.N., Poliţia Română, 
Spitalul municipal „Alexandru Simionescu”, UPU-HD, ALOFM în vederea informării 
despre locurile de muncă vacante, SPCLEP Hunedoara pentru întocmirea actelor de 
identitate. 

 
 Au fost luate măsuri de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant pe tot parcursul anului 
2021 asigurându-se astfel buna funcţionare a Adăpostului şi oferirea de servicii de calitate 
beneficiarilor, după cum urmează: 

–  a fost implementat proiectul Sistem termic (încălzire și apă caldă menajeră) pentru 
Adăpostul de Urgență pe Timp de Noapte din municipiul Hunedoara, str. Rotarilor, 
nr. 70, prin care a fost înlocuită vechea centrală termică cu două centrale murale și 
adăugarea unui boiler cu capacitatea de 200L; 

–  a fost reabilitat un grup sanitar prin reparații la sistemul de canalizare intern; 



–  s-au făcut zugrăveli interioare în spaţiile aflate la parterul clădirii, bucătărie, sală de 
mese, casa scării, spaţiul de socializare; 

–  s-au făcut zugrăveli exterioare în var la nivelul parterului; 
–  s-au efectuat reparaţii în grupurile sanitare prin înlocuirea vaselor şi rezervoarelor de 

toaletă sparte, baterii, robineţi şi racorduri defecte, s-au înlocuit corpurile de iluminat 
nefuncţionale şi reparaţii ale reţelei electrice necesare; 

–  s-a amenajat în exteriorul clădirii două bănci și un spațiu pentru activități zilnice agricole 
„grădină de legume”; 

–  s-au toaletat copacii şi spaţiile verzi din împrejurimile Adăpostului reducându-se astfel 
pericolul de accidentare prin ruperea crengilor uscate şi pericolul de extindere a 
paraziţilor de arbori la copacii neafectaţi, ridicându-se resturile vegetale rezultate; 

–  au fost lunar zugravite cu var bordurile ce delimitează caile de acces din jurul cladirii, 
cât şi tulpinile pomilor, în perioada în care temperaturile exterioare au permis. 
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