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STR. GAVRIL GALINESCU, NR. 46, PIATRA NEAMT 
 



 
DATE GENERALE 

 
    Centrul Social  „Impreuna”  este o unitate de asistenta sociala 

in cadrul Directiei Asistenta Sociala a Primariei Municipiului Piatra 
Neamt, cu sediul în Piatra Neamt, strada Gavril Galinescu, nr. 46. 

 Acest centru a fost realizat prin modernizarea, extinderea si 
dotarea lui, in vederea atingerii obiectivelor Programului Operational 
Regional ce si-a propus, in domeniul social, finantarea proiectelor 
care contribuie la cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor. 

     Centrul Social „Impreuna” este capabil sa raspunda eficient 
nevoilor grupului tinta si reprezinta un model structural si 
functional care aduce urmatoarele caracteristici inovative: 

• un sediu nou modernizat si extins, cu dotari la standardele 
europene; 

• o noua abordare, centrata pe dezvoltarea activitatilor recreative, 
creative, educative si de socializare a grupului tinta; 

• asigura dezvoltarea personalitatii si dobandirea autonomiei 
personale a tinerilor care provin din familii defavorizate socio-
economic si a  tinerilor care provin din centrele de plasament; 

• grupurile tinta beneficiaza, intr-un sediu modern si 
multifunctional, de servicii sociale pe mai multe planuri: social, 
educativ, recreativ, psihologic, de dezvoltare personala; 

• completeaza reteaua de servicii sociale asigurate de catre 
Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului 
Piatra Neamt; 

•  dezvolta o retea locala de suport pentru tinerii defavorizati. 
 

 

 

 

 

 

 



             Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale in 
Centrul Social”Impreunǎ”, sunt:  
   a) respectarea demnitǎţii şi unicitǎţii persoanei; 
   b) implicarea activǎ a persoanelor beneficiare;  
   c) cooperarea şi parteneriatul;  
   d) respectarea confidenţialitǎţii;  
   e) transparenţa; 
   f) complementaritatea şi abordarea integratǎ; 
   g) concurenţa şi competitivitatea; 
   h) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare;  
   i) egalitate de şanse; 
 
 

SCOPUL 
 

Centrul isi indeplineste cu succes scopul pentru care a fost creat si 
anume asigurarea protectiei sociale si reinsertia socio-profesionala a 
tinerilor care provin din centrele de plasament si a tinerilor care 
provin din familii defavorizate socio-economic din Municipiul Piatra 
Neamt. 
 

MISIUNEA 
 

Acordarea suportului in vederea imbunatatirii calitatii vietii tinerilor 
proveniti din centrele de plasament si a tinerilor defavorizati socio-
economic. 
 

OBIECTIVE 
 

 Insertia/reinsertia socio-profesionala si familiala a tinerilor care 
provin din centrele de plasament sau din familii defavorizate 
socio-economic; 
 Imbunatatirea calitatii vietii categoriilor mentionate; 
 Cresterea securitatii sociale; 
 Asigurarea unei retele de suport la nivel comunitar pentru 
persoanele defavorizate socio-economic. 



 

CUI NE ADRESAM? 
 

Grup tinta: 

 Tineri care provin din centrele de plasament si au 
domiciliul/resedinta pe raza administrativ-teritoriala a 
municipiului Piatra Neamt; 
 Tineri si familiile de tineri, defavorizati socio-economic, care au 
domiciliul/resedinta in municipiul Piatra Neamt. 
 
 
 

  ADMITEREA ÎN CENTRUL SOCIAL „IMPREUNA” 
   

   Serviciile sociale si de cazare in Centrul Social Impreuna, din 
municipiul Piatra Neamt, str. Gavril Galinescu, nr.46, se  acorda la 
cererea scrisa a solicitantului, adresata Primarului municipiului Piatra 
Neamt, insotita de urmatoarele documente: 
 - copii acte de identitate; 
 - certificat de stare materiala emis de Directia Taxe si Impozite; 
 - adeverinta Administratia Finantelor Publice; 
 - acte privind veniturile permanente (venituri din salarii, 
indemnizatii, ajutoare sociale, etc.); 
 - adeverinte privind starea de sanatate, pentru toate persoanele 
din dosar; 
 - acte doveditoare privind studiile si calificarile profesionale; 
 - acte din care sa rezulte ca a beneficiat de masuri de protectia 
copilului(daca este cazul). 
   

 
 
 



 

SERVICII SOCIALE ACORDATE/ACTIVITATI DESFASURATE 
 

 Cazare 
 Consiliere 
 Mediere 
 Socializare 
 Asistenta sociala si suport 
 
 Servicii de cazare: 52 locuri 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Consiliere psihologica si sociala 
 

 
 
 



 Dezvoltarea abilitatilor privind prepararea hranei 
 

 
 

 
 
 Dezvoltarea abilitatilor privind utilizarea calculatorului 

 
 

 



 Activitati de lectura 
 

 
 
 Activitati de vizionare filme si materiale documentare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Activitati sportive si jocuri de agreement 
 

 
 

 Activitati de petrecere a timpului liber pentru copii 
 

 
 



 Activitati specifice atelierului de creatie: Quilling, pictura, 
desen. 

 
 
 
 

DATE DE CONTACT 
 

 
 
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT 
PRIMARIA 
Str. Ştefan cel Mare, nr.8, 
Piatra Neamţ - 610101 
Tel: 0040233218991 
Fax: 0040233218918 
E-mail: infopn@primariapn.ro 
www.primariapn.ro 
 

CENTRUL SOCIAL „IMPREUNA” 
Piatra Neamt, Strada Gavril Galinescu, nr. 46 
Tel: 0040233620016 


