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  DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ  

   
În contextul actual cauzat de conflictul dintre Rusia si Ucraina si pentru 

a sprijini cetatenii ucrainieni care intra in Romania, sambata 26.02.2022 
incepand cu ora 13.00, la sediul Directiei de Asistenta si Protectie Sociala 
Tulcea s-a infiintat un centru de pemanenta, astfel; 

 
I. CALL CENTER - 24/24 h, unde au fost puse la dispozitia 

cetatenilor 3 numere de telefon prin care populatia poate veni in 
sprijinul persoanelor care vin din Ucraina, care asigură: 
1) Inregistrarea ofertelor de locuri de cazare 
2) Inregistrarea si solutionarea cererilor de cazare  
3) Inregistrarea ofertelor de asigurare de transport la destinatia de 

cazare sau alte urgente 
4) Inregistrarea donatorilor si a potentialilor donatori. 

 
 
În perioada 26.02.2022-28.02.2022 s-au inregistrat 64 oferte telefonice: 

Oferte  Municipiul Tulcea Judetul 
Tulcea 

Alte 
judete 

Total 

Locuri cazare 200 166 340 706 
Solicitari 
cazare 

2 familii cu 4 copii 
la 2 persoane fizice 

- -  

Transport 8 - - 8 
Donatii 25 - 1 26 

  
 

II. Gestionare donatii 
a) Au fost donate alimente, articole de imbracaminte adulti si copii, pături, 

pilote, dulciuri, medicamente, apa, sucuri, produse de igiena personala, 
meniuri masa calda, perne, cartele, alimente perisabile si neperisabile, 
carucioare copii etc.  
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b) Produse donate au fost directionate catre: 
- persoanele cazate la internatul Liceului Brad Segal si internatul 

Colegiului Economic Delta Dunarii: mese calde, articole de 
imbracaminte, articole de igiena personala, medicamente, apa, 
sucuri, dulciuri, cartele telefonice, paturi, perne, jucarii. 

- Vama Isaccea, in seara zilei de 27.02.2022 un transport de pături, 
pilote, haine groase.  
 

III. Servicii de asistenta sociala 
Pentru persoanele cazate la internatul Colegiului Economic (18 mame 

si 30 copii)  s-au asigurat servicii de informare, consiliere, suport moral si 
emotional, furnizate de asistent social si psiholog. 
 

IV. Alte interventii 
 
Începand cu data de 1 martie 2022 ora 08, Directia de Asistenta si 

Protectie Sociala Tulcea vine in sprijinul cetățenilor ucraineni care sosesc în 
județul Tulcea cu o echipa de 3 specialisti in asistenta sociala la Vama Isaccea.   
Program: 24 ore DAPS, 24 ore DGASPC. 
 


