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Asistența stomatologică pentru Centrul Regional de Cazare și Proceduri 
pentru Solicitanții de Azil-Galați se asigură prin intermediul Spitalului 

Județean de Urgență Galați – Rezultatele vizitei Avocatului Poporului la 
respectivul Centru 

 
 
 

Avocatul Poporului a efectuat, în 24 septembrie 2015, o vizită inopinată la Centrul Regional 

de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil-Galați, în urma căreia au fost emise mai multe 

Recomandări care au primit, în 25 aprilie 2016, răspunsuri din partea Centrului, după cum urmează: 

1. Cu privire la amenajarea unui cabinet de medicină dentară în incinta Centrului, cu 

toate cele necesare asigurării serviciilor stomatologice, Centrul a precizat că asistența medicală 

primară și tratamentul corespunzător se asigură prin serviciul medical al centrelor de cazare și prin 

alte unități sanitare acreditate și autorizate conform legii, drept urmare asistența stomatologică 

corespunzătoare poate fi acordată prin intermediul Spitalului Județean de Urgență Galați.  

 

2. Referitor la examinarea posibilităţii realizării unui parteneriat cu Direcţia de 

Sănătate Publică Galaţi, Laboratorul HIV/SIDA, pentru procurarea şi efectuarea testelor rapide 

HIV, cu asigurarea  consilierii necesare pre şi post-testare, au fost demarate discuțiile cu instituția în 

cauză, urmând să fie încheiat ulterior. 

 

3. În ceea ce privește înfiinţarea unei camere speciale la fiecare etaj pentru mamele 

care alăptează şi care au sugari, cu băiţe pentru aceştia şi măsuţe corespunzătoare pentru cântărire, 

înfăşare, eventual preparea hranei în condiţii sterile, iar personalul medical să monitorizeze în mod 

deosebit aceste situaţii,  acest lucru se are în vedere atât în cadrul proiectelor europene derulate de 

instituție, cât și de cele derulate în parteneriat cu organizații neguvernamentale și care vizează 

îmbunătățirea infrastructurii  și dotarea centrelor de cazare pentru solicitanții de azil. 
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