
București, 11.12.2017 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Planului de măsuri destinate protecției persoanelor fără adăpost de pe 

raza municipiului București în sezonul rece 2017-2018 

 

 

Luând în considerare nevoile sociale ale populaţiei capitalei, comportamentul general al 

locuitorilor şi măsurile de combatere a vulnerabilității cuprinse în legislaţia naţională în 

domeniul asistenţei sociale se impune elaborarea unui Plan de măsuri destinate protecției 

persoanelor adulte fără adăpost de pe raza municipiului București în sezonul rece 2017-

2018. 

Importanța unui asemenea plan rezidă în faptul că facilitează accesul la adăpostire, prin 

intermediul său promovându-se un dispecerat unic pentru sesizarea situațiilor de dificultate în 

care se regăsesc persoanele adulte fără adăpost.  

Dispeceratul este un instrument important în combaterea activă a unor situații de maximă urgență 

socială în perioada iernii. De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că promovarea unui 

dispecerat facilitează relaționarea directă a cetățenilor cu organizațiile implicate în combaterea 

fenomenului persoanelor adulte fără adăpost. 

Prin intermediul acestui plan de măsuri se va realiza inventarierea numărului paturilor 

disponibile la nivelul DGASPC-urilor de sector, inventarierea fiind necesară pentru identificarea 

corectă a resurselor implicate în procesul de intervenție. Mai mult decât atât, dificultățile de 

coordonare intersectorială pot fi reduse prin intermediul unor protocoale de colaborare, planul de 

măsuri promovând o cooperare prioritară între serviciile de urgență socială de la nivelul 

sectoarelor, organizațiilor neguvernamentale și dispeceratului unic al DGASMB-ului. 

De o însemnătate deosebită este și componenta medicală, promovată de acest plan de 

măsuri, persoanele adulte fără adăpost fiind de cele mai multe ori neasigurate sau în situații 

medicale complexe. 

Scopul acestor măsuri destinate protecției persoanelor adulte fără adăpost este acela de a 

asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de urgență de calitate, care implicit să conducă 

la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestor persoane printr-o mai bună coordonare a serviciilor 

publice implicate în acest proces. 

Având în vedere faptul că proiectul este în concordanţă cu prevederile legale în vigoare 

precum şi faptul că acesta va contribui la combaterea unei stări de excluziune socială severă și la 

sprijinirea măsurilor de incluziune socială a persoanelor adulte fără adăpost de pe raza 

municipiului Bucuresti, vă propun spre aprobare Planul de măsuri destinate protecției 

persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului București în sezonul rece 2017-2018. 
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