
Anexa.1 

Plan  de măsuri destinate protecției persoanelor adulte fără adăpost de pe raza municipiului București în sezonul rece 2017-20181 

Nr. 
Crit. 

Măsura Responsabil Termen 

1. Asigurarea condițiilor de cazare în regim de urgență 
pentru persoanele adulte fără adăpost 

Direcția Generală de Asistență 
Socială a Municipiului București 

 
Direcțiile Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului de la 
nivelul sectoarelor 

decembrie 2017-martie 2018 

2. Inventarierea tuturor locurilor de cazare din 
adăposturi, centre rezidențiale pentru persoane 
fără adăpost, centre de primire în regim de urgență 
de pe raza Capitalei 

Direcția Generală de Asistență 
Socială a Municipiului București 

 

decembrie 2017- ianuarie 2018 

3. Amenajarea de spații de primire de minim 20 
(douăzeci) de persoane la nivelul fiecărui sector 
care nu are organizat un adăpost de noapte, pentru 
cei cu ultimul domiciliu  în  sectorul respectiv 

Direcțiile Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului de la 

nivelul sectoarelor care nu au 
servicii specializate 

decembrie 2017- ianuarie 2018 

4. Asigurarea a 10 (zece) paturi în unitățile medicale 
subordonate municipalității, pentru cazurile care 
necesită  îngrijiri medicale în regim spitalicesc 

Administrația Spitalelor și 
Serviciilor Medicale a 
municipiului București 

decembrie 2017-martie 2018 

6. Desemnarea unei secții de chirurgie din cadrul unei 
unități medicale pentru urmărirea post-operatorie 
a amputațiilor 

Administratia Spitalelor și 
Serviciilor Medicale a 
municipiului Bucuresti 

decembrie 2017- ianuarie 2018 

7. Desemnarea unei secții de dermatologie din cadrul 
unei unități medicale pentru tratamentul si 
urmarirea afecțiunilor dermatologice 

Administrația Spitalelor și 
Serviciilor Medicale a 
municipiului București 

decembrie 2017- ianuarie 2018 

8. Încheierea unui protocol de colaborare cu 
organizațiile  neguvernamentale  care activează în 

Direcția Generală de Asistență 
Socială a Municipiului București 

decembrie 2017- ianuarie 2018 

                                                           
1 Planul de măsuri se aplică începând din cea de-a treia zi în care temperaturile scad sub - 10 grade 
 



domeniul protecției persoanelor adulte fără 
adăpost pentru transportul și monitorizarea 
acestora în stradă cu decontarea cheltuielilor 
ocazionate de această activitate 

 

9. Inițierea unui protocol de colaborare cu o unitate 
medicală pentru referirea cazurilor depistate 
pozitiv la testările rapide TBC 

Direcția Generală de Asistență 
Socială a Municpiului București 

 

ianuarie 2018 

10. Inițierea unui protocol de colaborare cu o unitate 
medicală pentru referirea  cazurilor cu afecțiuni 
psihiatrice și dependențe care nu pot fi adăpostite 
în adăposturi de noapte sau centre rezidențiale 
pentru persoane fără adăpost 

Direcția Generală de Asistență 
Socială a Municipiului București 

 
Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale a 
municipiului Bucuresti 

ianuarie 2018 

11. Organizarea unei întalniri cu toți actorii relevanți în 
domeniul protecției persoanelor adulte fără 
adăpost de pe raza Capitalei, inclusiv structuri ale 
societatii civile 

Direcția Generală de Asistență 
Socială a Municipiului București 

 

decembrie 2017- ianuarie 2018 

12. Activarea echipelor mobile de identificare si 
transport către centre ale persoanelor adulte fără 
adăpost  

Direcția Generală de Asistență 
Socială a Municipiului București 

 
Direcțiile Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului de la 
nivelul sectoarelor 

decembrie 2017-martie 2018 

13 Înființarea unui dispecrat unic pentru semnalarea 
cazurilor de persoane fără adăpost și organizarea 
comunicării operative între dispeceratul unic al 
Primariei Municipiului Bucuresti și Direcția 
Generală de Asistență Socială a Municipiului 
București în  vederea  soluționării apelurilor legate 
de prezența în stradă a unor persoane fără adăpost 

Primăria Municipiului București și  
Direcția Generală de Asistență 

Socială a Municipiului București 
 

decembrie 2017-martie 2018 

14. Implementarea programului de asistență în stradă 
pentru persoanele care refuză  adăpostirea 
(distribuție ceai cald, supă, îmbrăcăminte, pături, 
saci de dormit) 

Direcția Generală de Asistență 
Socială a Municipiului București 

 

decembrie 2017-martie 2018 



 


