
MUNICIPÎUL BUCU,
Către

Secretarul General aI Municipiului Bucureti [20...... LUNA. ..ZIUĹ\g fEB 2018
Primarul General aI Municipiului Bucureti

Blvd. Elisabeta nr.47, sector 5, Bucurestî

Bucureti, 09.02.2018

Stimată Doamnă Secretar General,

Stimată Doamnă Primar General,

În temeiul dispoziţiilorart.45 alin. (6) din Legea administraţiei pubHce locale nr.215/2001, art 44

din Anexa O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i funcţionare a

consiliilor Iocale, subsemnatul Alin Ionuţ Arsu, în calitate de consilier general în cadrul Consiliului

Generat al Municipiului Bucureti, vă înaintez ataat prezentei proiectul de hotărâre privind aprobarea

Recensământului persoanelor adulte fără adăpost de pe raza rnunicipiului Bucureti împreună

cu expunerea de motive, în vederea adoptării acestui proiect de hotărâre de către Consiliul

General al Municipiului Bucureti.

De asemenea, am rugămintea de a supune acest proiect dezbaterii comunităţii în

conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

republicată, cu modificările ş completările ulterioare.

Cu deosebită consideraţie,

AIin Ionuţ żrsu

Consilier g neral



Hotărâre

privind aprobarea Recensământului persoanelor adulte fără adăpost de pe raza

municipiului Bucureti

Având în vedere expunerea de motive a consilierului general AIin Ionuţ Arsu şi Raportul
de specialítate al Direcţiei Generale de Dezvoltare, Investiţii şi al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială a Municipiului Bucureşti

Văzând raportul Comisiei de sănătate i protecţie socială i avizul Comisiei juridice i de
disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti,

In baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 actualizată, Legii nr. 116/2002,
legea privind prevenirea i combaterea marginalizării sociale, Legea 487/2002 republicată -

Legea sănătaţii mintale i a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice i ale Legii nr. 448/2006
privind protecţia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările
i completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările
i completările ulterioare, precum i de HG nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale
de dezvoltare a serviciilor sociale;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările i completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin (2) lit. b) i d), art. 36 alin. (4) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 2 i art. 45
alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

HOTĂRÂŞTE

Art.1. Se aprobă desfăurarea Recensământului persoanelor adulte fără adăpost de pe raza

municipiului Bucure$i, conform metodologiei cuprinse în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei

hotărâri

Art.2. Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureti, i
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureti vor duce la fndeplinire prevederile

prezentei Hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din
datade 2018.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



Expunere de motive privind recensământul persoanelor adulte fără adăpost

În urma discuţiilor purtate cu diferiţi actori sociali implicaţi în combaterea acestei forme

de excluziune severe am ajuns Ia un acord general privind necesitatea unei dimensionări cât
mai apropiate de realitate a fenomenului persoanelor adulte fără adăpost. Rezultatele unui

recensamânt pot completa o imagine deja structurată a acestei dimensiuni a sărăciei profunde

Necesitatea acestui proiect rezidă în faptul că poate fundamenta o dimensionare a
serviciilor sociale cât mai apropiată de nevoile acestui grup vulnerabil i bineînţeles de nevoile

co m unităţi i.

Strict organizaţional acest demers va putea răspunde direct/indirect următoarelor

nevoi:

- estimarea cât mai corectă a numărului de paturi (indicator de investiţie)

- estimarea cât mai corectă a numărului de adăposturi de noapte (indicator de
investiţie)

- estimarea cât mai corectă a numărului de centre rezidenţíale pentru persoane fără

adăpost

- creterea calităţii serviciilor socio-medicale oferite acestui grup vulnerabil

Colectarea datelor cuprinse în metodologia prezentului proiect de hotărâre va facilita

realizarea unor planuri generale de intervenţie. Mai mult, aceste date vor permite alocarea

focalizată de resurse în zonele identificate ca fiind supuse unui risc mai mare de marginalizare

socială. Demersul va putea oferi o imagine asupra distribuţiei relative a persoanelor adulte fără

adăpost pe sectoare sau zone, distribuţie Ia care vor avea acces toate organizaţiile interesate de

combaterea acestui fenomen. Vom Iua în considerare faptul că dinamica acestuia presupune o

deplasare perpetuă a persoanelor fără adăpost, existând astfel o modificare continua a
distribuţiei pe zone.

Nu în ultimul rând, acest proiect răspunde unei nevoi identificate atât în Strategia

Locală privind incluziunea socială i reducerea sărăciei în Municipiul Bucureti, cât I în

Strategia Naţíonală privind incluziunea socială ‚i reducerea sărăciei pentru perioada 2015-

2020

Metodologia acestuia cuprinde o definiţie de Iucru ş atribuţiile organizaţiilor implicate

în implementarea Iui, ele fiind au rezultat aI dezbaterii publice. De asemenea, metodologia

cuprinde procesul prin care datele colectate vor fi transmise organizaţiei responsabile de

coordonare, structurarea echipelor implicate i moduł în care datele for fi stocate.

(



Anexa 1

Metodologia de implementare

Definiţia de Iucru utilizată în identificarea persoanei aflate în dificultate:

Persoana Adultă fără Adăpost este acea persoană care nu are un domiciliu stabil i Jocuiete pe

străzi sau în spaţii publice, fără un adăpost ce poate fi numit locuinţă, Persoane fără adăpost sunt

acelea care habitează în locuinţe improvizate1, clădiri abandonate, adăposturi de noapte, spitale

sau alte forme de adăpostire ce nu pot fi definite ca modalităţi standard de Iocuire (chirie,

proprietate, împreună cu familia extinsă, etc).

Această definire a ţinut cont de ansmblul de trăsături promovate de organizaţia FEANTSA2 i de

legislaţia naţională în vigoare. Menţionăm că aceasta a fost adaptată proiectului de hotârâre, ea

având drept scop principal încadrarea cât mai exactă a persoanelor care vor fi recenzate,

înlesnind astfel procesul de identificare.

1. Pľocesul de implemelltaľe i resuľsele organizaţionałe impHcate

1. Echipele de teren

- echipele vor fi formate din maxim patru persoane, minim două persoane;

- echipele de teren vor aloca un responsabil pentru trimiterea datelor către organizaţia

coordonatoare;

- la momentul formării echipelor este recomandată atribuirea unui asistent social sau a

unor persoane care au studii de specialitate;

Prîn termenul “Iocuinţă improvizată" se poate înţelege aceI tip de Iocuiţă care nu este în confomitate cu Anexa 1
din Legea 114 din 1998, republicată. De asemenea, în spiritual prezentului proiect de hotărâre, Iocuinţa
improvizat poate fi acea Iocuinţă construită din materiale improprii, neomologate şau care nu respect normele
Iegale în vigoare.

2 http://www.feantsa.org/downIoad/ro_4349O12614513O67498.pdf



- toate echipele implicate vor realiza un calendar de iesire în stradă3, conform căruia

vor putea fi monitorizate de către entitatea coordonatoare;

- echipele de teren vor funcţiona de luni până vineri atât pe perioada zilei cât i pe

perioada nopţii;

- echipele formate de DGASPC-uri vor activa în unitatea administratív teritoríală dín

care fac parte;

- organizaţia coordonatore va forma o echipă cu atribuţii clare de colectare a datelor

provenite dín teren

2. Eligibilitatea organizaţiitor

Actori eligibili sunt atât cei care provin din mediul guvernamental cât i cei care provin din

mediul privat. Organizaţia coordonatoare se va asigura că toţii actorii implicaţi respectă Iegislaţia

prívind protecţia datelor cu caracter personal.

3. Perioada de irnplemeittare

Acest proiect va fi implementat în primele două săptâmâni ale Iunii septembrie i martie ale

fiecărui an.

4. Colectarea iiiformaţiilor

Organizaţiile responsabile de implementare vor transmite echipei de colectarea a datelor

(DGASMB) următoarele informaţii:

- Datele de identificare ale persoanei: codul numeric personal, nume i prenume, gen,

ultimut domiciliu, conform actelor de identitate4.

- Zona exactă în care a fost identificată persoana

Informaţiile vor fi transmimse în maxim 12 ore de la momentul colectării către organizaţia

responabilă de coordonare (DGASMB);

Calendarul va cuprinde urmtoareIe date: numele celor care formează echipa, data şi ora ieşirii în stradă, data I
ora încetrii activităţii, zonele în care s-au deplasat

Dacă persoanei îi lipsesc actele de identitate, aceasta va fi identificată cu sprijinul Poliţiei Locale Bucureti la
momentul intâlnirii



11. ()rganizaţüle impticate

Implementarea acestui proiect se va realiza cu sprijinul următoarelor organizaţii: Direcţia

Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucuresti, Direcţiile Generale de Asistenţă Socială

i Protecţia Copilului de la nivelul UAT-urílor, Poliţia Locală a Municipiu]ui Bucuretí i

organizaţii neguvernamentale ímp1iate în combaterea fenomenului PAFA. Organizaţiile

neguvernamentale îi vor manifesta interesul de a partcipa príntr-o adresă comunicată

organizaţiei responsabile de coordonare (DGAMSB) cu 15 zile înaintea demarării prezentului

proiect de hotărâre.

Atribuţiile organizaţiilor irnplicate

Diecţia Generală de Asistenţă Sociată a Municipiului Bucureti (organizaţie coordonatoare)

- colectarea datelor transmise de organizaţiile implicate în acţiuni de stradă;

- stocarea datelor pe un dispozitiv electronic, într-un format EXCEL (.xlsx);

- coordonarea echipelor aflate în acţiuni stradale;

Direcţiile Generale de Asistenţă Socială i Protecţia Copilului de la nivelul UAT-urilor

- formarea echípelor responsabile de recenzare în conformitate cu metodologia prezentă;

- atribuirea unui asistent social sau persoane care are studii de specialitate în structura echipelor,

dacă este posibil;

- transmiterea datelor către structura responsabilă de colectare (DGASMB) în intervalul

specificat de prezenta metodologie;

Politia Locală a Municipiului Bucureti

- identificarea persoanelor adulte fără adăpost în concordanţă cu experienţa de teren a echipajelor

de poliţie

- utilizarea mijloacelor specifice instituţiei în vederea obţinerii datelor de identificare menţionate

în prezenta metodologie

L



- asigurarea securităţii pentru echipele aflate în sítuaţii conflictuale

Organizaţiile neguvernarnentale

- formarea echipelor responsabile de recenzare în conformitate cu metodologia prezentă

- transmiterea datelor către structura responsabilă de colectare (DGASMB)

- instruirea echipelor formate, cu două săptămâni înainte de începerea implementării efectíve, în

conformitate cu metodologia prezentă. Alegerea organizaţiei responsabile de instruíre se află în

responsabilitatea orgnizaţiei de coordonare.


