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Pe măsură ce Bucureștiul se dezvoltă, devine din ce în ce 
mai inaccesibil și scump pentru cei cu venituri mici, cu 
puțină educație sau fără putere de muncă. Orașul rămâne 
totuși atractiv pentru persoane vulnerabile din localități 
și mai sărace. În absența oricăror perspective de viitor 
în localitățile lor, oamenii vin aici în încercarea de a 
supraviețui. 

Din păcate, politicile sociale ocupă un spațiu marginal în 
București. Lipsa acută de locuințe sociale, insuficiența 
adăposturilor de noapte, lipsa de acces la servicii 
medicale sau la consiliere nu își găsesc locul între 
prioritățile de dezvoltare a orașului. Astfel, cei care nu 
își permit să plătească chiria și care suferă și de multiple 
alte vulnerabilități, devin “oamenii străzii”: o categorie 
care, în cel mai bun caz, este tratată cu milă, nu cu 
respectul cuvenit oricărui cetățean. 

Statul, prin autoritățile care îl reprezintă și procedurile 
create, pare cel puțin indiferent față de această problemă. 
Lipsa unui domiciliu, a actelor de identitate, a unui 
serviciu, a asigurării de sănătate sunt probleme cu 
care persoanele fără adăpost se confruntă de multe 
ori simultan. Aceste probleme creează o serie de 
cercuri vicioase. Fără o intervenție activă și eficientă 
pentru ruperea acestor cercuri, autoritățile condamnă 
persoanele fără adăpost să rămână în această situație.

Prin această publicație încercăm să aducem în atenție 
câteva dintre problemele pe care oamenii le resimt acut 
și să facem o radiografie a serviciilor publice oferite. 

Acest raport este parte din efortul 
organizațiilor noastre de a aduce 
pe agenda publică și politică 
problematica cetățenilor fără adăpost 
din București. 
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SECȚIUNI

Secțiunea concluzii reflectă o diagnoză a serviciilor 
oferite de primărie în oglindă cu ce nevoi au exprimat 
persoanele fără adăpost cu care am vorbit direct. 
Deschidem cu ele, sperând că vă vor convinge să citiți 
mai departe.

Secțiunea Vocea cetățenilor fără adăpost reprezintă o 
hartă a nevoilor așa cum a reieșit ea din conversații pe 
care le-am avut cu persoane fără adăpost. Sumarizăm 
aici problemele așa cum sunt ele percepute de oameni.

Secțiunea Servicii sociale publice reprezintă o trecere în 
revistă a serviciilor destinate persoanelor fără adăpost 
oferite de Primăria Generală și de Primăriile de Sector. 
Am încercat să surprindem aspecte ce țin de acoperirea 
nevoii, capacitate și de accesibilitate. 

Secțiunea Servicii, beneficii și diverse forme de sprijin 
stabilite prin legislație reprezintă o analiză a legislației 
relevante pentru această problematică. Facem un sumar 
al posibilelor drepturi sociale pe care persoanele fără 
adăpost le-ar putea accesa și subliniem diferitele obsta-
cole care le fac inaccesibile. 

Publicația face parte din proiectul “Vocea cetățenilor fără 
adăpost”, derulat de CeRe: Centrul de Resurse pentru participare 
publică, în parteneriat cu Asociația Carusel cu sprijinul financiar 
Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 
Scopul proiectului este de a crește nivelul de reprezentare a 
problematicii și intereselor persoanelor fără adăpost pe agenda 
Bucureștiului.
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1. Capacitatea de primire a serviciilor de tip adăpost 
de noapte de la nivelul sectoarelor este redusă 
în raport cu nevoia, fapt care devine cu atât mai 
grav în perioadele de iarnă. Spre exemplu, Primăria 
Sector 4 nu a avut niciun pat disponibil iarna trecută, 
iar Primăria Sector 3 a înregistrat anul trecut 214 
persoane pentru cele 36 de locuri disponibile. 
Acest lucru reiese atât din datele oficiale, cât și 
din spusele persoanelor fără adăpost cu care am 
discutat. Singurul adăpost despre care majoritatea 
știu este “Sf. Ioan”, adăpostul Primăriei Generale. 
În aceste condiții, Complexul Integrat de Servicii 
Sociale pentru Adulți “Sfântul Ioan”, administrat 
de către Direcția Generală de Asistență Socială a 
Municipiului București, rămâne singura soluție 
pentru  suplimentarea capacității  adăposturilor 
oferite de Primăriile de Sector. Alături de preluarea 
persoanelor de la nivelul sectoarelor, acest adăpost 
trebuie să ofere cazare și pentru toate persoanele 
fără acte de identitate sau cu reședința în afara 
Municipiului București. În ciuda capacității 
generoase a acestui adăpost, există și neajunsuri: 

• Foarte mulți dintre cei care au stat aici sau știu 
despre adăpost de la alții, spun că nu vor să 
apeleze la serviciile de la “Sfântul Ioan” din cauza 
condițiilor de cazare și a atitudinii personalului; 

• În condiții de pandemie, iarna trecută, în luna 
decembrie, mai bine de jumătate din persoanele 
cazate erau în carantină;

• Nu este accesibil ușor persoanelor fără adăpost, 
fiind departe de zona de centru a orașului. 

2. Foarte puține adăposturi oferă și o componentă 
rezidențială (Sectorul 3, Sectorul 1). Teoretic, 

posibilitatea de cazare în regim rezidențial ar 
putea răspunde mult mai bine decât cea de adăpost 
de noapte nevoilor persoanelor care au un loc de 
muncă sau care doresc să se angajeze.

Din datele obținute rezultă că, de fapt, modulele 
rezidențiale sunt destinate vârstnicilor sau per-
soanelor cu dizabilități, care ar trebui să beneficieze 
de alte tipuri de servicii, mai bine adaptate nevoilor 
lor. Astfel că, multe dintre adăposturi suplinesc 
nevoia acută de centre rezidențiale pentru persoane 
cu dizabilități sau persoane vârstnice, grupuri 
vulnerabile care necesită alt tip de servicii sociale. O 
altă categorie de persoane care este eligibilă pentru 
aceste module sunt victimele violenței domestice 
(Sectorul 1, de exemplu), persoane care și ele ar 
trebui să beneficieze de alt tip de servicii de cazare 
decât în centre rezidențiale pentru persoane fără 
adăpost. 

3. Nu există soluții de adăpostire/locuire pentru fa-
milii. Astfel, ies complet din radarul instituțiilor de 
asistență socială familiile atât cele care locuiesc în 
stradă, cât și cele care locuiesc în spații improvizate 
sau în imobile părăsite. Pentru acestea, adăpostul 
de noapte nu este o soluție (din multiple motive), 
iar ajutorul de chirie este mai degrabă inaccesibil 
(acolo unde există această formă de sprijin).

Pentru ajutorul de chirie, pe lângă procesul biro-
cratic dificil, unele sectoare impun inclusiv cazare 
în adăposturile de noapte pentru o perioadă de 
timp (Primăria Sector 2, Primăria Sector 3). Cu toate 
acestea, adăpostul nu oferă soluții pentru familie, 
și nici nu garantează accesul pentru mai multe zile 
consecutiv (în condițiile în care accesul în toate 
adăposturile se face în limita locurilor disponibile, 
în ordinea sosirii).

4. Nu am putut identifica la niciuna dintre primării 
o formă de locuire intermediară, între adăpost de 
noapte și locuire independentă, alta decât regimul 
rezidențial din adăposturi.

5. Serviciile medicale disponibile pentru persoanele 
fără adăpost sunt insuficiente raportat la 
nevoi. Acestea se reduc, de cele mai multe ori,  
la intervenții de urgență și, eventual, asistență 
primară (schimbat pansament, curățat plăgi) 
pe care oamenii o pot primi în cadrul unora 
dintre adăposturi. În afara adăposturilor, practic 
serviciile medicale pentru persoane fără adăpost 
sunt limitate la serviciile oferite de câteva ONGuri. 

I. CONCLUZII

În București serviciile instituțiilor 
publice adresate persoanelor fără 
adăpost sunt insuficiente, incomplete 
sau inexistente. Lipsa soluțiilor din 
partea administrației, precum și 
a unei strategii comune în rândul 
instituțiilor publice, adâncesc și mai 
mult contextul de vulnerabilitate 
extremă cu care se confruntă 
persoanele fără adăpost.
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Aceeași concluzie se desprinde din discuțiile pe 
care le-am avut cu persoane fără adăpost: deși 
majoritatea suferă de variate probleme de sănătate, 
nu primesc îngrijire medicală decât în situații de 
urgență sau în cadrul unor servicii socio-medicale 
oferite de ONGuri. 

Mai mult, în cazul în care o persoană fără adăpost 
este externată dintr-un spital, este adusă în adăpos-
turi, deși nu există medici în aceste instituții (cel 
mult asistent medical), iar starea de sănătate 
impune prezența unui medic. Aceste persoane 
dependente sunt acceptate în adăposturi, conform 
informațiilor obținute din interviuri cu manageri de 
adăpost, deși, conform condițiilor de acces, nu ar 
trebui. 

În zona de servicii pentru adicții și probleme de 
sănătate psiho-socială, serviciile medicale lipsesc 
complet cu excepția unor internări de urgență. 

6. Există lipsă de concordanță între eligibilitatea 
persoanelor fără adăpost pentru diferite servicii 
sociale așa cum sunt ele prezentate pe site și 
informațiile primite de la DGASPC-uri (dacă pe 
site-urile instituțiilor publice este menționat că 
persoanele fără adăpost pot avea acces la unele 
servicii, în răspunsurile pe care le-am primit în 
cererile de informații formulate de noi, unele dintre 
aceste servicii nu sunt menționate.)

7. Toate adăposturile de noapte, conform criteriilor 
de acces în instituție, exclud persoanele aflate în 
situația de a nu putea să aibă grijă de ele singure (în 
mod paradoxal, având în vedere punctul 5), precum 
și persoanele în episod psihotic, lăsându-le, teoretic, 
în afara oricărui tip de serviciu (din interviurile cu 
manageri de adăpost, a rezultat că în cazul celor 
din urmă se apelează la ambulanțe din sistemul 
medical);

8. Deși unele Direcții de asistență socială ale 
sectoarelor spun că oferă consiliere și acompaniere 
pentru obținerea documentelor de identitate sau 
a altor documente necesare pentru obținerea 
diferitelor beneficii sociale, problema lipsei actelor 
rămâne semnificativă. Cei care nu se află în evidența 
acestor instituții sau nu primesc ajutorul unei 
organizații neguvernamentale nu au acces la astfel 
de servicii. Conform reprezentanților organizațiilor 
neguvernamentale, există în continuare reticență 
din partea reprezentanților statului de a emite cărți 
de identitate provizorii. 

9. Accesul la beneficii de asistență socială sau alte 
drepturi este cvasi-inexistent. Dintre persoanele 
fără adăpost cu care am vorbit, foarte puține au 
astfel de beneficii, deși ar avea dreptul la ele. Cei 
mai mulți nu le cunosc, iar alții nu reușesc să își 
pregătească dosarele fie pentru că nu au actele 
necesare, fie pentru că nu știu să obțină diferite 
documente. 

În teorie, legislația este generoasă, iar lista de beneficii 
pe care persoanele fără adăpost le-ar putea accesa 
pare lungă și diversă. În practică însă:

• Unele dintre prevederile legislative au caracter 
opțional;

• Procedura de acces este dificilă pentru o 
persoană care locuiește în stradă;

• Unele beneficii au condiții nerealiste și parcă 
contrare scopului de a reduce nivelul de 
vulnerabilitate;

• Modul de acordare a Venitului Minim Garantat a 
fost criticat de aproape toată lumea inclusă în 
cercetare: persoane fără adăpost, reprezentanți 
ai ONGurilor și ai instituțiilor publice. 

10. Familiile care locuiesc în clădiri abandonate, cu 
acces limitat la electricitate sau apă și cu riscul de 
a fi evacuate în orice moment, nu sunt în atenția 
instituțiilor publice. Aici autoritățile ajung mai de-
grabă dacă există copii. În aceste cazuri,  instituțiile 
vizează mai degrabă copiii și nu servicii integrate 
pentru întreaga familie. 

11. Documentele strategice ce vizează persoanele fără 
adăpost sunt mai degrabă formale, fără obiective 
concrete sau mecanisme de monitorizare a imple-
mentării. Multe dintre măsurile prevăzute în aceste 
strategii nu ajung niciodată realitate.

12. Există o acută lipsă de încredere a persoanelor 
fără adăpost în reprezentanții autorităților pub-
lice. Aceștia au povestit episoade de interacțiune 
ostile prin care au justificat reticența de a interacțio-
na cu persoane care, teoretic, ar trebui să îi sprijine 
în demersul de a accesa servicii sociale. 

13. Sentimentul pregnant în stradă este de nesigu-
ranță - persoanele fără adăpost nu au siguranța 
păstrării bunurilor lor (în condițiile în care nu 
au locuri în care să le lase în siguranță, în timpul 
zilei, sau în condițiile în care pot fi jefuiți în timp 
ce dorm), nu se simt în siguranță nici în adăpos-
turile de noapte și nu simt că își pot organiza viața 
previzibil. 

CONCLUZII



2VOCEA CETĂȚENILOR
FĂRĂ ADĂPOST



Octombrie 2021 Vocea cetățenilor fără adăpost 7

„La 18 ani 
  mi-au spus: 
  go planet.”

Această secțiune sintetizează o serie 
de conversații pe care le-am avut 
cu persoane fără adăpost, în cadrul 
Centrului Comunitar - ILO - Ferentari, 
administrat de Asociația Carusel. Nu 
are valoare statistică, ci sumarizează 
percepția celor cu care am vorbit 
despre propriile probleme și despre 
serviciile la care au acces.

Cei mai mulți dintre cei cu care am vorbit locuiesc pe 
stradă sau în spații improvizate deja de mulți ani, unii au 
fost abandonați de părinți sau au fugit de acasă și stau pe 
stradă de când erau copii sau după ce au părăsit centrul 
de plasament.

Alții și-au pierdut locuința ca adulți, în urma divorțului, 
a problemelor din familie sau a altor circumstanțe 
(evacuare, pierderea locului de muncă, probleme de 
sănătate). 

Pe cei mai mulți, viața pe stradă i-a făcut să-și piardă 
perspectiva. Se simt la marginea societății, izgoniți din 
autobuz, neînțeleși, jigniți sau abuzați. În cel mai bun 
caz tratați cu milă. Unii dintre cei care au familie, se țin 
departe pentru că le e rușine. Unii încă își mai doresc un 
loc de muncă sau o locuință, alții însă nu mai au nicio 
așteptare de la viitor: 

„Sunt așa demoralizată că am și zis că o să iau 
un pumn de medicamente și la revedere.”

Viața pare a se petrece între ceva de muncă la negru, 
cerșit sau colectat deșeuri, o masă improvizată fie de la 
un serviciu social fie de la cineva de milă. Apoi către locul 
de dormit, unde trebuie să aibă grijă să nu rămână fără 
bagaj. 

„Fiecare zi e aceeași. Mai mult alerg, strâng 
PET-uri, le duc în piață, le vând. Merg la 
cantină, fac baie.”

VOCEA CETĂȚENILOR FĂRĂ ADĂPOST
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Într-o fabrică dezafectată, fără căldură, fără lumină, 
din când în când la cunoscuți (uneori contra unei sume 
de bani), pe stradă, în vagoane de tren, pe un șantier 
dezafectat, în scări de bloc sau la intrarea în bloc, în parc, 
în barăci, pe câmp, într-un garaj, din când în când pe 
la rude - sunt răspunsurile la întrebarea unde dormiți?. 
Unii dintre cei care lucrează dorm la locul de muncă. 
Câțiva menționează că își caută locuri mai ferite de 
teamă să nu li se fure lucrurile sau să fie agresați.

„Asta este cel mai important, să ai o locuință. 
Restul nu mi se par așa importante. Să ai 
unde să stai, să te odihnești cum trebuie. (...) 
Trebuie să te odihnești. Să fie niște centre din 
astea mai multe. Să ai unde să dormi, să pleci 
la serviciu dimineața. (...) Dar astea-s vorbe. 
Dacă de 30 de ani nu s-a făcut nimic…”

Nimeni nu a menționat să fi avut servicii precum cazare 
într-un centru rezidențial, locuință protejată, ajutor 
de chirie sau locuință socială. În cel mai bun caz, au 
avut acces la adăpost de noapte. Unii dintre cei cu care 
am vorbit își amintesc de cazarea la hotel din timpul 
perioadei de lockdown sau de nopțile de iarnă de la 
adăpostul Odesa. 

Cei mai mulți nu ajung în adăposturile publice, fie 
pentru că nu știu despre ele, fie pentru că de obicei nu 
găsesc loc, nu au buletin de București sau pentru că nu 
au buletin deloc. Cel mai bine cunoscut este adăpostul 
Sfântul Ioan, din zona Pallady (administrat de DGASMB), 
CUPA (sectorul 3) și uneori Odăi (sectorul 1). Cineva 
menționează un adăpost din Voluntari care primește 
oameni din alte localități. Uneori li se spune că nu sunt 
locuri, dar, povestește cineva, dacă dau 10-20 de lei li se 
găsește totuși un loc. 

Transportul este o problemă în accesarea serviciilor 
semnalată de multe persoane. Dacă un serviciu este 
departe, e improbabil să fie folosit. 

La Pallady – cel mai mare și singurul la care pot merge 
cei fără acte sau cu buletin în altă localitate - cei mai 

„Unde
  dormiți?”

mulți nu vor să mai meargă. Cel mult, merg iarna când e 
foarte frig. De altfel, pentru mulți adăpostul de noapte e 
văzut mai degrabă ca o soluție numai pentru iarnă.

„Acum nu m-aș mai duce la Pallady nici să-
mi taie gâtu’.”

Cei care au accesat serviciile Adăpostului Sf. Ioan în primii 
ani de funcționare vorbesc apreciativ despre condițiile 
oferite atunci, însă atât ei, cât și toți cei care au apelat 
la aceste servicii în ultimii ani spun că acestea s-au 
degradat în timp. Ei reclamă așternuturile murdare și 
dușurile uneori defecte. Spun că sunt păduchi, ploșnițe, 
gândaci. Cel mai mult doare atitudinea personalului de 
aici : “puneau mai mulți oameni în pat sau îi permutau în 
timpul nopții”. Oamenii spun că nu se simt în siguranță 
la Sfântul Ioan, personalul de pază permițând accesul 
clienților într-o stare avansată de ebrietate și tolerând 
furturile și agresiunile. Mai multe persoane intervievate 
au spus că și-ar dori o monitorizare mai apropiată a 
personalului de pază pentru a se evita abuzurile.
Dincolo de condițiile din adăpost, contează mult 
politețea personalului și felul în care sunt tratați: 

“După ce că ești amărât, dacă mai și vorbesc 
urât cu tine, îți iei zilele mai bine.” 

Situația actuală duce la evitarea adăpostului de către 
persoanele fără adăpost, situație cu atât mai gravă în 
contextul valului 4 al pandemiei Covid-19.

„La Theodor Pallady sunt condiții inumane și 
nu mai au nici locuri. Am vrut să mă duc acum 
de curând, ca să pot să fac un duș și să pot să 
stau într-un pat - chiar aveam nevoie să dorm 
într-un pat. Și sunt foarte multe ploșnițe. E 
înghesuit, te poți îmbolnăvi, poți ajunge la 
spital dacă nu ai grijă.” 

Adăposturile nu sunt o soluție pentru familii pentru că ar 
trebui să se despartă. Cei cu care am vorbit se adăpostesc 
în improvizații sau din când în când pe la rude care le 
permit să stea pe termen scurt. Scările de bloc par a fi 
perspectiva de iarnă a unei familii care acum locuiește 
pe câmp. Aceia care au copii se feresc de instituțiile de 
asistență socială de teamă să nu li se ia copiii. 

VOCEA CETĂȚENILOR FĂRĂ ADĂPOST
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În lipsa unui spațiu de locuit apare problema igienei 
personale. 

“Chiar dacă sunt boschetar, sunt pe stradă, 
mie îmi place igiena. Nu sunt certat cu dușul. 
Mi-e drag dușul. Îmi place aici [la ILO] că pot 
să îmi fac duș o dată la două zile, pot să îmi 
spăl hainele.”

Pe lângă facilitățile oferite de Carusel sau Samusocial, 
cineva amintește dușul și spălătoria din Viilor 44 
(administrat de DGASMB). Unii povestesc că, înainte să se 
închidă mergeau la Baia Grivița, chiar dacă acolo trebuiau 
să plătească. Apelează uneori la toaletele publice sau la 
cele din supermarketuri. Cei care lucrează, sunt uneori 
tolerați să se spele la cei pentru care lucrează. La Sf. Ioan, 
combinația de dușuri defecte, mizerie și uneori lipsa apei 
calde îi face pe oameni reticienți să folosească serviciile 
de igienă de acolo - lucru ce grăbește și degradarea 
condițiilor pentru somn (saltele, așternuturi).

Majoritatea celor cu care am vorbit se simt jenați că nu 
se pot spăla și nu își pot spăla hainele. Mulți povestesc 
despre cum sunt alungați din mijloacele de transport în 
comun sau din alte spații pentru că miros. Alții spun că nu 
se pot duce la muncă sau la un interviu de angajare fără 
un duș, o tunsoare și haine curate. Pentru cei care se află 
în contact cu servicii sociale nu pare o problemă mare să 
găsească haine. Să le păstreze și să le spele este, însă, o 
problemă. 

„Unde să mă duc să-mi fac baie? Mă duc la 
unu’ la bloc și-mi zice “Nu am”. Am mai pățit 
chestii din astea care m-am dus și am spus 
“Domne, îmi dai și mie un bidon de apă să 
spăl fetița?” “Păi știi ceva? Ca să-ți dau apă 
îmi dai 50 de lei, că se plătește apa.””

O altă problemă este lipsa spațiului de depozitare, atât 
pentru oamenii care dorm pe stradă, cât și pentru cei din 
adăposturi de noapte, care au reclamat că au fost jefuiți 
când au stat la adăpost. Fără un dulap sau o cameră, 
oamenii nu au decât un schimb de haine sau ce pot căra. 
Lucrurile (pătură, pilotă) se deteriorează repede sau sunt 
furate. Dacă își lasă lucrurile mai mari (cartoane, pături) 
acolo unde dorm, de multe ori sunt aruncate de serviciile 
de curățenie din oraș sau de locatari. Cei mai mulți nu au 
altă soluție decât să își care tot timpul lucrurile după ei și 
ar aprecia existența unui serviciu de depozitare gratuit.

VOCEA CETĂȚENILOR FĂRĂ ADĂPOST
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„PET-urile astea dacă le adun acum mă 
oprește poliția și mi le confiscă. Pe spinarea 
noastră, a oamenilor săraci, se fac bani, nu 
doar pe spinarea cui a plecat în afară.”

Aproape niciunul dintre interlocutori nu are o sursă 
stabilă de venit. Excepție fac două persoane cu pensie 
de handicap și o doamnă care primește alocație pentru 
doi copii aflați în întreținere. Altcineva este angajat cu 
contract de muncă de câteva săptămâni. 

Alt interlocutor are pensie de boală pe care, însă, nu o 
încasează din motive birocratice. Câțiva lucrează sau 
au lucrat în economia informală (parcare, colectare de 
deșeuri, curățenie) sau au pe termen scurt câte o slujbă 
la negru. 

Le e greu însă să găsească sau să păstreze o slujbă. O 
cauză este tocmai faptul că stau pe stradă, deci nu au 
condiții de igienă personală, odihnă decentă sau pur și 
simplu condiții de viață compatibile cu a găsi și păstra 
un loc de muncă. Inclusiv încărcarea telefonului sau 
depozitarea lucrurilor personale este o provocare. 

Alte cauze sunt legate de lipsa documentelor sau, foarte 
des, de problemele de sănătate, inclusiv depresii, adicții, 
sau tulburări mintale. Faptul că pur și simplu nu inspiră 
încredere este menționat de cineva: 

„dacă nu prind o noapte de somn ca lumea, 
figura, ochii arată dimineața ca la beție și 
angajatorul mă acuză că am băut.” 

Altcineva povestește că are cazier și din cauza asta nu îl 
angajează nimeni.
În lipsa unui venit obținut prin forțe proprii, societatea 
ar trebui să poată oferi o plasă de siguranță prin 
beneficiile de asistență socială. Cei mai mulți ar avea 
dreptul la venitul minim garantat, care le-ar fi util 
inclusiv pentru asigurarea medicală. Alții ar putea accesa 
alte tipuri de beneficii pentru persoane cu handicap sau 
aflate în incapacitate de muncă. Cu toate acestea, foarte 

„Din ce
  trăiți?”

puțini au încercat să-și obțină drepturile sociale. 

Mulți nu știu că pot primi acești bani (sau alte forme de 
sprijin financiar), alții nu au documente de identitate, 
alții nu se descurcă să își facă dosarul – de exemplu să 
obțină adeverința de la ANAF. Cineva a adus în discuție 
datoriile la bugetul local, povestind că primarul i-a 
spus ca nu se poate, din cauză că are multe amenzi. În 
schimbul a 170 de lei pe lună ar fi trebuit să muncească 
2 ore pe zi, iar toți banii ar fi fost opriți. Altcineva 
povestește că a vrut să obțină ajutor de urgență însă i-a 
lipsit adeverința de venit. Depresia este și ea o piedică. 
Una dintre doamne povestește că a primit recomandare 
de la medicul de la centrul de zi să meargă să-și scoată 
toate hârtiile de internare de la psihiatrie pentru a-și 
face certificat de handicap, însă nu a mers niciodată: 
”dar nu mă duc, parcă mă ține cineva”.  Altcineva 
povestește cum a fost descurajat chiar de sistemul 
medical să ceară încadrarea în grad de handicap sau alte 
beneficii. 

Puținele ajutoare sociale disponibile pentru persoanele 
fără adăpost nu sunt accesate din cauza birocrației și a 
lipsei informării. Un lucru surprinzător la oamenii cu 
care am vorbit a fost numărul foarte mic de posesori de 
telefon - o necesitate importantă în ziua de azi pentru 
a combate izolarea prin comunicarea cu familie sau 
prieteni, pentru păstrarea legăturii cu un potențial 
angajator și pentru a avea acces la informațiile despre 
serviciile cuvenite și accesarea lor fără a trebui să meargă 
să ceară informații la fiecare ghișeu.

„Ce nu vă convine? La muncă! Ce, sunteți 
tineri, nu ca alții bătrâni! După ce că nu dați 
niciun ban…”

VOCEA CETĂȚENILOR FĂRĂ ADĂPOST
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Problema actelor se adaugă deci la lista de probleme pe 
care le ai atunci când locuiești în stradă.

Câțiva dintre cei cu care am vorbit au acte de identitate, 
însă mulți nu. Chiar și documentele de identitate 
temporare sunt greu de obținut, expiră într-un an și sunt 
greu de păstrat pentru că sunt de hârtie. În lipsa actelor, 
beneficiile devin inaccesibile chiar și pentru cei care le au 
(de ex., o doamnă nu poate ridica alocația copiilor)

“Nu am. Nici certificat de naștere, nici buletin. 
Foaie temporară aș avea cum: dar numai 
să mă deplasez la mine la Craiova ca să-mi 
fac astea. Doar că, în momentul in care mă 
aflu acuma, nu pot. Aș avea pe cineva să îmi 
plătească trenul dus-intors... dar cu soția, cu 
copiii, ce fac?”

Unul dintre cei cu care am vorbit povestește că a încercat 
să ajute pe altcineva să obțină cartea de identitate 
temporară. Ne spune că e o problemă că atunci când 
face cererea de eliberare a actului de identitate trebuie 
să declare un loc unde stă. Poliția trebuie să vină și să îl 
găsească acolo, dar omul mai pleacă, mai vine, nu stă pe 
loc tot timpul. Dacă poliția a venit și nu l-a găsit la locul 
declarat, trebuie să reia tot procesul. 

Încă o piedică pentru persoanele fără adăpost în 
încercarea de a obține cartea de identitate o reprezintă 
lipsa certificatului de naștere. Duplicatul după 
certificatul de naștere poate fi obținut de la primăria 
unde a fost înregistrat, iar deplasarea în localitatea în 
care s-au născut este foarte dificilă pentru persoanele 
fără adăpost. Iar procedurile nu sunt deloc simple.

“Nu mă primește la muncă. Am încercat, da’ 
n-am acte. N-am buletin - am încercat dar 
nu se poate fără certificat de naștere... Am 
încercat la a 10-a [Secția de Poliție] și nu s-a 
putut. Sunt pierdute. Am fost [la muncă] la o 
stână și mi le-o reținut.”

„Cine vă ajută
   cu actele?”

Niciunul dintre cei cu care am vorbit nu a obținut 
consiliere de la serviciile publice pentru a accesa beneficii 
sociale. Câțiva au primit totuși sprijin la Complexul 
Sfântul Ioan să-și obțină cartea de identitate temporară, 
iar alții au fost sprijiniți de ONGuri. 

VOCEA CETĂȚENILOR FĂRĂ ADĂPOST
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„Trebuia să mă opereze. Mi-au cerut 40 de 
milioane.”

Cei mai mulți dintre cei cu care am vorbit au probleme 
de sănătate, uneori legate de traiul pe stradă: epilepsie, 
probleme cu inima, probleme cu plămânii, probleme 
ortopedice, răni recurente, diabet etc. Depresia, adicțiile 
și alte afecțiuni psihice sunt și ele frecvente. 

Pe lângă serviciile medicale pe care le pot primi din când 
în când de la câteva ONGuri, mai merg la urgență atunci 
când sunt în stare gravă. Majoritatea nu au tratament 
și nici nu l-ar putea ține dacă l-ar avea. Cei mai mulți 
nu au asigurare medicală sau medic de familie. În lipsa 
unui loc de muncă sau accesării ajutorului social sau a 
altor beneficii, persoanele fără adăpost nu au asigurare 
de sănătate. Fără asigurare de sănătate nu se pot 
înscrie la un medic de familie, ceea ce duce la agravarea 
problemelor de sănătate, îngreunând astfel obținerea 
unui loc de muncă. 

Chiar și clinica socială Regina Maria e dificil de accesat: 
trebuie să te înregistrezi, iar pentru asta ai nevoie de 
adeverința de venit. Un domn a povestit că își scoate 
singur măselele stricate pentru că nu poate merge la 
stomatolog. 

„Eu mi le scot singur. Mai am o singură măsea 
care se mișcă și o scot singur. De ce să dau 
un milion la dentist cand eu pot să mi-o scot 
singur? Mă doare, nu mă doare, dar asta e, 
suport…”

Condițiile dure asociate vieții pe stradă, stresul 
constant, marginalizarea socială și traumele suferite 
fac aproape inevitabilă apariția tulburărilor mintale 
sau de comportament, iar serviciile de sănătate mintală 
accesibile se rezumă la câte o internare la Obregia. 

„Ce servicii    
   de sănătate 
   accesați?”

VOCEA CETĂȚENILOR FĂRĂ ADĂPOST
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„Autoritățile sunt primele care nu se 
interesează de noi. N-au nicio treabă cu 
oamenii străzii. Ei spun că fac, dar nu fac 
nimic.”

Teoretic, statul ar trebui să fie cointeresat de 
împiedicarea situațiilor care duc la rămânerea fără 
adăpost și de ajutarea cetățenilor să iasă din această 
situație. Costurile generate de serviciile de urgență care 
asigură în cel mai bun caz doar supraviețuirea sunt mai 
mari decât cele asociate reintegrării persoanelor fără 
adăpost. Fenomenul lipsei de adăpost nu afectează doar 
persoanele care ajung în situația asta și pe familiile 
acestora, ci societatea, per ansamblu, prin dezechilibre 
sociale care pot afecta viața comunității. 

Atitudinea oamenilor față de autoritățile statului 
este definită de neîncredere. Aceștia sunt obosiți de 
escaladarea barierelor birocratice care li se pun în calea 
obținerii minimului de acte necesare pentru funcționarea 
în societate. În interacțiunile cu autoritățile se simt 
batjocoriți și simt că nu contează: 

„pe noi nu ne ascultă nimeni.”

Senzația de abandon este întărită și de lipsa de 
siguranță. Cei mai mulți se feresc să interacționeze cu 
poliția. Se bucură dacă sunt doar legitimați și goniți și nu 
sunt agresați sau amendați. Cei care stau de mulți ani pe 
stradă au învățat să se protejeze singuri, stând cât mai 
ascunși sau retrași sau ținând un instrument de apărare 
în caz că sunt atacați. Cei aflați în această situație de 
mai puțin timp învață acum această lecție. Unul dintre 
interlocutori ne-a povestit cum s-a dus la poliție să 
reclame faptul că i s-au furat lucrurile cât dormea, iar 
personalul, când a aflat că doarme pe stradă, i-a dat un 
număr de înregistrare fals și un termen de 5 ani pentru 
soluționare.

„Cu ce 
   vă sprijină 
   statul? ”

„În Germania nu îi lasă pe oameni să moară 
de foame. Cei care nu aveau unde să doarmă 
stăteau în blocuri special construite, singuri 
în garsoniere și primeau și ajutor social. La 
noi? E ajutorul ăla de la Primărie, dar ăla ce 
e? Două milioane. Și de ei te mai pune să și 
lucrezi nu știu câte zile pe lună. Ce să faci cu 
două milioane pe lună?”

VOCEA CETĂȚENILOR FĂRĂ ADĂPOST
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PRIMARIA SECTOR 1

Această secțiune reprezintă o sinteză 
a informațiilor obținute de la Direcțiile 
de Asistență Socială ca răspuns la 
solicitările noastre de informații 
de interes public și de pe site-urile 
instituțiilor. În cazul Sectorului 
2 și al Sectorului 3, informațiile 
sunt completate de interviuri cu 
reprezentanții Direcțiilor de Asistență 
Socială. Celelalte sectoare nu au 
răspuns solicitării noastre de interviu.

Servicii cu atribuții în furnizarea de servicii socio-
medicale persoanelor fără adăpost (conform răspunsului 
la solicitarea în baza Legii 544/2001 și a informațiilor 
disponibile online): 
 
1. Complexul de Servicii Sociale Odăi - Centrul de 

Urgențe Persoane fără Adăpost: 
 

• Complexul de Servicii Sociale Odăi - Centrul de 
Urgențe Persoane fără Adăpost Modul Adăpost 
de Noapte: 60 de locuri (precizat în document că  
gradul de ocupare este de 100%);

• Complexul de Servicii Sociale Odăi - Centrul 
de Urgențe Persoane fără Adăpost Modul 
Rezidențial: 37 de locuri 

Conform informațiilor primite, Complexul dispune 
de 60 de locuri pentru bărbați și 37 pentru femei 
(fără a fi detaliat cum sunt distribuite pe cele două 
module). 
 
Printre categoriile menționate ca fiind eligibile pen-

tru cazare în modulul rezidențial se numără inclusiv 
persoanele cu dizabilități, “femeile însărcinate alun-
gate/fugite de la domiciliu”, femeile supuse violenței 
domestice sau persoane evacuate. 

Pentru adăpostul de noapte este permis accesul și pe 
perioada zilei în centru numai atunci când sunt tem-
peraturi extreme (caniculă/ger). Atunci când sunt 
cazați doar pe timpul nopții, beneficiarii primesc o 
singură masă pe zi: mic dejun. 
 
Categoriile considerate neeligibile: persoanele aflate 
sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor, 
persoane cu boli contagioase și parazitare, persoane 
aflate în episod psihotic, persoane care au fost vio-
lente la o cazare anterioară, persoane care au adus 
prejudicii materiale DGASPC Sector 1. 
 
Printre serviciile acordate în cadrul adăpostului sunt 
enumerate: un control medical general (deferirea 
către servicii medicale de urgență, dacă este ca-
zul), susținerea pentru întoarcerea în localitatea de 
proveniență pentru aceia care nu sunt din Sectorul 
1, sprijin pentru întocmirea actelor necesare pentru 
venitul minim garantat precum și: 

           
“Contribuie la educarea beneficiarilor pentru 
autoîngrijirea și păstrarea igienei personale, a 
îmbracămintei și habitatului

Face demersurile necesare la ONG-urile 
sociale pentru cuprinderea beneficiarului 
într-o formă de asistență socială în funcție de 
vârsta și gradul de dependeță al acestuia”

   Sursă citat- aici 

În ceea ce privește Modulul Rezidențial, nu avem 
informații clare cu privire la criteriile de eligibilitate. 
O prezentare aflată pe site-ul Primăriei Sectorului 
1 descrie că persoanele care beneficiază de modulul 
rezidențial sunt persoanele cu dizabilități sau per-
soanele “fugite de acasă”. 

 
2. Sectorul 1 are un număr de telefon de urgențe 

sociale (0734 454 543) și o Echipă mobilă cu 
rolul de a asigura intervenția rapidă în cazul 
copiilor/adulților care necesită ajutor imediat din 
cauza situațiilor dificile în care se află. Totuși, 
conform textului din Hotărârea de Consiliu 
Local care reglementează această unitate mobilă 
(80/26.03.2019), singurele situații în care echipa 
intervine este în cazul violenței domestice. 

• Complexul de Servicii Sociale Odăi - Centrul de 
Urgențe Persoane fără Adăpost

• un număr de telefon de urgențe sociale (0734 454 
543) și o Echipă mobilă

• Complexul Multifuncțional Caraiman

• Centrul de Primire în Regim de Urgență în Cadrul 
Complexului Social de Servicii “Pinocchio”

http://www.dgaspc-sectorul1.ro/UPLOAD/2018/Direc%C8%9Bia%20Persoan%C4%83%20%C8%99i%20Familie/COMPLEXUL%20SOCIAL%20DE%20SERVICII%20OD%C4%82I.pdf


Octombrie 2021 Vocea cetățenilor fără adăpost 18

III. SERVICII SOCIALE PUBLICE

 
3. Complexul Multifuncțional Caraiman: din 

informațiile primite  de la DGASPC Sector 1 reiese că 
serviciile medicale oferite în cadrul acestui centru 
nu sunt dedicate și persoanelor fără adăpost. Cu 
toate acestea, am făcut o solicitare separată direct 
către centrul de unde am aflat că și persoanele 
fără adăpost pot beneficia de serviciile medicale de 
aici. Pentru a beneficia însă de serviciile medicale, 
persoanele fără adăpost au nevoie de:
• O copie după cartea de identitate;
• Un document emis de ANAF care să ateste că nu 

au realizat niciun venit;
• O referire din partea DGASPC Sector 1. 
• Persoanele fără acte de identitate nu pot 

beneficia de servicii la Complexul Caraiman. 
 
4. Centrul de Primire în Regim de Urgență în Cadrul 

Complexului Social de Servicii “Pinocchio”: este 
destinat copiilor și tinerilor cu vârstele între 3 - 26 
de ani, persoane care trăiesc definitiv în stradă și 
care nu mențin relația cu familia, care locuiesc în 
stradă și mențin o relație ocazională cu familia sau 
copii care sunt trimiși în stradă de familie pentru 
cerșit sau diferite alte munci. Capacitatea centrului 
este de 6 locuri.

 
Conform răspunsului primit la cererea noastră de 
informații de interes public, DGASPC a avut în evidență, 
în anul 2020, 80 de persoane fără adăpost adulte și 59 de 
copii.

Servicii  cu atribuții în furnizarea de servicii socio-
medicale persoanelor fără adăpost (conform răspunsului 
la solicitarea în baza Legii 544/2001, a informațiilor 
disponibile online și a informațiilor primite în cadrul 
unui interviu cu reprezentantul DGASPC): 

Instituțiile din subordinea Consiliului Local Sector 2 
care au atribuții în acest domeniu și condițiile de acces la 
serviciile oferite: 
 
1. Adăpostul pentru Copiii Străzii Dănilă Prepeleac, 

care oferă cazare, haine, hrană, informare, 
consiliere, asistare și activități de petrecere a 
timpului liber pentru minori.

Condițiile de admitere: să fie identificat fără adăpost 
pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2. Ca-
pacitatea instituției: 8 locuri. 

 
2. Centrul de Primire în Regim de Urgențe Cireșarii: 

centrul este menționat de Direcția de Asistență 
Socială ca fiind unul pentru copii fără adăpost, însă 
din descrierea de pe site-ul DGASPC Sector 2 (link 
aici) pare că este mai degrabă un centru de tranziție 
pentru minorii aflați în risc (victime ale abuzurilor 
din familie, ale traficului, migrație etc), până la o 
decizie a instanței. 
Capacitatea instituției: 16 locuri. 

 
Conform datelor obținute de la DGASPC Sector 2, în 
anul 2020 au fost identificați 108 copii ai străzii. 

3. Adăpostul de Noapte pentru Persoane Adulte: cu 
o capacitate de 48 de locuri (24 femei, 24 bărbați), 
este amenajat sub forma unor containere modulare. 
Pentru a avea acces la serviciile adăpostului, 
persoanele trebuie:

• Să se prezinte înainte la sediul DGASPC Sector 2, 
pentru „o evaluare socio-economică”; 

• Să aibă ultimul domiciliu pe raza Sectorului 2;
• Fără venituri sau cu venituri reduse 

(„insuficiente pentru a se întreține și pentru a-și 
asigura necesarul de trai zilnic”);

• Să nu fie sub influența băuturilor alcoolice și a 
drogurilor;

• Să prezinte rezultatele unui consult pneumologic 
din care să reiasă că nu au TBC (în cadrul 
interviului ne-a fost comunicat că testarea 
pentru TBC necesară admiterii în adăpost se face 
o singură dată, la prima admitere);

• Să nu fie persoane nedeplasabile sau greu 
deplasabile.

Adăpostul este deschis între orele 20.00 – 08.00. 
În anul 2020, conform informațiilor furnizate de 
DGASPC Sector 2, 199 de persoane fără adăpost sunt 
acum în evidențele instituției, în condițiile în care 
capacitatea maximă este de 48 de persoane (reprezen-
tantul DGASPC Sector 2 a menționat că multe dintre 
persoane refuză cazarea pe timpul nopții pentru că 

PRIMĂRIA SECTOR 2

• Adăpostul pentru Copiii Străzii Dănilă Prepeleac

• Centrul de Primire în Regim de Urgențe Cireșarii

• Adăpostul de Noapte pentru Persoane Adulte

• Servicii de asistență medicală prin intermediul 
Ambulanței Sociale

• Ajutorul de chirie

• Cantină socială – parteneriat DGASPC Sector 2 și 
Fundația Marathon

https://social2.ro/directii-si-servicii/directia-protectia-copilului/serviciul-intervetii-in-situatii-de-abuz-neglijare-trafic-si-migratie/centru-de-primire-in-regim-de-urgenta-ciresarii/
https://social2.ro/directii-si-servicii/directia-protectia-copilului/serviciul-intervetii-in-situatii-de-abuz-neglijare-trafic-si-migratie/centru-de-primire-in-regim-de-urgenta-ciresarii/


Octombrie 2021 Vocea cetățenilor fără adăpost 19

III. SERVICII SOCIALE PUBLICE

au un lung istoric de locuit în stradă). 

Admiterea se face pe șase luni în faza inițială, după 
care contractul de servicii este prelungit (dacă este 
cazul), fără a fi necesară retestarea pentru TBC. 
Există și persoane care stau de mai mulți ani – per-
soane cu istoric de boli psiho-sociale, pentru care nu 
există nicio alternativă de servicii sociale adaptate în 
Sector. 

Profilul persoanelor care beneficiază de serviciile 
adăpostului: persoanele dependente (cu dizabilități), 
persoanele vârstnice cu un grad mic de dependență, 
dar fără alternativă de locuire, cei cu capacitatea 
de a se integra și persoanele cu tulburări psihice (o 
problemă foarte actuală, pentru că nu sunt furnizate 
serviciile potrivite pentru acești oameni). 

 
Adăpostul este structurat pe camere care conțin, 
fiecare, câte 6 paturi supraetajate, deci 12 persoane 
în fiecare cameră. Pentru persoanele cu mobilitate 
redusă/fără mobilitate, pe termen scurt sunt primiți 
în adăpost, apoi mutați instituții rezidențiale. 

 
Conform declarațiilor reprezentantului DGASPC Sec-
tor 2, două săptămâni orice persoană este primită în 
adăpost, chiar dacă, spre exemplu, nu are domiciliul 
în Sectorul 2. După aceste două săptămâni, persoana 
este deferită către autoritatea publică pe raza căreia 
are cartea de identitate. Adăpostul nu a ajuns să ad-
mită persoane peste capacitate, deoarece, în colabo-
rare cu celelalte sectoare și cu PMB, sunt identificate 
locuri libere în alte adăposturi. 

 
Persoanele care ajung în adăpost, în cazul în care au 
nevoie de acte de identitate, sunt asistate în obține-
rea documentelor de către angajați ai direcției. Pent-
ru persoanele fără acte, dacă au ultimul domiciliu în 
Sectorul 2, se emite o carte provizorie de identitate. 
Acest tip de document este, însă, în opinia reprezen-
tantului DGASPC Sector 2, o problemă în momentul 
angajării. 

 
Dacă se încadrează pentru obținerea încadrării în 
grad de handicap, sunt ajutați să obțină acest statut 
pentru că pot avea acces inclusiv la asigurare medicală. 
Pentru persoanele care nu au nici VMG, nici încad-
rare în grad de handicap, există o rețea de medici 
care îi pot primi pentru anumite consulturi, creată 
de DGASPC. Cu privire la documentele necesare 
pentru obținerea diferitelor beneficii sociale, există 
un protocol cu Direcția de Venituri și DGASPC astfel 
încât verificările se fac de direcție (persoana care 
vrea să acceseze aceste servicii trebuind să dea doar 

o declarație pe proprie răspundere cu posibilele 
venituri).

În cazul în care condițiile o impun (perioade de ger, 
perioada de pandemie), camera de zi din cadrul cen-
trului este folosită pentru suplimentarea locurilor de 
cazare. 

Propuneri pentru dezvoltarea serviciilor sociale 
prezentate de DGASPC Sector 2: 

Conform informațiilor obținute în cadrul intervi-
ului cu reprezentantul DGASPC Sector 2  există un 
plan pentru reorganizarea adăpostului: va fi redusă 
capacitatea adăpostului de noapte (la 36 de locuri), 
pentru că  persoanele care vin acolo doresc nu doar un 
adăpost de noapte, ci inclusiv servicii pe timpul zilei. 
De asemenea, va fi înființat un centrul rezidențial 
cu capacitate de 12 locuri. La această structură va fi 
înființată și o spălătorie, care va fi folosită și ca mo-
dalitate de angajare pentru persoanele beneficiare ale 
serviciilor. După șase luni de la angajare în acest loc, 
persoanele fără adăpost vor fi susținute să își gă-
sească un loc de muncă pe piața liberă. 
 

4. Servicii de asistență medicală prin intermediul 
Ambulanței Sociale: conform prezentării oficiale, 
acest serviciu are printre atribuții: 
• identifică şi evaluează situația persoanelor fără 

adăpost;
• asigură transportul persoanelor fără adăpost 

care nu necesită servicii medicale la centre 
rezidențiale, sau alte instituții/ servicii de 
asistență socială;

• acordă măsuri de sprijin (distribuirea de pachete 
de hrană, băuturi nealcoolice calde, pături, 
haine, încălțăminte, acordarea de tratament 
medical de urgenţă, ş.a.).

• monitorizare stradală, pe raza sectorului 2, în 
perioade cu temperaturi extreme, caniculă sau 
ger, în vederea acordării măsurilor de sprijin 
persoanelor fără adăpost.

Conform informațiilor furnizate de DGASPC Sec-
tor 2, pentru a beneficia de serviciile Ambulanței 
Sociale, trebuie să existe un apel la 021.9862, număr 
disponibil 24 de ore din 24. 
Conform interviului realizat cu reprezentantul 
DGASPC Sector 2, există un program săptămânal 
de monitorizare a tuturor beneficiarilor aflați în 
evidența DGASPC Sector 2. Serviciile sunt unele 
minimale – tensiune, glicemie, stare generală de 
sănătate. În adăpost pot fi făcute pansamente și alte 
proceduri mai complicate, iar în condițiile în care 
este necesară spitalizarea se apelează la ambulanțe. 
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Noaptea se fac trasee prin tot sectorul, astfel încât să 
monitorizeze persoanele care ajung în stradă sau pe 
acelea pe care le au în evidență (dar care nu acce-
sează serviciile adăpostului). În acest moment, la 
nivelul Sectorul 2, există aproximativ 70 de persoane 
care refuză cazarea la adăpostul de noapte și care 
sunt monitorizați în stradă. 

5. Ajutorul de chirie: O alternativă la locuirea în 
adăpost este, în teorie, ajutorul de chirie. Pe lângă 
alte criterii, acest ajutor este condiționat de cazarea 
pentru o perioadă de minim 60 de zile consecutive 
în adăpost. Conform informațiilor obținute în cadrul 
interviului, această condiție este impusă pentru 
a preveni situații în care solicitanții „fie nu erau 
persoane fără adăpost, dar voiau să valorifice acest 
ajutor, fie erau iresponsabili”. Iresponsabilitatea viza 
imposibilitatea de a respecta condițiile de cazare din 
adăpost (nu este permis fumatul, consumul de alcool 
și violențele în adăpost). Conform reprezentantului 
DGASPC Sector 2, această perioadă de ședere permite 
autorităților să furnizeze servicii mai complexe, 
precum eliberarea de documente de identitate, acces 
pensii de handicap, dacă este cazul etc. 
Pentru familii, însă, care ar putea să beneficieze 
de ajutorul de chirie, în acest moment nu există o 
soluție de cazare împreună. Femeile împreună cu 
minorii se pot caza într-un centru mama și copilul, 
unde nu este necesară șederea pe o perioadă de 60 de 
zile. 
Pentru a fi eligibile pentru ajutorul de chirie, per-
soanele au nevoie de o formă de venit, pentru plata 
facturilor de întreținere și servicii. Deci, conform 
reprezentantului DGASPC, este necesară includerea 
pe piața muncii. Dacă nu există nici măcar VMG, per-
soana se angajează că în trei luni va obține un venit. 
În 2020, peste 26 de persoane au primit ajutor de 
chirie. După ce ajung să primească sprijinul pentru 
chirie (pentru o durată de maximum cinci ani) – din 
șase în șase luni beneficiarii trebuie să refacă toate 
documentele, dovedind că și-au respectat obligațiile 
contractuale (menținerea actelor de identitate, 
depunerea dosarului pentru locuințe sociale, să în-
scrie copiii la școli etc). 
La momentul redactării raportului, Primăria Sector-
ul 2 avea în dezbatere publică un proiect prin care se 
stabileau trei tipuri distincte de ajutoare de chirie. În 
propunere, printre categoriile eligibile sunt inclusiv 
persoanele care locuiesc în condiții improprii sau 
care nu au documente de reședință pe raza Sectoru-
lui, dar care au copii în îngrijire.  

6. Cantină socială – parteneriat DGASPC Sector 2 și 
Fundația Marathon: accesul la serviciile cantinei se 
face pe baza  anchetei sociale. 

PRIMĂRIA SECTOR 3

• Complexul de Servicii Integrate pentru persoane fără 
adăpost

• Ajutorul de chirie

Servicii  cu atribuții în furnizarea de servicii socio-
medicale persoanelor fără adăpost (conform răspunsului 
la solicitarea în baza Legii 544/2001, a unui interviu cu 
reprezentanți ai instituțiilor relevante și a informațiilor 
disponibile online): 
 
1. Complexul de Servicii Integrate pentru persoane 

fără adăpost: Conform răspunsului primit la cererea 
de informații publice și a interviului realizat cu 
reprezentanți ai adăpostului, serviciile care sunt 
puse la dispoziția persoanelor fără adăpost de pe 
raza Sectorului 3 sunt oferite exclusiv în cadrul 
Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane 
fără Adăpost. Serviciile disponibile sunt: consiliere 
psihologică, asistență medicală primară, cazare în 
regim rezidențial și adăpost de noapte, hrană. 
 
Capacitatea pentru adăpostul de noapte este de 36 de 
persoane, iar pentru modulul rezidențial este de 44 
de persoane. 
 
Pentru anul 2020, conform informațiilor furnizate 
de Primăria Sector 3, au fost în evidențele DGASPC 
Sector 3 214 persoane, adică aproape de șase ori mai 
multe decât capacitatea centrului. 
 
Condiții de cazare în regim rezidențial și la adăpos-
tul de noapte, conform informațiilor obținute de la 
autorități: 
 
Clienții sunt cazați inițial pentru adăpost de noapte 
și, apoi, pot ajunge în regim rezidențial, la cererea 
lor. Condiția pentru a ajunge în regim rezidențial 
este să stea timp de două săptămâni în adăpostul de 
noapte. Conform informațiilor obținute, în general 
sunt necesare 15 zile pentru a realiza o serie de analize 
(HIV, TBC). 
 
Pe componenta rezidențială sunt 40 de locuri și o 
persoană poate sta, oficial, maxim doi ani. Dar dacă 
există o persoană cu dizabilități pentru care nu ex-
istă o altă soluție, persoana este menținută în centru 
și după această perioadă. Nu există prea multă di-
namică în centrul rezidențial, multe dintre persoane 
fiind bolnave (persoane vârstnice, cu handicap etc).  
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Dată fiind capacitatea redusă a modulului rezidențial, 
acesta este ocupat preponderent de persoane vârst-
nice sau dependente, neputând să ofere soluții per-
soanelor independente. 
 
În cadrul adăpostului (modulul rezidențial) cli-
enții pot primi sprijin pentru obținerea diferitelor 
beneficii sociale. Principalul obiectiv este să obțină 
asigurare medicală pentru beneficiari – fie prin 
venitul minim garantat, fie prin indemnizație pentru 
dizabilitate, pensie etc. Pentru încadrare în grad de 
handicap este necesară o evaluare care impune o 
serie de costuri – pentru acestea, angajații adăpos-
tului fac solicitare de fonduri în direcția de asistență 
socială pentru a parcurge toate etapele necesare. În 
ceea ce privește VMG-ul, sunt foarte multe persoane 
care refuză accesarea acestui venit, pentru că orele 
de lucru sunt multe, iar plata pe oră este foarte mică. 
Obținerea pensiei este cea mai dificilă, pentru că e 
complicată accesarea arhivelor firmelor/instituțiilor 
în care oamenii au lucrat. 
 
În acest moment nu pot fi asigurate servicii de 
adăpost pentru familii. Zonele sunt delimitate pe 
sexe, deci cuplurile nu pot fi acomodate ca o familie. 
Mai mult, persoanele minore nu au acces în cent-
ru, deci familiile cu copiii nu pot accesa serviciile 
Adăpostului (nici componenta de noapte, nici pe 
aceea rezidențială). 
 
Conform standardului minim, adăpostul de noapte 
oferă o singură masă pe zi -  micul dejun. 

Acces la servicii medicale: 
 
DGASPC Sector 3 a avut clinica socială TABITA, dar a 
fost desființată. În aceste condiții, singurele servicii 
medicale pe care le pot acorda în centru sunt prin 
asistenta medicală și psihologul centrului. Pentru 
persoanele care nu au medic de familie, angajații 
centrului îi sprijină să se înscrie la diverși medici cu 
care DGASPC Sector 3 lucrează. 
 
La Adăpost ajung inclusiv pacienți pe care spitalele 
doresc să-i externeze, persoane aflate în situații de 
sănătate precară și pentru care nu există alternative 
de cazare. Există situații în care ambulanțele aduc la 
centru persoane în stare gravă. În lipsa unui medic, 
centrul nu poate să facă altceva decât să cheme ime-
diat o altă ambulanță care să preia persoana. 
 
În acest moment, Adăpostul Primăriei Municipiului 
București este vital, pentru a prelua persoanele fără 
adăpost care nu pot fi acomodate în Centrul Sector-
ului 3. 

2. Ajutorul de chirie: O alternativă la locuirea în 
adăpost este ajutorul de chirie. Pentru a obține 
această sumă (1.000 lei/lună), trebuie ca persoanele 
să aibă un venit și să nu înregistreze datorii la 
stat. O altă condiție obligatorie este să petreacă 
minim 15 zile consecutive în adăpostul de noapte. 
Conform reprezentanților instituției, dacă nu ar fi 
existat condiția de a trece prin centru, ar fi ajuns în 
incapacitate de plată pentru că ar putea să primească 
acest ajutor mult prea multe persoane. Singurele 
persoane care nu trebuie să treacă obligatoriu prin 
centru pentru obținerea ajutorului de chirie sunt 
persoanele evacuate din case retrocedate. 

PRIMĂRIA SECTOR 4

• Complexul de Servicii Integrate pentru persoane fără 
adăpost

• Ajutorul de chirie

Servicii cu atribuții în furnizarea de servicii socio-
medicale persoanelor fără adăpost (conform răspunsului 
la solicitarea în baza Legii 544/2001 și a informațiilor 
disponibile online): 

 
1. Adăpostul de Noapte Persoane Adulte are o 

capacitate maximă de 50 de persoane. Pentru a 
avea acces în Adăpost, o persoană trebuie să aibă 
minim 18 ani, să aibă ultimul domiciliu legal pe 
raza Sectorului, să nu necesite îngrijire medicală de 
specialitate, să nu fi consumat băuturi alcoolice sau 
să nu fie sub influența stupefiantelor. 
 
În adăpost, o persoană are dreptul de a fi admisă 
pentru maximum șase luni din perioada unui an. În 
anul 2020, în evidențele DGASPC Sector 4, au existat 
78 de persoane fără adăpost care au beneficiat de 
serviciile adăpostului. 
 
Din martie 2020, adăpostul a fost convertit  pentru a 
acoperi nevoia locală de carantină instituționalizată 
în Municipiul București. Decizia a fost luată în cadrul 
Comitetului Municipal București pentru Situații de 
Urgență (Anexa 3 din HG nr. 1103/2020). Conform 
informațiilor furnizate, instituția nu a depus eforturi 
pentru a amenaja un alt sediu care să deservească 
nevoia de adăpost pentru persoane fără adăpost. 
Deci, de mai bine de un an și jumătate, sectorul 4 
are zero locuri disponibile pentru persoane fără 
adăpost. 
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Nu sunt menționate alte servicii pe care le oferă 
persoanelor fără adăpost în această perioadă (deși pentru 
2021 există prevăzut un buget de 103.809 lei). 

Servicii cu atribuții în furnizarea de servicii socio-
medicale persoanelor fără adăpost (conform răspunsului 
la solicitarea în baza Legii 544/2001 și a informațiilor 
disponibile online): 

1. Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără 
Adăpost, cu o capacitate de 21 de locuri. Categoriile 
de persoane eligibile pentru acces în acest adăpost 
sunt foarte vaste, pentru toate cele 21 de locuri fiind 
eligibile:
• Persoanele fără adăpost rezidente în Sectorul 

5 sau din alte Sectoare și care urmează să fie 
“repartizate” autorităților de rezidență;

• Persoane evacuate din fostele locuințe sau care 
au rămas fără o locuință în urma unei calamități;

• Persoane care au fost în detenție;
• Persoane cu dizabilități, până când sunt 

instituționalizate într-un centru specializat;
• Agresorii aflați în evidențele DGASPC Sector 5. 

 
În document se mai precizează că, în anul 2020, DGASPC 
Sector 5 a avut în evidență 55 de persoane fără adăpost. 
Nu este precizat, însă, câte dintre acestea au beneficiat 
de locuințele temporare și cât din capacitatea acestui loc 
a fost ocupată de oameni care aparțin celorlalte categorii. 

Servicii  cu atribuții în furnizarea de servicii socio-
medicale persoanelor fără adăpost (conform răspunsului 
la solicitarea în baza Legii 544/2001 și a informațiilor 
disponibile online): 

 
1. Cantine sociale: conform informațiilor de pe site-

ul DGASPC Sector 6, în acest moment, la nivelul 
Sectorului funcționează trei cantine sociale din Bd. 
Uverturii, 81, Calea Crângași, 42, Bd. Ghencea, 41. 
Nu sunt menționate condițiile de acces, ci doar că 
serviciile sunt dedicate persoanelor care se află în 
evidența instituției. 

2. Telefonul de Urgență (0731.62.48.49): aici pot fi 
sesizate non-stop situații de urgență ce vizează 
persoanele fără adăpost.

3. Serviciul Intervenții în Regim de Urgență: asigură 
cazarea persoanelor cu domiciliul pe raza Sectorului 
6 în unul dintre adăposturile de noapte de mai jos. 
Pentru persoanele care au domiciliul pe raza altor 
unități teritoriale, se facilitează plasarea acestora la 
adăposturile partenere.

4. Două adăposturi de noapte: găzduire, masă, 
consiliere și supraveghere a stării de sănătate – 
capacitatea totală a celor două adăposturi este de 60 
de persoane (40 bărbați, 20 femei). Pentru a accesa 
serviciile adăposturilor de noapte, persoanele fără 
adăpost trebuie să fie depistate pe raza sectorului 
6, „starea de sănătate a beneficiarului să permită 
acordarea serviciilor în adăpost”, să nu prezinte 
tulburări de comportament sau de personalitate în 
evoluție. 

5. Centrul pentru persoane vârstnice „Sfântul 
Mucenic Fanurie”: Chiar dacă nu a fost pomenit 
explicit în răspunsul de la DGAS, pe site-ul 
instituției găsim și un centru cu o capacitate de 24 
de locuri, destinat persoanelor vârstnice. Conform 
prezentării de pe website-ul DGASPC, sunt eligibile 
și persoanele care nu au locuință sau posibilitatea de 
a-și asigura condiții de locuire din resurse proprii. 
Admiterea în centru se face pe baza unui dosar care 
presupune o serie de acte, printre care adeverință de 
venituri, declarație notarială, adeverință medicală, 
analize medicale etc.  

6. Centrul pentru persoane vârstnice Floare Roșie, 
Într-o situație similară este și acest centru cu o 
capacitate de 70 de locuri. Nu știm dacă, în practică 
aceste centre sunt accesibile și persoanelor fără 
adăpost.

PRIMĂRIA SECTOR 5

PRIMĂRIA SECTOR 6 

• Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără 
Adăpost

• Cantine sociale

• Telefonul de Urgență (0731.62.48.49)

• Serviciul Intervenții în Regim de Urgență

• Două adăposturi de noapte

• Centrul pentru persoane vârstnice „Sfântul Mucenic 
Fanurie”

• Centrului pentru persoane vârstnice Floare Roșie
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O serie de servicii pentru care, însă, nu am primit 
detalii despre procedurile și criteriile de acces pe care 
persoanele fără adăpost trebuie să le îndeplinească 
pentru acces (DGASPC Sector 6 nu a răspuns solicitării de 
interviu): 

• acordarea unor sume cu titlu de ajutor pentru 
plata chiriei (în valoare de 900 RON pe lună). 
Cererea de ajutor de chirie este însoțită de 
un dosar ce cuprinde acte care să dovedească 
situația în care se află solicitantul - adeverință 
de venit, certificat fiscal, dovada domiciliilor 
avute din 1990 până în prezent și dovezi privind 
calitatea avută în respectivele domicilii etc),

• cantină socială, asistență pentru integrare 
socială, 

• acompaniere pentru evaluarea stării de sănătate, 
asistență pentru obținerea documentelor, 
consiliere socială și psihologică.  

Pe parcursul anului 2020, DGASPC Sector 6, prin 
Serviciul Intervenții în Regim de Urgență a avut în 
evidență 109 persoane fără adăpost. 

Servicii  cu atribuții în furnizarea de servicii socio-
medicale persoanelor fără adăpost (conform răspunsului 
la solicitarea în baza Legii 544/2001 și a informațiilor 
disponibile online): 
 
1. Programul Supa Comunitară: 2 puncte de distribuție 

(Strada Bucur, Șoseaua Viilor). Zilnic sunt servite, 
în ambele puncte, 180 de porții de supe/ciorbe. 
Accesul la acest serviciu se face în baza unui „act de 
identitate, acolo unde este cazul”. 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

• 1. Programul Supa Comunitară

• 2. Centrul de zi pentru persoanele fără adăpost 
„Dușul Social pentru oamenii străzii – Bărbați” 

• 3. Centrul de zi pentru persoanele fără adăpost 
Filaret – “Dușul Social pentru oamenii străzii - 
Femei”

• 4. Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru 
Adulți Sf. Ioan – Adăpost de noapte și centru de zi

• 5. Adăpostul temporar de urgență Filaret

• 6. Numărul unic de urgență – 0219524

2. Centrul de zi pentru persoanele fără adăpost 
„Dușul Social pentru oamenii străzii – Bărbați” (în 
Șos. Viilor) – conform informațiilor obținute, există 
o medie de 20 de persoane pe zi care beneficiază de 
aceste servicii. În cadrul centrului, clienții se pot 
spăla, pot schimba întreaga garderobă, din haine 
primite din donații, pot spăla propriile haine, să 
încarce telefoanele mobile, au acces la computer cu 
internet și pot mânca o supă. Accesul aici se face în 
baza unui formular de admitere și a unei cărți de 
identitate provizorie care să ateste lipsa locuinței. 

3. Centrul de Zi pentru persoanele fără adăpost Filaret 
– “Dușul Social pentru oamenii străzii - Femei” 
(strada Mitropolit Filaret): media este de 10-15 
femei zilnic. Serviciile oferite sunt identice cu cele 
din centrul pentru bărbați. Accesul aici se face în 
baza unui formular de admitere și a unei cărți de 
identitate provizorie care să ateste lipsa locuinței. 

4. Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru 
Adulți Sf. Ioan – Adăpost de noapte și centru de 
zi - în răspunsul primit de la DGASMB este precizat 
că acolo există o capacitate maximă de 330 de locuri. 
În contextul pandemic, capacitatea a fost limitată la 
220 de locuri. Accesul se face în baza unei cereri și a 
actelor de identitate, acolo unde este cazul. În centru 
nu sunt admise persoane nedeplasabile, familii cu 
copii sau cu afecțiuni psihice evidente. 

5. Adăpostul temporar de urgență Filaret: capacitatea 
maximă este de 27 de locuri și este destinat exclusiv 
femeilor. Accesul se face în baza unei fișe de 
admitere. 

6. Numărul unic de urgență – 0219524: acompanierea 
persoanelor fără adăpost la centre/adăposturi și 
informarea cu privire la programele oferite de 
DGASMB. 

 
Conform informațiilor furnizate de DGASMB, în 
evidențele instituției se află acum 1244 de persoane fără 
adăpost în Municipiul București. 



LEGISLAȚIE 
ȘI METODOLOGIE4
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IV. LEGISLAȚIE ȘI METODOLOGIE

Conform legislației din domeniul 
asistenței sociale, persoanele fără 
adăpost ar putea avea acces la diferite 
forme de sprijin, servicii și beneficii. 
Unele dintre acestea le sunt cuvenite 
în virtutea lipsei veniturilor sau a 
nivelului mic de venituri obținute, 
altele ar trebui să le fie accesibile 
în funcție de starea de sănătate, 
dizabilități sau vârstă.

Conform legislației din domeniul asistenței sociale, 
persoanele fără adăpost ar putea avea acces la diferite 
forme de sprijin, servicii și beneficii. Unele dintre acestea 
le sunt cuvenite în virtutea lipsei veniturilor sau a 
nivelului mic de venituri obținute, altele ar trebui să le 
fie accesibile în funcție de starea de sănătate, dizabilități 
sau vârstă.

1. Legea asistenței sociale (292/2011) stabilește la 
nivelul autorităților publice locale responsabilitatea 
serviciilor sociale pentru persoane fără adăpost, 
având ca scop asigurarea de găzduire pe perioadă 
determinată. Conform legii, găzduirea trebuie 
asociată cu servicii de consiliere, reinserție sau 
reintegrare socială, în funcție de nevoile individuale 
identificate. 

2. Legea privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale (116/2002) vorbește despre 
obligația consiliilor locale de a stabili măsuri 
individuale în vederea prevenirii marginalizării 
sociale. Acestea ar trebui să includă accesul la 
locuință și la servicii publice (apă, energie electrică, 
gaze naturale, termoficare etc). De asemenea, 
persoanele marginalizate ar trebui să primească 
inclusiv consiliere pentru a beneficia de drepturile 
stabilite de lege. 

Aceeași lege menționează posibilitatea acoperirii 
avansului pentru achiziția unei locuințe sau a chiriei 
pe o perioadă de 3 ani (pentru persoane sau familii 
în vârstă de până la 35 ani). Mai departe, domeniul 
locuirii sociale este reglementat de Legea privind 

locuințele (114/1996), conform căreia au acces la 
locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau 
persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană 
sub salariul mediu. Repartizarea locuințelor sociale 
se face la nivelul autorităților locale, pe baza criteriilor 
stabilite de acestea și în limita locuințelor disponi-
bile. Persoanele cu handicap grav sunt scutite de 
plata chiriei (cf. Legii privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap).

La cele de mai sus se adaugă:

3. Venitul minim garantat, însoțit de asigurare 
medicală (Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat). Cetățenii ar trebui să primească inclusiv 
“consultanță de specialitate” din partea agențiilor 
județene pentru prestații sociale și a consiliilor 
locale. 

4. Diverse tipuri de sprijin pentru familii:
• Alocația familială complementară sau alocaţia 

de susţinere pentru familia monoparentală, 
conform OUG 105/2003. Pentru persoanele care 
beneficiază de VMG, cuantumul acestor alocații 
este mai mare. 

• Alocația pentru susținerea familiei (Legea 
277/2010 privind alocația pentru susținerea 
familiei), ca formă de sprijin pentru familiile cu 
venituri reduse care au în creștere și îngrijire 
copii în vârstă de până la 18 ani. 

• Bursă de școlarizare (pentru beneficiarii de VMG 
care au minim 2 copii), conform Legii asistenței 
sociale.

5. Diverse forme de sprijin pentru persoane cu 
dizabilități, la care ar putea avea acces și persoanele 
fără adăpost încadrate în diverse grade de handicap 
(conform Legii 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap):
• Asistență medicală gratuită și medicamente 

gratuite, inclusiv pentru tratamentul 
ambulatoriu; 

• Dispozitive medicale gratuite; 
• Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul 

unui an; 
• Scutirea de la plata chiriei pentru locuința 

proprietate publică;
• Gratuitate pentru transportul în comun;
• Asistent personal sau îndemnizație de însoțitor;
• Alocație majorată cu 100% pentru copii;
• Alocație de hrană pentru persoanele infectate 

HIV/SIDA (Legea 584/2002 privind măsurile de 
prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România 
și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau 
bolnave de SIDA)

SERVICII, BENEFICII ȘI DIVERSE FORME DE 
SPRIJIN STABILITE PRIN LEGISLAȚIE

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133913
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/34645
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8601
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/106199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/184482
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/195270
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/39744
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• Indemnizație lunară/buget personal 
complementar.

6. În ceea ce privește asistența medicală, menționăm:

• Legea asistenței sociale (292/2011) prin care 
statul își asumă obligația de a asigura asistență 
medicală persoanelor vulnerabile, inclusiv prin 
înființarea unor unități de asistență socială în 
care persoanele să primească îngrijire medicală;

• Dreptul la pachetul minimal de servicii medicale 
acordat persoanelor neasigurate: medicină de 
urgență, asistență medicală în cazul bolilor cu 
potențial endemo-epidemic, servicii de prevenție 
și îngrijiri de asistență medicală comunitară etc. 
(Legea Sănătății)

• Dreptul la pachetul de servicii medicale de bază 
accesibil asiguraților, inclusiv acelora care nu 
cotizează – beneficiari VMG, femei însărcinate, 
copii, etc. (Legea Sănătății).

ACCESUL LA SERVICII, BENEFICII ȘI              
DIVERSE FORME DE SPRIJIN STABILITE      
PRIN LEGISLAȚIE

Chiar dacă lista de beneficii pare lungă și diversă, în 
realitate, foarte puține persoane fără adăpost ajung să le 
poată accesa. Din analiza legislației menționată mai sus 
reies câteva bariere, confirmate de realitatea din teren:

1. Caracterul mai degrabă opțional al unora dintre 
prevederile legislative
Unele dintre legile menționate stabilesc explicit 
obligații pentru instituții sau autorități locale. Altele 
însă sunt ambigue sau opționale. De exemplu, legea 
locuințelor definește dreptul la locuință socială, dar 
nu stabilește obligații pentru autoritatea publică în 
ceea ce privește asigurarea accesului la o astfel de 
locuință.

Chiar și acolo unde legislația este explicită în sensul 
stabilirii unor obligații, nu există niciun fel de con-
secințe dacă acestea nu sunt respectate. De exemplu, 
Legea privind combaterea marginalizării sociale 
instituie obligația: “consiliile locale au obligația de a 
asigura accesul persoanelor şi familiilor marginalizate, 
identificate potrivit art. 24, la locuință şi la serviciile 
publice de strictă necesitate, cum sunt: apă, energie 
electrică, gaze naturale, termoficare etc.” În realitate 
acest lucru nu se întâmplă, iar consiliile locale nu 
suportă niciun fel de consecințe. 
Așa cum se vede mai sus, legislația este foarte generoasă 

în a institui măsuri proactive de identificare a 
persoanelor vulnerabile, planuri individualizate de 
intervenție sau servicii de consiliere, inclusiv pentru 
accesarea drepturilor de asistență socială. În reali-
tate, cele mai multe dintre persoanele fără adăpost 
nu sunt identificate decât dacă ajung într-un servi-
ciu de găzduire și nu beneficiază de astfel de servicii. 

2. Procedurile de acces
Pentru o persoană care locuiește în stradă sau în 
condiții precare, fără acces la informații, uneori cu 
probleme de sănătate mintală sau cu abilități reduse 
de a naviga birocrația, probabil că procedurile greoaie 
sunt cea mai relevantă piedică în demersul de a ac-
cesa drepturile sociale pe care le are. La a acestea se 
adaugă și lipsa însăși a actelor de identitate, în cazul 
multora dintre persoanele fără adăpost.

Obținerea fiecărui beneficiu presupune că solicitan-
tul trebuie să prezinte o serie de documente dove-
ditoare ale situației sale sau să parcurgă o serie de 
proceduri. În unele situații, oamenilor le sunt cerute 
inclusiv documente la care statul deja are acces 
(dovada că nu au datorii, adeverințe de venit). De 
exemplu, pentru obținerea VMG, solicitantul trebuie 
să prezinte “actele doveditoare privind componența 
familiei și veniturile membrilor acesteia”. Mai apoi, 
„în vederea verificării informațiilor declarate de titular 
privind veniturile supuse impozitului pe venit, pri-
marul solicită organului central fiscal ... eliberarea unui 
document care să ateste situația veniturilor persoanelor 
din familia/familiile solicitantă/solicitante”. Rezultă 
din aceste două articole ale aceleiași legi că primarul 
ar putea să verifice situația veniturilor, fără a cere 
solicitantului să prezinte dovezi privind veniturile.

Și mai dificilă este obținerea drepturilor și serviciilor 
cuvenite persoanelor cu dizabilități. Încadrarea în 
grad de handicap depinde de accesul la informații, 
de accesul la serviciile de evaluare a handicapului 
și de capacitatea persoanelor de a traversa întreaga 
birocrație asociată.

În unele cazuri, cuantumul mic al beneficiilor face ca 
potențialii beneficiari să nici nu încerce să le obțină.

Servicii de sprijin și acompaniere ar putea să fie de 
un real folos persoanelor fără adăpost. Așa cum se 
vede în celelalte secțiuni, la nivelul Bucureștiului 
aceste servicii sunt aproape inexistente și par a 
servi numai persoanele care locuiesc stabil în unele 
adăposturi.  

IV. LEGISLAȚIE ȘI METODOLOGIE

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133913
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3. Condiționări nerealiste sau contrare scopului
Beneficiile de asistență socială sunt, conform Legii 
asistenței sociale, condiționate de achitarea ob-
ligațiilor de plată față de bugetul local. De exemplu, 
dacă o persoană fără adăpost vrea să solicite veni-
tul minim garantat, va trebui mai întâi să își achite 
eventualele amenzi.  

Indirect, inclusiv lipsa unei locuințe poate să devină 
eliminatorie în încercarea de a obține sau păstra anu-
mite beneficii. De exemplu, obținerea sau păstrarea 
unor beneficii este condiționată de ancheta socială 
(repetată la fiecare șase luni). Conform normelor 
metodologice la Legea privind venitul minim ga-
rantat, ancheta socială în cazul persoanelor fără 
adăpost se face la locul indicat de beneficiar. În lipsa 
unei comunicări permanente între asistenții sociali 
și persoanele fără adăpost, este puțin probabil că un 
om va fi găsit de către asistentul social, la fiecare 
șase luni, în locul indicat inițial. 

Alocațiile de sprijin pentru familiile care au copii de 
vârstă școlară sunt condiționate de frecvența copiilor 
la școală. Cuantumul alocației pentru familie scade o 
dată cu creșterea numărului de absențe sau cu aban-
donul școlar. Mai mult, în cazul bursei de școlarizare, 

Obiectivul analizei: identificarea serviciilor sociale 
publice disponibile pentru persoanele fără adăpost la 
nivelul Municipiului București în raport cu nevoia, așa 
cum este aceasta percepută de persoanele fără adăpost.
 
Pentru realizarea acestui material au fost analizate 
următoarele informații și documente:

• informațiile furnizate de Direcția Generală și 
de Direcțiile de Servicii Sociale de la nivelul 
sectoarelor, 

• informații existente pe site-urile instituțiilor,
• interviuri cu reprezentanți ai  DGASPC Sector 2 

și DGASPC Sector 3 (singurele care au răspuns 
solicitării de interviu pe care am transmis-o 
către toate sectoarele), 

• interviuri cu două organizații non-
guvernamentale care furnizează servicii pentru 
persoanele fără adăpost. 

• legislația relevantă pentru domeniu;
• strategiile locale care vizează dezvoltarea 

serviciilor sociale la nivelul tuturor sectoarelor și 
a Primăriei Municipiului București.

Pentru a contura Harta nevoilor au fost făcute interviuri 
cu persoane fără adăpost, în cadrul Centrului Comunitar 
– ILO Ferentari, administrat de Asociația Carusel.

 Interviurile nu au valoare statistică ci au urmărit să 
aprofundeze felul în care persoanele fără adăpost resimt 
problemele pe care le au.

Documentarea pentru realizarea acestui raport a fost 
făcută în perioada aprilie – septembrie 2021. 

în caz de abandon școlar beneficiarilor li se impută 
40% din cuantumul anual al bursei (suma primită 
înainte de începerea anului școlar pentru îmbrăcă-
minte sau rechizite). 

Dreptul la venitul minim garantat care, dincolo de 
valoarea foarte mică, acordă beneficiarului calitatea 
de asigurat în sistemul public de sănătate, încetează 
dacă:
• Beneficiarul refuză un loc de muncă;
• Beneficiarul nu participă la serviciile pentru 

stimularea ocupării forței de muncă și de 
formare profesională oferite de agențiile 
teritoriale pentru ocuparea forței de muncă; 

• Beneficiarul refuză să participe la programe 
educaționale de tip «A doua șansă»;

• Nu prestează orele de muncă în folosul 
comunității. 

Pe lângă condiționările impuse de legislație, autoritățile 
locale pot adăuga noi condiții pentru serviciile sau 
beneficiile pe care le asigură din bugetele locale. 
Un exemplu este Consiliul local al Sectorului 2 care 
condiționează sprijinul pentru plata chiriei cu ca-
zarea în adăpostul de noapte pentru persoane fără 
adăpost timp de 60 de zile consecutiv.  

METODOLOGIE

IV. LEGISLAȚIE ȘI METODOLOGIE
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*   

**

44 rezidențial, 36 adăpost de noapte

În acest moment capacitatea este zero (adăpostul a devenit centru pentru 

carantină instituționalizată)

Situație centralizată a răspunsurilor primite la solicitări 
în baza Legii 544/2001 (luna mai 2021):

ANEXA 1

V. ANEXE
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ANEXA 2

V. ANEXE

Referiri la persoanele fără adăpost din strategiile locale 
care vizează reducerea sărăciei/reducerea excluziunii 
sociale: 

1. Sectorul 1

Strategia Asistență Socială și Asistență Medicală și 
Asistență Medicală Comunitară 2019-2027 este prin-
cipalul document strategic care ar trebui să includă 
măsuri destinate promovării drepturilor persoanelor 
fără adăpost, însă referirile explicite la acestea sunt 
doar izolate. În document nu este menționată nicio 
țintă cu privire la persoanele fără adăpost, fiind mai 
degrabă o înșiruire a serviciilor publice disponibile 
pentru persoanele fără adăpost. 
 
Nici în Planul Anual de Acțiune al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 priv-
ind serviciile sociale administrate și finanțate de 
Consiliul Local Sector 1 pentru anul 2021 nu sunt 
prevăzute obiective din care să poată fi trasă conclu-
zia că există o politică publică cu privire la serviciile 
sociale acordate persoanelor fără adăpost. În ceea ce 
privește serviciile disponibile pentru persoanele fără 
adăpost, sunt precizate aici strict serviciile disponi-
bile la Complexul Odăi. 
 

2. Primăria Sector 2: 

Pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Primăriei 
Sector 2, ultima strategie cu privire la serviciile 
sociale publicată este pentru perioada 2015 - 2020. 
Astfel că, în acest moment, la nivelul Sectorului 2 
pare că nu există o strategie actualizată. 
 
Măsurile propuse în Planul Strategic de Acțiune pen-
tru persoanele fără adăpost sunt:

• Furnizare de servicii socio-medicale pentru 
persoane fără adăpost prin Adăpostul Social de 
Urgență pentru Persoane Adulte (ASUPA)

• Derularea unor programe de tipul „Alături de 
Voi” de sprijin socio-economic pentru persoane 
fără adăpost. 

Pentru niciuna dintre măsurile menționate în Planul 
de implementare nu există vreun indicator de măsu-
rare a atingerii obiectivelor. 

3. Sectorul 3:

Strategia de Dezvoltare a Direcției Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în perio-
ada 2019 – 2024 și Planul de Acțiune pentru anul 
2019 privind serviciile administrate și finanțate din 
bugetul Sectorului 3 menționează explicit la Obiec-
tivul General 7: „prevenirea marginalizării sociale a 
persoanelor adulte fără adăpost”, cu obiectivul specific 
de dezvoltare a serviciilor oferite persoanelor fără 
adăpost. 
 
DGASPC Sector 3 a dezvoltat Complexul de servicii 
sociale pentru persoane fără adăpost, structurat pe 
două componente: centru rezidențial și adăpost de 
noapte. Conform strategiei, centrul este destinat 
persoanelor cu reședința pe raza sectorului, care nu 
au locuință sau care au fost evacuate și pentru care 
nu au fost găsite soluții alternative de locuire. 
 
În strategie este menționată o medie de 240 de 
persoane în perioada 2015-2018 deservite anual de 
centru. Conform documentului publicat, gradul de 
ocupare al Adăpostului era, la momentul realizării 
strategiei, de 180%. 
 
În Planul de acțiune pentru implementarea Strate-
giei este menționat că, până în anul 2020, va fi în-
ființat un serviciu de tip rezidențial pentru familiile 
fără adăpost (părinți – copii). Conform interviului 
realizat, în vara anului 2021, acest centru încă nu 
există. 

4. Sectorul 4: 

În Sectorul 4 se află acum în implementare o strate-
gie pentru perioada 2019 – 2024. 
 
În cadrul acestui document, referirile la persoanele 
adulte fără adăpost sunt:

• Telefonul Vârstnicului, derulat în parteneriat 
cu Fundația Principesa Margareta – pentru 
persoanele vârstnice și fără adăpost, pot fi 
asigurate servicii în cadrul Centrului Rezidențial 
„Sfânta Teodora” (serviciu gestionat de 
DGASMB, destinat persoanelor vârstnice, 
dependente). 

• Adăpostul de noapte pentru Persoane Adulte: 

http://www.dgaspc-sectorul1.ro/UPLOAD/2021/Strategii/Plan%20de%20actiune%202021_DGASPC%20S1.pdf
https://social2.ro/wp-content/uploads/2020/07/Strategia-local%C4%83-%C3%AEn-domeniul-protec%C8%9Biei-%C8%99i-asisten%C8%9Bei-sociale-%C3%AEn-perioada-2015-2020.pdf


Octombrie 2021 Vocea cetățenilor fără adăpost 31

ANEXA 2

V. ANEXE

are o capacitate totală de 50 de locuri. Conform 
strategiei, pentru anul 2018, au existat 343 de 
persoane care au beneficiat de serviciile acestui 
centru. Serviciile oferite aici sunt de găzduire, 
hrană și orientare către servicii specializate. 

• Parteneriate cu Fundația Children Action 
și Centrul Regional de Prevenire, Evaluare 
și Consiliere Antridrog București – pentru 
derularea unor activități de informare, consiliere 
și prevenire a consumului de droguri. 

 
În Planul de Acțiune de implementarea a strategiei 
pentru 2019 – 2024 nu sunt prevăzute servicii și/
sau măsuri care să conducă la creșterea calității vieții 
pentru persoanele fără adăpost. 

5. Sectorul 5

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului a 
Sectorului 5 implementează acum Strategia de dez-
voltare a serviciilor sociale la nivelul DGASPC Sector 
5 în perioada 2019 – 2024. 
 
În cadrul documentului sunt menționate două mă-
suri care vizează persoanele adulte fără adăpost:

• Susținerea persoanelor adulte fără adăpost 
pentru depășirea situației de criză: amenajarea 
unui spațiu pentru o locuință temporară – fără a 
fi precizată capacitatea, și furnizarea de servicii 
de cazare și consiliere a persoanelor cazate. 

• Promovarea integrării sociale a persoanelor 
adulte fără adăpost: aici sunt menționate 
programe care să vizeze reintegrarea persoanelor 
fără adăpost și migrarea instituției de la servicii 
de urgență la programe de integrare pe termen 
lung. 

6. Sectorul 6: 

Cu privire la obiectivele planificate pentru im-
plementare, în care sunt incluse persoanele fără 
adăpost, sunt menționate: 

• Susținere pe termen determinat pentru 
depășirea situației de criză: este menționată 
continuarea programului comunitar 
SocialXChange, înființarea unei Bănci de 
Alimente, „stimularea participării la viața 

comunității, creșterea stimei de sine și abilitarea 
socială”. 

• Protecția persoanelor fără adăpost: dezvoltarea 
unui sistem de alertă, dezvoltarea serviciilor 
de tip adăpost temporar/pe timp de noapte, 
realizarea unui program de „reabilitare” 
a persoanelor fără adăpost, o spălătorie, 
baie publică și acces medical primar pentru 
persoanele fără adăpost, „dezvoltarea de servicii 
în domeniul reabilitării și reintegrării socio-
profesionale”. 

 
Deși din Strategia menționată mai sus am identificat 
mai multe posibile instituții din subordinea DGAS-
PC Sector 6 care, conform criteriilor de eligibilitate, 
pot include printre beneficiari și persoanele fără 
adăpost, în răspunsul primit de la DGASPC Sector 6 
în baza cererii de informații de interes public mare 
parte dintre aceste programe și instituții lipsesc, mai 
precis: 

• Centrul de zi pentru copiii străzii: conform 
strategiei, serviciile din centru sunt destinate 
copiilor care stau permanent în stradă și 
familiilor lor, precum și copiilor din familiile 
cu dificultăți financiare. În cadrul centrului 
sunt furnizate servicii de consiliere, educație, 
orientare și integrare școlară. 

• Complexul de Servicii Sociale Floarea Roșie: 
cu o capacitate de 100 de locuri, persoanele fără 
cămin și sprijin familial pot beneficia de „servicii 
specializate”. Conform strategiei, măsurile de 
suport sunt „specifice situației de dependență, 
prin asigurarea serviciilor de îngrijire în sistem 
rezidențial”. 

• Programul SocialXChange: program prin care 
persoanele vulnerabile, în baza unui sistem 
de acordare de puncte în schimbul muncii 
comunitare, pot primi bunuri donate de alte 
persoane din comunitate. 

7. Primăria Municipiului București: 

Strategia Locală privind Incluziunea Socială și 
Reducerea Sărăciei în Municipiul București 2017 – 
2021: Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru 
Adulți Sf. Ioan, cu o capacitate de 500 de locuri, 
este singurul centru destinat cazării persoanelor 
fără adăpost administrat de Primăria Municipiului 
București. 
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V. ANEXE

 
Alături de acest centru, în strategie mai sunt 
menționate:

• Șase cantine sociale
• Două spălătorii sociale.
 
În ciuda faptului că în strategie a fost menționată 
explicit nevoia de spațiu de locuit decent, nu a existat, 
în această strategie, nicio propunere de politică publică 
ce ar putea să conducă la asigurarea unei locuințe 
pentru persoanele fără adăpost. 
 
În Planul Operațional General de implementare a 
strategiei, a fost propusă amenajarea de aparta-
mente în Complexul de servicii sociale PAFA, pentru 
familiile cu copii, evacuate în stradă din locuințe. 
Măsura însă este atribuită spre implementare către 
DGASPC Sector 3.



Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, 

program finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturile 

SEE 2014-2021. Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar 

pozitia oficiala a Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021; pentru mai 

multe informatii accesati www.eeagrants.org.
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