
Nr. Text document Propunere modificare Argumentare

1. (pg. 5) Notă de fundamentare: Între nevoile și
dificultățile cu care aceste persoane se
confruntă se numără: lipsa documentelor de
identificare, probleme în asigurarea nevoilor de
bază, probleme de sănătate, inclusiv mintală,
lipsa unui medic de familie, prezența unor
adicții, lipsa ocupației, lipsa surselor de venit,
lipsa capacității de a derula în mod independent
anumite activități.

Între nevoile și dificultățile cu care aceste
persoane se confruntă se numără: lipsa unei
locuințe, lipsa documentelor de identificare,
probleme în asigurarea nevoilor de bază,
probleme de sănătate, inclusiv mintală, lipsa
unui medic de familie, prezența unor adicții,
lipsa ocupației, lipsa surselor de venit, lipsa
capacității de a derula în mod independent
anumite activități, amenzi care îi împiedică
uneori să acceseze anumite servicii sociale.

Prima și cea mai mare dificultate
a persoanelor fără adăpost este
lipsa locuinței. În opinia noastră
este vitală această completare,
tocmai pentru că este nevoie ca
această strategie să fie centrată
pe accesul la locuință.

Amenzile sunt o piedică mare
atât în ceea ce privește accesul
la anumite servicii sociale
(condiționate de plata amenzilor),
cât și pentru a intra pe piața
muncii (popririle cauzate de
aceste datorii descurajează
persoanele fără adăpost, care nu
pot fi motivate să muncească
pentru a plăti amenzi care, în
multe cazuri, sunt manifestări ale
disprețului poliției locale și ale
poliției naționale - vedeți
secțiunea introductivă a acestui
document). Vă rugăm să
parcurgeți raportul redactat de
Frontul Comun pentru Dreptul la
Locuire (FCDL) pe această temă,
raport disponibil aici.

2. (pg.7) Notă de fundamentare: 3.3. Impactul 3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților Accesul la servicii sociale este și

http://frontulcomun.ro/raport-cu-privire-la-conditionarea-beneficiilor-de-asistenta-sociala/


asupra drepturilor și libertăților fundamentale
ale omului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

fundamentale ale omului
Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.

Strategia privind incluziunea socială a
persoanelor fără adăpost pentru perioada
2022-2027 și Planul de acțiune aferent
promovează dreptul fundamental al
persoanelor la servicii sociale și dreptul
fundamental al persoanelor la o viață trăită
cu demnitate.

trebuie să fie promovat ca un
drept fundamental al omului.
Ministerul Muncii și Solidarității
Sociale trebuie să fie instituția
principală care să promoveze
acest cadru.
La fel cum sunt și dreptul la
integritate fizică și psihică,
dreptul la ocrotirea sănătății,
dreptul la un nivel de trai decent,
garantate de Constituția
României.

3. (pg.9) Notă de fundamentare: Prezentul proiect
de act normativ a fost supus comentariilor
publicului, prin publicarea pe pagina de internet
a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în
data de 01.07.2022 până la data de 10.08.2022.

Perioada în care se pot transmite recomandări
scrise: 01.07.2022 -10.07.2022.

- Propunem completarea acestei
secțiuni la timpul ei, adică după
finalizarea procesului de
dezbatere publică.

4. Pentru capitolul 3. Priorități, politici și cadru
juridic existente

Analiza implementării strategiilor
menționate în acest capitol.

Considerăm că analiza
cantitativă a menționărilor
sintagmei “persoane fără
adăpost” este absolut
nefolositoare pentru actuala
strategie. Pentru a putea
identifica, în mod corect, interesul
autorităților publice pentru
această categorie, precum și
posibile cauze structurale pentru
acutizarea fenomenului (opus



tendinței dezirabile de
diminuare), credem că este
necesară analiza critică a
modului în care aceste strategii
au fost implementate (nici măcar
Strategia națională privind
incluziunea socială și
reducerea sărăciei pentru
perioada 2015 - 2020, aflată în
portofoliul instituției
dumneavoastră, nu are o
analiză cu privire la
implementare).

5. (pg. 15) - prevenirea și stoparea evacuărilor
ilegale.

prevenirea și stoparea evacuărilor ilegale.
(ar trebui scos de peste tot unde apare
atributul “ilegal”).

Ne așteptăm ca măcar în
strategia dedicată persoanelor
fără adăpost să existe
înțelegerea că toate evacuările
sunt dislocări forțate, menite a
destabiliza pe termen lung
familiile/persoanele victime ale
acestor evacuări. Așa cum
menționează și FEANTSA
(instituție pe care o citați în
document), orice evacuare
trebuie prevenită. Faptul că
există persoane care locuiesc
fără forme legale nu îi face să fie
persoane care locuiesc ilegal, ci
sunt persoane nevoite să
apeleze la această formă de
locuire din cauze structurale
(lipsa locuințelor sociale, lipsa
ajutoarelor de chirie, lipsa



alternativelor de locuire sigure).
O strategie destinată persoanelor
fără adăpost trebuie să aibă
drept obiectiv relocarea cu
consimțământul
familiei/persoanei anterior
evacuării, indiferent de forma de
locuire a acesteia. România va
trebuie să raporteze către United
Nations - Economic and Social
Council măsurile luate pentru
prevenirea evacuărilor. De
asemenea, vă rugăm să
consultați General Comment al
Organizației Națiunilor Unite nr.
4/1997 și General Comment al
ONU nr. 7/1997 cu privire la
prevenirea evacuărilor forțate -
este stipulată clar obligativitatea
protecției persoanelor împotriva
evacuărilor și oferirea de locuințe
adecvate în cazul și anterior
evacuărilor.

6. (pg.16) [...]realizarea unor programe de
regenerare pentru a aborda problema taberelor
ilegale; încetarea evacuărilor ilegale
[...]

realizarea unor programe de regenerare
pentru a aborda problema locuirii informale
taberelor ilegale; încetarea evacuărilor
ilegale

Având în vedere că există o lege
a locuirii informale (deloc
respectată, de altfel), considerăm
că folosirea sintagmei tabără
ilegală perpetuează ideea “locuirii
ilegale” pentru persoane
vulnerabile, pentru care locuirea
în condiții decente este
inaccesibilă.

https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html
https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html


7. (pg. 20) Draftul Strategiei Naționale a Locuirii
pentru perioada 2016-2030 nominalizează
grupul țintă al persoanelor fără adăpost în mod
distinct și tratează problematica locuirii pentru
această categorie vulnerabilă ca fiind prioritară.

Draftul Strategiei Naționale a Locuirii pentru
perioada 2016-2030 nominalizează grupul
țintă al persoanelor fărăadăpost în mod
distinct și tratează problematica locuirii
pentru această categorie vulnerabilă ca fiind
prioritară.

Sugerăm refacerea completă a
acestei secțiuni (altfel,
considerăm că ulterior parcurgerii
strategiei pentru locuire adoptată,
întregul document trebuie
revizuit), precum și a întregilor
sectiuni din strategie care fac
referire la această strategie. În
iunie 2022 a fost adoptată
Strategia de Locuire 2022 - 2030,
astfel că documentul citat de
dumneavoastră (în mai multe
locuri ale strategiei) este
irelevant. Mai mult, considerăm o
gravă eroare ca această
strategie, propusă dezbaterii
publice, să nu fie coordonată cu
strategia de locuire - principala
problemă a persoanelor fără
adăpost fiind una de locuire.

8. (pg. 21): Puncte tari: Interes crescut la nivel
local de includere a categoriei vulnerabile
persoană fără adăpost în strategiile de
dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel local
și județean care pornește de la recunoașterea
dimensiunii în creștere a acestui fenomen;

Interes crescut la nivel local de includere a
categoriei vulnerabile persoană fără adăpost
în strategiile de dezvoltare a serviciilor
sociale de la nivel local și județean care
pornește de la recunoașterea dimensiunii în
creștere a acestui fenomen;

Formularea propusă de
dumneavoastră poate conduce la
concluzia că autoritățile publice
sunt interesate și preocupate de
implementarea unor politici
adresate persoanelor fără
adăpost. Or, tot documentul
realizat de dumneavoastră arată
că, de fapt, există un uriaș deficit
de buget pentru implementarea
acestor strategii. Interesul
crescut, în opinia noastră, nu
poate fi măsurat decât în execuții



bugetare.

9. (pg. 22) Sistem de servicii sociale pentru
acoperirea nevoilor primare ale persoanelor fără
adăpost articulat, dar insufiecient dezvoltat;

Sistem de servicii sociale pentru acoperirea
nevoilor primare ale persoanelor fără
adăpost articulat, dar insufiecient dezvoltat;

Nu rezultă din analiza
dumneavoastră cum că aceasta
este o informație factual
adevărată.

10. (pg. 22): Cuantificarea
(dimensionare/numărarea) persoanelor fără
adăpost este extrem de dificilă din cauza lipsei
unei definiții clare a acestora, a mobilității
populației și a naturii ciclice a fenomenului
persoanelor fără adăpost. În plus, persoanele
fără adăpost sunt deseori reticente în a fi
intervievate, iar multe dintre ele rămân invizibile
chiar și pentru cei mai sârguincioși cercetători.

Cuantificarea (dimensionare/numărarea)
persoanelor fără adăpost este extrem de
dificilă din cauza lipsei unei definiții clare a
acestora, a mobilității populației și a naturii
ciclice a fenomenului persoanelor fără
adăpost. În plus, din cauza neîncrederii
acute a persoanelor fără adăpost în
autoritățile publice, acestea sunt reticente în
a fi intervievate și rămân invizibile. În plus,
persoanele fără adăpost sunt deseori
reticente în a fi intervievate, iar multe dintre
ele rămân invizibile chiar și pentru cei mai
sârguincioși cercetători.

Formularea propusă de
dumneavoastră pare să plaseze
neîncrederea în sarcina și
responsabilitatea persoanelor
fără adăpost. Or, această
neîncredere este efectul direct al
violenței structurale (manifestate
prin poliție și uneori chiar
reprezentanți ai departamentelor
de asistență socială). Dacă nu
identificăm corect motivele pentru
care există dificultăți în a
identifica persoanele fără
adăpost este posibil să nu găsim
niciodată soluții corecte pentru
această problemă.

11. (pg. 28): [...] fenomenul migrației influențează
stocul de persoane fără adăpost de la nivelul
localităților [...]

[...] fenomenul migrației influențează
numărul persoanelor stocul de persoane
fără adăpost de la nivelul localităților [...]

Considerăm nepotrivită utilizarea
termenului “stoc”.

12. (pg. 29): Cauze exogene: aspecte care au în
vedere situația economică precară și contextul
pandemic actual care conduc la pierderea
locurilor de muncă, accentuarea
sărăciei/dificultăți materiale, situația imobiliară
locală care generează dificultăți de acoperire a

Cauze exogene: aspecte care au în vedere
situația economică precară și contextul
pandemic actual care conduc la pierderea
locurilor de muncă, accentuarea
sărăciei/dificultăți materiale, situația
imobiliară locală care generează dificultăți

Pentru a găsi soluții eficiente
pentru atingerea standardelor
demnității umane pentru
persoanele fără adăpost este
necesar să identificăm toate
problemele, iar violența



costurilor cu închirierea unei locuințe, lipsa unui
stoc de locuințe sociale la dispoziția autorităților
publice locale, migrația rural – urban;

de acoperire a costurilor cu închirierea unei
locuințe, lipsa unui stoc de locuințe sociale
la dispoziția autorităților publice locale,
migrația rural – urban și urban mic-urban
mare, violența structurală (cazuri de
evacuare forțată, dificultatea de obținere a
documentelor de identitate), gentrificarea și
procese de regenerare urbană care conduc
la gentrificare (state led projects).

structurală este o cauză exogenă
determinantă în procesul de
furnizare de servicii sociale.

De asemenea, tipul de dezvoltare
urbană promovat în marile orașe
din România promovează
proiecte de regenerare urbană și
proiecte imobiliare care duc
direct la evacuări și la scumpirea
chiriilor, împingând în sărăcie și
mai profundă persoanele
vulnerabile.

13. (pg. 29): Cauze personale specifice, respectiv
existența unei dizabilități/a unei boli cronice/ a
unei boli psihice, nivelul educațional redus, lipsa
unei calificări profesionale, existența unei
adicții/depresii, existența unui comportament
violent, lipsa motivației.

Cauze personale specifice, respectiv
existența unei dizabilități/a unei boli cronice/
a unei boli psihice, nivelul educațional
redus, lipsa unei calificări profesionale,
existența unei adicții/depresii, existența unui
comportament violent, lipsa motivației.

În opinia noastră, acestea nu
sunt cauze personale. Toate sunt
consecințele lipsei de servicii de
suport sau tratare - spre
exemplu, în acest moment, în
București (cel puțin, dacă nu la
nivelul întregii țări), nu există
centre publice destinate tratării
tuturor tipurilor de adicții, cu
acces gratuit și pentru persoane
fără asigurare medicală,
singurele instituții publice care se
ocupă de această zonă fiind
spitalele psihiatrice care doar în
cazuri extreme acordă servicii
persoanelor fără asigurări
medicale (în urma unor gesturi
extreme, acompaniați de poliție).
Nivelul de educație redus este și
el o consecință a sistemului



educațional dezvoltat
disproporționat, cu resurse
(materiale și umane) net
superioare pentru zonele
urbane/cu un nivel de dezvoltare
mare versus zonele rurale sau
urbane mici.
Lipsa motivației este, de multe
ori, cauzată de depresie (din
cauza nesiguranței traiului zilnic,
a deficitului de somn etc)  și
încununarea tuturor eșecurilor
asistenței sociale, deci
considerăm că este incorect să
considerăm că aceasta este o
cauză personală.

14. (pg. 30): Există multiple piedici în reintegrarea
socio-profesională a PFA în opinia
participanţilor la interviurile semistructurate. Pe
de o parte, aceste piedici sunt generate de
caracteristicile populaţiei PFA: nivelul scăzut de
educaţie sau lipsa unei calificări profesionale,
lipsa experienţei în muncă, vârsta PFA (multe
persoane cu vârsta de peste 50 de ani),
antecedente penale, adicţii, interes redus pentru
muncă, probleme grave de sănătate.

Există multiple piedici în reintegrarea
socio-profesională a PFA în opinia
participanţilor la interviurile semistructurate.
Pe de o parte, aceste piedici sunt generate
de caracteristicile populaţiei PFA: nivelul
scăzut de educaţie sau lipsa unei calificări
profesionale, lipsa experienţei în muncă,
vârsta PFA (multe persoane cu vârsta de
peste 50 de ani), antecedente penale,
adicţii, interes redus pentru muncă,
probleme grave de sănătate.

Vă solicităm să scoateți această
sintagmă din tot documentul. Așa
cum este formulat acum, pare să
alimenteze discursul incriminator
la adresa persoanelor vulnerabile
care “nu vor să muncească”.
Este inacceptabil, în opinia
noastră, ca o strategie concepută
să îmbunătățească calitatea vieții
pentru persoanele fără adăpost
să folosească această sintagmă.
Mai mult, din experiența
organizațiilor care lucrează cu
persoanele fără adăpost,
acestea, de multe ori muncesc,
însă o fac fără contracte de



muncă din două cauze principale:
1. Amenzile încasate și
neachitate ar conduce la rețineri
din plata salarială, un cost pe
care acești oameni nu-l pot
suporta (mai ales că consideră
aceste amenzi ca fiind nedrepte),
2. Au nevoie de bani zilnic pentru
a supraviețui - plata la finalul lunii
nu este o soluție pe care acești
oameni să o vadă ca fiind
fezabilă. Mai mult, există o acută
neîncredere în angajatori, în
virtutea unor zile/săptămâni de
muncă pentru care nu au fost
remunerați.

15. (pg. 31) (1) Măsuri de consiliere și educație de
bază economico-fiscală și juridică;

(2) Campanii de informare cu privire la efectele
abandonului școlar;

(3) Campanii de prevenire a diferitelor tipuri de
adicții;

(4) Servicii de consiliere (psihologică, socială) în
cazul adicțiilor de lungă durată, dar și în alte
cazuri prin crearea unor grupuri de sprijin la
nivel de comunitate locală;

(5) Existența cel puțin a unui centru destinat
persoanelor fără adăpost la nivelul fiecărui
oraș/comună care are PFA;

(1) Dezvoltarea stocului de locuințe sociale
și de locuințe protejate destinate
persoanelor fără adăpost  la nivelul tuturor
UAT-urilor;

(2) Modificarea legii locuirii astfel încât să fie
descrise explicit ca grup ce trebuie să fie
vizat de locuințele sociale/de urgență/de
necesitate;

(3) Modificarea legii locuirii astfel încât să fie
obligatoriu sprijinul public la achitarea chiriei
ca măsură tranzitorie, până la existența unei
locuințe sociale disponibile;

(4) Centre socio-medicale destinate
persoanelor fără asigurare medicală;

Pt 1: Orice strategie care vizează
prevenirea fenomenului
persoanelor fără adăpost sau
aducerea la un standard de viață
decent trebuie să înceapă cu
lărgirea stocului de locuințe
sociale și a accesului acestui
grup la aceste locuințe și la
alte forme de locuire (locuințe
protejate, centre rezidențiale,
unități de tipul housing first).

Pt. 2: Pentru unele autorități
locale din România, o persoană
fără niciun venit este
descalificată de pe lista
persoanelor  eligibile de a primi



(6) Programe destinate reintegrării sociale a
acestor categorii de persoane – educație privind
domenii diverse ale vieții, sprijin pentru găsirea
unui loc de muncă, a unei locuințe, prevenirea
evacuărilor forțate.

(2) (5) Includerea copiilor din familii care
locuiesc în condiții dificile în programe de
tipul Școala după școală, acordare din
partea autorităților publice de rechizite și
îmbrăcăminte pe tot parcursul anului și
campanii de informare cu privire la efectele
abandonului școlar;

(6) Instituirea, la nivel fiecărui birou teritorial
al Avocatului Poporului, a unui departament
care să monitorizeze respectarea drepturilor
omului în cazul persoanelor/familiilor fără
adăpost și a persoanelor considerate a fi în
risc de a deveni persoane/familii fără
adăpost, precum și să îi sprijine în a își
apăra drepturile în raport cu reprezentanții
instituțiilor publice.

(7) Măsuri de consiliere și educație de bază
economico-fiscală și juridică;

(8) Campanii de prevenire a diferitelor tipuri
de adicții;

(10) Servicii socio-medicale și de consiliere
(psihologică, socială) în cazul adicțiilor de
lungă durată, dar și în alte cazuri prin
crearea unor grupuri de sprijin la nivel de
comunitate locală și prin crearea de clinici
medicale cu acces gratuit;

(11) Existența cel puțin a unui centru
destinat persoanelor fără adăpost la nivelul

locuințe sociale pentru că nu au
fondurile necesare pentru plata
utilităților. Or, acest raționament
exclude de la locuire chiar cel
mai vulnerabil grup.

Pt. 3: Autoritățile publice locale
din România se complac în
situația de a nu dezvolta stocul
de locuințe sociale. O astfel de
obligativitate ar fi o măsură activă
pentru încurajarea dezvoltării
stocului de locuințe publice
(recomandare fermă în toate
documentele strategice care
vizează locuirea și reducerea
sărăciei, dar nerespectată de
nicio autoritate publică).

Pt. 4: Majoritatea persoanelor
fără adăpost sunt persoane care
timp de zeci de ani de zile nu au
beneficiat decât de servicii
medicale în regim de urgență sau
furnizat via organizații
non-guvernamentale (în orașele
în care astfel de organizații
există).

Pt. 5: Măsura propusă de
dumneavoastră pleacă de la
premisa că abandonul școlar
este o decizie ce poate fi evitată
și că părinții, respectiv copiii, nu



fiecărui oraș/comună care are PFA;

(12) Programe destinate reintegrării sociale
a acestor categorii de persoane – educație
privind domenii diverse ale vieții,
dezvoltarea programelor A doua șansă,
sprijin pentru găsirea și menținerea unui loc
de muncă, a unei locuințe, prevenirea
evacuărilor forțate.

știu care sunt consecințele
abandonuluii școlar. Or, în multe
dintre situații, copiii sunt nevoiți
să abandoneze școala din cauze
ce nu țin de decizia părinților, ci
din lipsuri materiale acute. Mai
mult, o masă caldă și niște ore
petrecute în compania unui cadru
didactic este posibil să dea mai
multe rezultate decât un flyer de
informare cu privire la importanța
școlii.

Pt. 6: în foarte multe dintre
cazurile în care am ajuns în
situația de a acompania
persoane fără adăpost în instituții
publice am ajuns la concluzia că
există grave încălcări ale
dreptului fundamental de acces
la servicii sociale. Mai mult,
uneori este necesară chiar
analiza proiectelor de hotărâre de
consilii locale/județene cu privire
la persoanele vulnerabile, din
perspectiva drepturilor omului.
De aceea considerăm că este
necesară implicarea instituției
Avocatului Poporului în
monitorizare și furnizarea de
sprijin juridic pentru aceste
persoane (mai ales în condițiile în
care, de cele mai multe ori, de
teamă, acestea nu confruntă



autoritățile publice pentru a-și
cere drepturile).

Pt. 11: Într-un răspuns primit pe 7
iulie 2022 de la DGASPC Sector
5 la o solicitare de informații
publice, se arată că “nu avem în
evidență nicio persoană fără
adăpost”. Având în vedere faptul
că, așa cum susțineți chiar dvs.,
o treime din persoanele fără
adăpost se află în București,
precum și faptul că în Sectorul 5
se află una dintre cele mai
marginalizate comunități, această
statistică este, în opinia noastră,
departe de a fi adevărată. Astfel
că recomandăm precauție în a
face obligatorii aceste centre
doar în comunitățile în care sunt
înregistrate persoane fără
adăpost (există riscul ca
persoanele fără adăpost să
devină încă și mai invizibile,
autoritățile locale evitând să le
identifice pentru a construi aceste
centre).

Pt. 12: Principala problemă a
persoanelor fără adăpost nu este
“educația pentru viață”. Pentru
unii dintre ei sunt necesare
programe de tipul A doua șansă
sau programe de



calificare/recalificare. Pentru
unele persoane fără adăpost este
necesară sprijinirea acestora și
pentru menținerea locului de
muncă - în condițiile în care în
prima lună de muncă vor avea
nevoie inclusiv de sprijin financiar
pentru acoperirea cheltuielilor (în
lipsa muncilor ziliere, nu își vor
putea acoperi cheltuieli de bază).
Vă rugăm să țineți cont de faptul
că este necesar și sprijinul în
ceea ce privește amenzile pe
care acești oameni le încasează
și pe care, odată angajați, vor fi
nevoiți să le achite, prin poprire.
Sunt necesare politici fiscale de
amnistie, acesta fiind unul dintre
motivele recurente pe care
oamenii refuză angajarea cu
forme legale.

16 (pg. 31): acest aspect necesitând un interes
pentru dezvoltarea de măsuri/programe care să
sporească încrederea persoanelor fără adăpost
în sistemul de servicii sociale de la nivel local,
facilitând astfel reintegrarea lor socială și
ocupațională în comunitățile din care fac parte
sau în alte comunități.

Aceasta este o nevoie foarte
mare, însă niciuna dintre
măsurile propuse în strategie nu
o vizează explicit. Nu avem o
sugestie de modificare, însă
dorim să vă atragem atenția că,
în acest moment, pentru familiile
cu copii, în multe dintre cazuri,
principala preocupare este
tocmai să se ferească de
reprezentanții serviciilor sociale,
existând nenumărate cazuri în



care familiile au fost amenințate
că copiii vor fi scoși din familie (în
cazul unor evacuări am asistat
direct la astfel de amenințări).
Mai mult, practica comună a
DGASPC-urilor de a merge
acompaniați cu reprezentanți ai
poliției locale nu face decât să
adâncească sentimentul de
insecuritate, izolare și de
incriminare a sărăciei.

17. (pg. 39): - Propunem adăugarea unui obiectiv specific:
Creșterea accesului la locuire decentă și
adaptată nevoilor pentru persoanele fără
adăpost și pentru persoanele aflate în risc
de a deveni persoane fără adăpost

Reiterăm și subliniem din nou că
cea mai evidentă măsură pentru
a atinge obiectivul asumat prin
Agenda 2030 este accesul la o
locuință. Solicităm introducerea
acestui obiectiv în virtutea
argumentelor oferite chiar de
documentul propus de
dumneavoastră - pg. 26:
“Cauzele complexe ale lipsei de
adăpost, care includ creșterea
costului locuințelor, oferta
insuficientă de fonduri de locuințe
sociale sau asistență pentru
locuire”, pg. 32: “Cel de-al doilea
mecanism vizează factori
economici. Pe măsură ce oferta
de locuințe accesibile scade, tot
mai mulți oameni riscă să
rămână fără adăpost.”

Având în vedere costul locuirii



(atât chirie, cât și achiziție),
acoperirea acestor cheltuieli este
complicată chiar și pentru
persoane cu venituri medii. În
mod evident, strategia propusă
de dumneavoastră vizează
sprijinul pentru angajare a
acestor persoane, dar pentru
majoritatea este de așteptat ca
veniturile să fie, post angajare,
insuficiente pentru acoperirea
acestor costuri. În opinia noastră,
fără o strânsă colaborare cu
MInisterul Dezvoltării (în vederea
implementării Strategiei pentru
Locuire) și fără o monitorizare
atentă a autorităților publice
locale cu privire la modul în care
implementează aceste două
documente strategice și acest
document va rămâne fără impact
în comunitățile locale.

18. (pg. 40): -
Principiul universalității și al respectării
drepturilor omului: fiecare persoană fără
adăpost are dreptul la asistenţă socială, în
condiţiile prevăzute de lege, la integritate
fizică și psihică, la o viață decentă și, deci,
la dreptul la locuire decentă.

Întregul document evită
invocarea sintagmei drepturile
omului. Vă solicităm ca la
secțiunea Principii generale să
menționați explicit că acesta este
cadrul în care strategia trebuie să
fie implementată. Mai mult,
având în vedere dreptul
constituțional la integritate fizică
și psihică și efectele majore ale



lipsei de locuire asupra acestora,
considerăm că dreptul la locuire
este, în fapt, o consecință
firească a drepturilor mai-sus
menționate (Art. 22(1) din
Constituția României).

19. (pg. 42): Cauze structurale/sistemice: slaba
monitorizare a fenomenului PFA,
disfuncționalități în eficiența sistemelor de
asistență socială;

Cauze structurale/sistemice: slaba
monitorizare a fenomenului PFA, sisteme de
asistență sociale locale care ignoră complet
fenomenul, disfuncționalități în eficiența
sistemelor de asistență socială, fenomene
de incriminare a sărăciei, violență
structurală, accesul greoi la acte de
identitate, lipsa accesului la servicii
medicale.

Din formularea propusă de
dumneavoastră pare că există
sisteme de asistență socială care
să vizeze acest grup vulnerabil,
dar că ele nu funcționează
corect. Or, chiar dumneavoastră
ați menționat în document că
există încă autorități publice
locale care nu prevăd măsuri
pentru gestionarea acestui
fenomen - deci nu e vorba doar
de disfuncționalitate, ci, în unele
cazuri, de absența acestor
sisteme.

Propunerile noastre se bazează
pe:

- fenomene de
incriminare a sărăciei:
amendarea persoanelor
fără adăpost (uneori doar
și pentru că stau în
parcuri publice după ora
22.00) este o mare
problemă în ceea ce
privește angajarea sau



accesarea unor servicii
sociale + discursul
incriminator și agresiv al
autorităților publice locale,
în unele situații, contribuie
la rezistența populației
generale în ceea ce
privește politicile sociale
adresate persoanelor fără
adăpost;

- Violența structurală:
încadrăm aici acele
practici informale, la care
am fost martori, prin care
persoanele fără adăpost
sunt
amenințate/descurajate
de la a accesa drepturi
sociale (metodologii de
acces la servicii sociale
mult prea complicate
pentru persoanele fără
adăpost, munca în folosul
comunității pentru un
drept fundamental cum
este venitul minim
garantat etc);

- Accesul greoi la acte
de identitate: multe
dintre persoanele fără
adăpost nu pot naviga
independent sistemul prin
care sunt emise aceste
cărți de identitate



temporare (chiar și
valabilitatea scurtă +
materialul fizic care se
depreciază rapid sunt
probleme majore); mai
mult, sistemul prin care
sunt verificate informațiile
cu privire la locul pe care
îl declară ca fiind locul în
care stau este unul făcut
fără considerație pentru
libertatea acestor
persoane (verifcarea se
poate face oricând, pe o
perioadă de 30 de zile, în
care se presupune că
persoana trebuie să stea
în locul declarat pentru a
fi găsită de reprezentantul
Poliției - greu de crezut că
o persoană poate sta
nemișcată 30 de zile pe
domeniul public).

Considerăm că aceste lucruri
trebuie să fie menționate în
această secțiune pentru că sunt
piedici sistemice majore în calea
accesării drepturilor.

20. (pg. 42): Cauze individuale: lipsa veniturilor
care să permită accesul la o locuință, pierderea
locuinței ca urmare a divorțului/separării,

Cauze individuale: lipsa veniturilor care să
permită accesul la o locuință, pierderea
locuinței ca urmare a divorțului/separării,

Considerăm inacceptabil ca
aceste elemente să fie
prezentate de chiar Ministerul



părăsirea centrului de plasament la împlinirea
vârstei de 18 ani, decesul părinților, evacuarea
din casă de către proprietarii care au revendicat
locuința, violența în familie, înșelăciunea/frauda
imobiliară etc.

părăsirea centrului de plasament la
împlinirea vârstei de 18 ani, decesul
părinților, evacuarea din casă de către
proprietarii care au revendicat locuința,
violența în familie, înșelăciunea/frauda
imobiliară etc.

Muncii și Solidarității Sociale ca
fiind cauze individuale.

- Lipsa veniturilor care să
permită accesul la o
locuință: acesta este
efectul direct, pe de o
parte, a ceea ce puteți
întâlni în literatura de
specialitate drept
commodification of
housing - transformarea
locuinței dintr-un drept
într-un bun de piață.
Este efectul direct al
retragerii aproape
completă a instituțiilor
publice din politicile de
locuire și vânzarea
stocului de locuințe
publice (România fiind
campioana absolută la
nivel European în ceea ce
privește procentul de
locuințe aflate în
proprietate privată, cu un
stoc de locuințe publice
ridicol de mic). Mai mult,
nivelul de salarizare
minim pe economie nu
poate acoperi chiria
pentru o locuință decentă
în marile orașe. Or, nivelul
de salarizare minim este
o decizie a Guvernelor



României. Nu poate fi
aceasta o cauză
individuală.

- Părăsește centrul de
plasament la vârsta de 18
ani: preluarea în
plasament a copiilor are
drept scop, alături de
securitate fizică (inclusiv
acces la acoperiș, hrană
etc), dezvoltarea de
abilități pentru viață
independentă. Dacă
tânărul de 18 ani nu poate
face față unei vieți
independente post
perioada de plasament,
este în mod direct
responsabilitatea statului
și efectul politicilor slabe
de asistență socială;

- Evacuarea din casă de
către proprietarii care au
revendicat casa:
revendicările caselor
naționalizate se fac
întotdeauna cu
informarea autorităților
locale care au respectiva
proprietate. Dacă familia
ajunge să fie evacuată ca
consecință a procedurii
de revendicare atunci
discutăm, din nou, despre



eșecul instituțiilor publice
de a oferi o alternativă de
locuire anterior evacuării
pentru o familie care nu
are alternativă decât
locuirea în stradă;

- Violența în familie:
conform legislației
naționale, instituțiile
publice trebuie să asigure
sprijin (inclusiv în zona de
locuire, conform
modificărilor legislative
recente). Dacă o
persoană victimă a
violenței domestice
ajunge să fie persoană
fără adăpost este, din
nou, o manifestare a
eșecului aplicării
legislației în domeniul
violenței domestice;

- Înșelăciunea/frauda
imobiliară: au existat,
de-a lungul timpului, mai
multe dosare de
suspiciune de fapte de
corupție cu privire la
fraudă imobiliară în cazul
revendicării unor imobile.
Faptul că un fenomen
endemic a dus la
evacuare a zeci de mii de
familii, în 30 de ani, nu



poate fi pusă în sarcina
individuală a persoanelor.

21. (pg. 43): Direcție de acțiune 1: Eficientizarea
sistemului de asistență socială destinat
persoanelor fără adăpost

Acțiunile/măsurile din cadrul acestei direcții de
acțiune vizează corelarea componentelor
sistemului de asistență socială (beneficii de
asistență socială, servicii sociale) în vederea
eficientizării alocării resurselor necesare
adresării problemelor persoanelor fără adăpost.
Sunt vizate persoanele aflate în risc de a deveni
persoane fără adăpost.

Măsuri din Planul de acțiune:

► Crearea unor programe pilot pentru
persoanele aflate în risc de a deveni PFA care
să cuprindă servicii de asistență
financiară/juridică/psihologică la preț redus sau
gratuit;

► Eficientizarea cheltuielilor cu acordarea
beneficiilor de asistență socială și asigurarea
unui fond de finanțare pentru asigurarea
funcționalității serviciilor sociale destinate
persoanelor aflate în risc de a deveni persoane
fără adăpost;

► Măsuri de identificare a persoanelor aflate în
risc de a deveni persoane fără adăpost prin
implicarea asociațiilor de proprietari în
identificarea acestora în colaborare cu

Direcție de acțiune 1: Eficientizarea
sistemului de asistență socială destinat
persoanelor fără adăpost

Acțiunile/măsurile din cadrul acestei direcții
de acțiune vizează corelarea componentelor
sistemului de asistență socială (beneficii de
asistență socială, servicii sociale) în vederea
eficientizării alocării resurselor necesare
adresării problemelor persoanelor fără
adăpost. Sunt vizate persoanele aflate în
risc de a deveni persoane fără adăpost.

Măsuri din Planul de acțiune:

► Crearea unor programe de instruire cu
privire la drepturile omului în care să fie
incluse autoritățile publice locale relevante;

► Crearea unor programe pilot pentru
persoanele aflate în risc de a deveni PFA
care să cuprindă servicii de asistență
financiară/juridică/psihologică la preț redus
sau gratuit;

► Eficientizarea cheltuielilor cu Corecta
alocare bugetară pentru acordarea
beneficiilor de asistență socială și
asigurarea unui fond de finanțare pentru
asigurarea funcționalității serviciilor sociale
destinate persoanelor aflate în risc de a

Eficientizarea sistemului de
asistență socială nu poate fi
făcută în afara consolidării
încrederii persoanelor fără
adăpost în sistem. De aceea,
propunem cursuri de drepturile
omului pentru toate persoanele
din sistem care lucrează pentru și
cu persoane fără adăpost.

“Eficientizarea cheltuielilor”
sugerează că până acum au
existat bugete alocate, dar că
acestea au fost cheltuite
ineficient. Or, chiar
dumneavoastră menționați în
document, în repetate rânduri, că
au existat grave carențe de
bugetare a strategiilor și politicilor
locale destinate acestui grup.

Măsurile de identificare sunt
prevăzute la Direcția de Acțiune
2.

Monitorizarea anuală, la nivel
central, a implementării strategiei
este imperios necesară. În lipsa
acestui mecanism nu ne
așteptăm să crească interesul
local pentru această temă.



administrațiile publice locale, poliția comunitară
și persoanele aflate în această situație în baza
unor protocoale de colaborare.

deveni persoane fără adăpost;

►Măsuri de identificare a persoanelor
aflate în risc de a deveni persoane fără
adăpost prin implicarea asociațiilor de
proprietari în identificarea acestora în
colaborare cu administrațiile publice locale,
organizații non-guvernamentale, poliția
comunitară și persoanele aflate în această
situație în baza unor protocoale de
colaborare;

►Crearea unui mecanism de monitorizare
la nivel local de către Avocatul Poporului cu
privire la: respectarea drepturilor omului,
realizarea strategiilor locale care includ
persoanele fără adăpost și persoanele aflate
în risc de a deveni persoane fără adăpost,
implementarea strategiilor mai sus
menționate;

► Realizarea unor rapoarte anuale cu
privire la implementarea strategiilor locale
care vizează aceste grupuri de către
AJEPIS.

22. (pg. 44): Propunem o adăugare:

uMăsuri de identificare a persoanelor aflate
în risc de a deveni persoane fără adăpost
prin implicarea asociațiilor de proprietari în
identificarea acestora în colaborare cu
administrațiile publice locale, organizații



non-guvernamentale poliția comunitară și
persoanele aflate în această situație, în
baza unor protocoale de colaborare.

23. (pg. 44): Propunem o adăugare pentru Măsuri
Plan de acțiune // Direcție de acțiune 3: Înființarea unui fond de investiții sociale de

tip sprijin pentru persoanele aflate în risc de
a deveni persoane fără adăpost (gestionat
la nivel național și accesat de UAT pentru
persoanele aflate în risc de a deveni
persoane fără adăpost în momentul în care
nu există surse de finanțare la nivel local).
Fondul va fi disponibil exclusiv pentru
cheltuielile directe ale beneficiarilor, printre
cheltuielile eligibile: acces la materiale
școlare pentru minori, acces la hrană, acces
la locuință (inclusiv plata chiriei), cheltuieli
de transport acces școală/muncă, plata
facturi utilități, achiziționare obiecte
catalogate de Eurostat ca fiind esențiale
pentru locuire decentă (aragaz, frigider),
acces la servicii medicale  etc.

În lipsa acestei completări,
fondurile disponibile pot fi alocate
către cheltuieli indirecte și, deci,
cu potențial de a nu aduce
beneficii directe persoanelor fără
adăpost.

24. (pg. 45) Propunem o adăugare pentru Planul de
acțiune // direcție de acțiune 4: Efectuarea unei evaluări socio-economice

riguroase pentru identificarea nevoilor
imediate ale persoanelor aflate în risc de a
deveni PFA,  identificarea de soluții pentru
soluționarea acestora acestora,
implementarea soluțiilor și monitorizarea
constantă pe perioada implementării.

Simpla identificare, fără
asumarea implementării soluțiilor
identificate, e posibil să nu
producă efecte și, deci, să fie un
demers inutil.



25. (pg. 46): OS2 // Direcție de acțiune 1, propunem
excluderea unei măsuri Programe de tip mentorat pentru persoanele

fără adăpost care au accesat sistemul de
servicii sociale în scopul valorificării și
promovării exemplelor de succes de
reintegrare socio-profesională a acestora;

Abordarea motivațională nu este
una potrivită în cazul persoanelor
care suferă de depresie sau care
trec prin forme de deprivare
severă. Sugerăm ca serviciile să
fie limitate la servicii de consiliere
psihologică.

26. (pg. 47): OS2 // Direcție de acțiune 1: Direcție
de acțiune 2: Dezvoltarea de instrumente
financiare și linii directoare tehnice pentru
sprijinirea intervenției integrate

Acțiunile/măsurile din cadrul acestei direcții de
acțiune vor viza sprijinirea intervenției integrate
în cazul persoanelor fără adăpost. Măsurile
dezvoltate în cadrul acestei direcții vizează în
principal persoanele fără adăpost, dar și
instituțiile cu rol în gestionarea fenomenului
persoanelor fără adăpost.

Măsuri din Planul de acțiune:

 ► Dezvoltarea fondului de locuințe
sociale la nivel de AAPL-uri pentru
persoanele care sunt fără adăpost sau
pentru cele aflate în risc de pierdere a
locuinței prin instituirea unui procent de
minim 10% din fondul de locuințe sociale
pentru aceste persoane;

 ► Dezvoltarea și implementarea de
către AAPL-uri sau ONG-uri a unor

Direcție de acțiune 2: Dezvoltarea de
instrumente financiare și linii directoare
tehnice pentru sprijinirea intervenției
integrate
Acțiunile/măsurile din cadrul acestei direcții
de acțiune vor viza sprijinirea intervenției
integrate în cazul persoanelor fără adăpost.
Măsurile dezvoltate în cadrul acestei direcții
vizează în principal persoanele fără
adăpost, dar și instituțiile cu rol în
gestionarea fenomenului persoanelor fără
adăpost.

Măsuri din Planul de acțiune:

● ► Dezvoltarea fondului de locuințe
sociale la nivel de AAPL-uri pentru
persoanele care sunt fără adăpost
sau pentru cele aflate în risc de
pierdere a locuinței; prin instituirea
sub sancțiune legală, a obligativității
alocării de locuințe sociale pentru un
procent de minim 10% dintre
persoanele fără adăpost, anual;din

În acest moment, mare parte
dintre autoritățile publice locale
alocă anual un număr infim de
locuințe sociale. 10% din 0
locuințe sociale disponibile nu
poate fi de folos.

Majoritatea persoanelor fără
adăpost au nevoie de sprijin și de
acompaniere pentru emiterea
cărților de identitate temporare.
Propunem menționarea explicită
a obligației de a oferii aceste
servicii, inclusiv în relația cu
reprezentanții Poliției.

Accesul la serviciile medicale
este, în opinia noastră,
fundamental în această
strategie.De aceea considerăm
că este imperios necesar accesul
gratuit (inclusiv transport) către
clinicile sociale ce vor constituite



programe pilot de tip ”locuință înainte de
toate (En. Housing First)”;

 ► Înființarea rețelei practicienilor în
domeniul serviciilor sociale destinate
persoanelor fără adăpost și a
instrumentelor necesare operaționalizării
acestei rețele;

 ► Acordarea asistenței materiale de
bază pentru persoanele fără adăpost
prin intermediul unor programe specifice
de finanțare a nevoilor grupurilor
dezavantajate (alimente, produse de
igienă, obiecte de puericultură, pachet
sprijin școlar, masa caldă materiale
sanitare, medicamente);

 ► Organizarea de campanii de
informare cu privire la accesul de servicii
sociale, servicii educaționale, servicii de
ocupare pentru PFA;

 ► Modificări legislative în vederea
scutirii de la plată pentru obținerea
cărților de identitate provizorie/cărților de
identitate pentru persoanele fără
adăpost;

 ► Testarea fezabilității introducerii
serviciilor medico-sociale pentru
persoanele fără adăpost.

din fondul de locuințe sociale pentru
aceste persoane;

● ► Dezvoltarea și implementarea de
către AAPL-uri, cu posibilitatea de a
o face în parteneriat cu ONG-uri,sau
ONG-uri a unor programe pilot de tip
”locuință înainte de toate (En.
Housing First)”;

● ► Înființarea rețelei practicienilor în
domeniul serviciilor sociale destinate
persoanelor fără adăpost și a
instrumentelor necesare
operaționalizării acestei rețele;

● ► Acordarea asistenței materiale de
bază de către APL pentru
persoanele fără adăpost prin
intermediul unor programe specifice
de finanțare a nevoilor grupurilor
dezavantajate (alimente, produse de
igienă, obiecte de puericultură,
pachet sprijin școlar, masa caldă
materiale sanitare, medicamente);

● ► Organizarea de campanii de
informare cu privire la accesul de
servicii sociale, servicii educaționale,
servicii de ocupare pentru PFA;

● ► Modificări legislative în vederea
scutirii de la plată pentru obținerea
cărților de identitate
provizorie/cărților de identitate pentru
persoanele fără adăpost, modificarea
valabilității documentelor provizorii
pentru minim cinci ani, modificarea
metodologiei prin care Poliția verifică

în urma implementării strategiei.
Mai mult, considerăm că accesul
la aceste clinici ar trebui să fie
făcut indiferent de locul în care
este emis documentul de
identitate, având în vedere
dreptul fundamental la servicii de
sănătate.



locul declarat de către persoana fără
adăpost;

● obligativitatea reprezentanților
departamentelor de asistență socială
de a acompania și a naviga
persoanele fără adăpost în demersul
de obținere a cărților de identitate
temporară;

● ► Testarea fezabilității introducerii
serviciilor medico-sociale pentru
persoanele fără adăpost.

Înființarea cel puțin la nivel județean (cu
asigurarea transportului gratuit pentru aceia
care nu locuiesc în orașul în care este
înființată) a unei clinici socio-medicale cu
acces gratuit (inclusiv servicii
stomatologice);

Înființarea cel puțin la nivel județean (cu
asigurarea transportului gratuit pentru aceia
care nu locuiesc în orașul în care este
înființată) a unei clinici care să ofere servicii
psihologice/psihiatrice, specializată inclusiv
în adicții.

Înființarea de spălătorii și dușuri sociale, cu
acces necondiționat, și în afara
adăposturilor de noapte;

27. (pg. 48): Finanțarea unor programe pilot
integrate de tip locuință - acompaniament de Finanțarea unor programe pilot integrate de

Condiționarea acordării unei
locuințe de angajare contravine



integrare pe piața muncii pentru persoanele fără
adăpost;

tip Housing First locuință - servicii integrate
de lungă durată de sprijin, până la
independența familiilor/persoanelor
acompaniament de integrare pe piața muncii
pentru persoanele fără adăpost;

perfect modelului Housing First
pe care pare că îl apreciați ca
fiind oportun. Tranziția de la
persoană fără adăpost până la
persoană angajată, pentru multe
dintre persoanele aflate în
această situație, este o perioadă
în care sunt necesare servicii
complexe (servicii de sănătate,
consiliere). Mai mult, în lipsa unui
adăpost, angajarea este
complicată (începând cu
deprivarea acută de somn, lipsa
igienei și ajungând până la
reticența angajatorilor de a
angaja persoane cu acte
temporare de identitate).

28. (pg. 48): (care să faciliteze implementarea
programelor de formare/calificare/recalificare
profesională/ucenicie, consilierea persoanelor
fără adăpost apte de muncă în vederea
informării și identificării barierelor personale în
accesarea veniturilor din muncă, sprijinirea PFA
în elaborarea unui CV, pregătirea pentru un
interviu de angajare, identificarea unor exemple
de succes de PFA care s-au integrat social și pe
piața muncii și popularizarea acestora atât în
rândul PFA, cât și în rândul angajatorilor și
opiniei publice în general pentru diminuarea
stigmei, marginalizării, discriminării și
prejudecaților privind PFA, promovarea
activităților de mentorat, identificarea unor
mecanisme de colaborare prin care furnizori de

(care să faciliteze implementarea
programelor de
formare/calificare/recalificare
profesională/ucenicie, consilierea
persoanelor fără adăpost apte de muncă în
vederea informării și identificării barierelor
personale în accesarea veniturilor din
muncă, sprijinirea PFA în elaborarea unui
CV, pregătirea pentru un interviu de
angajare, identificarea unor exemple de
succes de PFA care s-au integrat social și
pe piața muncii și popularizarea acestora
atât în rândul PFA, cât și în rândul
angajatorilor și campanii de informare și
sensibilizare a opiniei publice, în general,

Promovarea unor modele de
succes în rândul persoanelor fără
adăpost promovează ideea că
singurul obstacol în calea
depășirii situației critice este
voința, nicidecum eșecul sistemic
în oferirea de sprijin pentru
aceste familii. Suntem împotriva
acestei filosofii de intervenție și
considerăm că serviciile de
consiliere și serviciile medicale
de asistență psihologică, făcute
de profesioniști, sunt singurele
potrivite.

Una dintre problemele majore



diverse servicii (coafor, frizerie, bărbierit etc.) pentru promovarea principiilor drepturilor
omului și ale dreptului la o viață decentă
pentru fiecare și pentru diminuarea stigmei,
marginalizării, discriminării și prejudecaților
privind PFA, promovarea activităților de
mentorat, identificarea unor mecanisme de
colaborare prin care furnizori de diverse
servicii (coafor, frizerie, bărbierit etc.)

este că sprijinul acordat
persoanelor fără adăpost este în
continuare încadrat în zona de
caritate, ajutor, sprijin. În opinia
noastră, furnizarea de servicii
astfel încât toate persoanele să
trăiască în condiții decente
(obiectiv asumat prin Agenda
2030) este o chestiune
fundamentală de drepturile
omului și nu poate fi o chestiune
opțională. Considerăm oportună
o campanie de promovare a
acestor principii fundamentale.

29. (pg. 48): Măsuri din planul de acțiune:
propunem adăugarea următoarelor măsuri: Modificarea legislației astfel încât să fie

permisă amnistia fiscală pentru persoanele
fără adăpost, pentru amenzile din perioada
în care au experimentat  viața în stradă.

Instituirea unui program de sprijin financiar
pentru o perioadă de minim un an pentru
persoanele fără adăpost.

Program de consiliere și facilitare pentru
perioada de acomodare, atât pentru
angajatori, cât și pentru persoanele fără
adăpost.

Unul dintre motivele pentru care
persoanele fără adăpost sunt
descurajate de a se angajaa este
cuantumul amenzilor neplătite
(pentru perturbarea liniștii
publice, apel la mila publică,
comerț stradal, consum de
băuturi alcoolice pe domeniul
public și alte situații aproape
inerente locuitului în stradă). În
momentul angajării, parte din
salariu va fi oprit pentru plata
acestor amenzi, lucru care
descurajează grav persoanele
fără adăpost să se angajeze.

Tranziția de la persoană fără
adăpost, care prestează munci
ziliere, plătite zilnic, la salariu



lunar, presupune o perioadă de
maxim o lună în care nu ar avea
acces la nicio formă de venit. În
multe cazuri, lipsa acestui venit îi
determină să renunțe rapid la
locul de muncă, pentru că, pe de
o parte, nu își pot acoperi
cheltuielile zilnice până la primul
salariu, și, pe de altă parte, există
neîncredere în angajatori care nu
plătesc zilnic (în urma unui lung
istoric de munci prestate
neplătite). Mai mult, pentru a
crește șansele menținerii locului
de muncă, propunem ca sprijinul
financiar să fie pe o perioadă mai
mare de timp, până la
acomodarea completă a
persoanei la noul loc de muncă.

Perioada de acomodare
necesită, în opinia noastră, o
serie de servicii de consiliere atât
pentru noul angajat, cât și pentru
angajator. Dincolo de facilitățile
fiscale, este nevoie de un demers
de explicare și sprijin pentru
ambele părți, pe o perioadă
relativ îndelungată de timp.

30. (pg. 50): Implementarea unui sistem de
monitorizare a persoanelor care au beneficiat
de măsuri în vederea depășirii situației de
vulnerabilitate (foste persoane fără adăpost);

Implementarea unui sistem de monitorizare
și sprijin a persoanelor care au beneficiat de
măsuri în vederea depășirii situației de

Securitatea financiară și
siguranța accesului la servicii
fundamentale sunt vitale pentru
menținerea persoanelor în afara



Plus: propunem adăugarea unei noi măsuri.
vulnerabilitate (foste persoane fără
adăpost);

Instituirea unui fond financiar pentru sprijin
pe cel puțin o perioadă de un an de zile
pentru cheltuieli care să asigure acces la
educație, sănătate, hrană și plata facturilor.

riscului de a reajunge în situația
de persoană fără adăpost
(situația valabilă mai ales pentru
persoanele care beneficiază de
pensii, deci au un venit pe care
nu au cum să îl suplimenteze,
sau salariu minim pe economie,
deci un venit mult sub coșul
zilnic).

31. (pg. 51): Acompaniament post angajare oferit
unei persoane fără adăpost care a ieșit din
situația de vulnerabilitate (servicii de consiliere
psihologică, servicii de consiliere juridică etc);

Plus: propunem adăugarea unei noi măsuri.

Sprijin financiar și acompaniament post
angajare oferit unei persoane fără adăpost
care a ieșit din situația de vulnerabilitate
(servicii de consiliere psihologică, servicii de
consiliere juridică etc);

Oferirea de servicii after school gratuite
pentru minorii din aceste familii.

Am explicat mai sus de ce este
necesar acest sprijin financiar.

Măsura propusă de noi vizează,
pe de o parte, asigurarea
accesului la educație și hrană
pentru copiii din aceste familii și,
deci, limitarea fenomenului de
reproducere a sărăciei și, pe de
altă parte, este o măsură de
sprijin pentru familiile care nu au
cu cine lăsa copiii atunci când
sunt la locul de muncă.

32. (pg. 51): Acțiunile/măsurile din cadrul acestei
direcții de acțiune vizează promovarea dreptului
persoanelor fără adăpost la o imagine autentică
și respectuoasă. Măsurile dezvoltate în cadrul
acestei direcții vizează direct persoanele fără
adăpost prin implicarea instituțiilor cu rol în

Acțiunile/măsurile din cadrul acestei direcții
de acțiune vizează promovarea dreptului la
viață decentă pentru fiecare cetățean ca un
principiu fundamental al drepturilor omului
dreptului persoanelor fără adăpost la o

Expresia “imagine autentică și
respectuoasă” este extrem de
ambiguă, complet neoperabilă în
cadrul unei strategii. Mai mult,
este inutil ca această măsură să
vizeze persoanele fără adăpost,



gestionarea fenomenului persoanelor fără
adăpost.

imagine autentică și respectuoasă. Măsurile
dezvoltate în cadrul acestei direcții vizează
publicul general și reprezentanții tuturor
instituțiilor publice (atât persoane alese în
funcții, cât și funcționari) direct persoanele
fără adăpost prin implicarea instituțiilor cu rol
în gestionarea fenomenului persoanelor fără
adăpost.

în condițiile în care fenomenele
excluziunii sociale, stereotipurilor
și al violenței structurale sunt
exterioare lor și ei sunt victimele
acestora. Deci propunem ca
aceste campanii să vizeze
publicul general și persoanele din
instituțiile publice.

Mai mult, problema fundamentală
a persoanelor fără adăpost este
că, în cazul lor, drepturile omului
nu sunt respectate. Drept pentru
care considerăm că principala
abordare în cadrul acestei
campanii este tocmai setarea
acestui cadru. O consecință
firească în cazul reușitei acestei
campanii este o imagine
“autentică și respectuoasă”
(indiferent ce înseamnă acest
lucru).

33. (pg. 51): Acțiunile/măsurile din cadrul acestei
direcții de acțiune vizează promovarea dreptului
persoanelor fără adăpost la o imagine autentică
și respectuoasă. Măsurile dezvoltate în cadrul
acestei direcții vizează direct persoanele fără
adăpost prin implicarea instituțiilor cu rol în
gestionarea fenomenului persoanelor fără
adăpost.

Campanii de informare/promovare adresate
persoanelor fără adăpost prin care să fie
diseminate în rândul acestora beneficiile
aduse de solicitarea și utilizarea serviciilor
de asistență socială, inclusiv prin
valorificarea exemplelor de succes ale PFA
care s-au integrat social și pe piața muncii și

Persoanele fără adăpost au
nevoie de locuință, acces la
servicii medicale, servicii de
igienă, hrană, nu de modele de
bună practică. În cazul
persoanelor vulnerabile,
“motivația” pe fondul deprivării
acute poate să conducă la



Măsuri din Planul de acțiune:

 ► Campanii de
informare/promovare adresate
persoanelor fără adăpost prin
care să fie diseminate în rândul
acestora beneficiile aduse de
solicitarea și utilizarea serviciilor
de asistență socială, inclusiv prin
valorificarea exemplelor de
succes ale PFA care s-au
integrat social și pe piața muncii
și popularizarea acestora atât în
rândul PFA, cât și în rândul
angajatorilor și opiniei publice în
general pentru înlăturarea
stigmei, marginalizării,
discriminării și prejudecaților
privind PFA;

 ► Întărirea rolului instituțiilor cu
atribuții de asistență socială de la
nivel local și central pentru
identificarea și corectarea
barierelor care împiedică accesul
în general la servicii și beneficii
de asistență socială pentru
fostele persoane fără adăpost.

popularizarea acestora atât în rândul PFA,
cât și în rândul angajatorilor și opiniei
publice în general pentru înlăturarea
stigmei, marginalizării, discriminării și
prejudecaților privind PFA;

Întărirea rolului instituțiilor cu atribuții de
asistență socială de la nivel local și central
pentru identificarea și corectarea barierelor
care împiedică accesul în general la servicii
și beneficii de asistență socială pentru
fostele persoane fără adăpost, prin
instituirea unor mecanisme de consultare
directă și constantă cu persoanele fără
adăpost.

Promovarea către publicul general (inclusiv
aleși în funcții publice, funcționari și
potențiali angajatori) a principiilor drepturilor
omului și ale demnității umane, a dreptului
fundamental la o locuință decentă și
securitate, a drepturilor constituționale la
integritate fizică și psihică, dreptul la
ocrotirea sănătății și un nivel de trai decent,
drepturi ocrotite de Constituție.

Promovarea către mediul privat a facilităților
fiscale în cazul angajării unei persoane fără
adăpost și a serviciilor de asistență
psiho-socială pentru menținerea
persoanelor cu istoric de persoană fără
adăpost la locul de muncă.

adâncirea depresiei. Deci nu
recomandăm includerea de
programe motivaționale.

Deși la principiile care
coordonează acest document
este menționată
autoreprezentarea, măsurile
propuse de dumneavoastră nu
cuprind nimic care să vizeze
această valoare democratică
(mai mult, nici acest document nu
pare să fie făcut cu consultarea
persoanelor fără adăpost, ceea
ce este cel puțin ironic).

Principalul vehicul de reducere a
stigmei și a violenței împotriva
persoanelor fără adăpost este o
campanie care să promoveze
dreptul persoanelor fără adăpost
la servicii sociale ca drept
fundamental (ceea ce este,
conform Constituției). Doar
promovând acest mesaj putem
reduce discursul instigator
împotriva sărăciei.



34. (pg. 52) Pentru Măsuri din Planul de Acțiune,
propunem completarea: Dezvoltarea, în cadrul birourilor teritoriale

ale Avocatului Poporului, de atribuții
speciale pentru: monitorizarea respectării
drepturilor omului în cazul persoanelor fără
adăpost, asistență juridică gratuită,
monitorizarea implementării și bugetării
strategiilor locale/județene destinate
persoanelor fără adăpost;

Dezvoltarea unui mecanism de consultare
cu persoanele fără adăpost în ceea ce
privește programele destinate lor și
transmiterea metodologiei către autoritățile
județene și locale;

Centralizarea anuală și realizarea unui
raport cu privire la implementarea
strategiilor care vizează persoanele fără
adăpost de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale.

Așa cum arată si fundamentarea
strategiei propuse de
dumneavoastră, strategii care sa
prevadă servicii pentru
persoanele fără adăpost au
existat, însă fenomenul doar s-a
înrăutățit. Asta denotă o precară
implementare a acestor
documente. Mai mult, la nivelul
Municipiului București, am întâlnit
multe situații în care persoanelor
fără adăpost li se refuză drepturi
fundamentale. De aceea
considerăm că este vitală
implicarea instituției Avocatului
Poporului în procesul de oferire
de servicii către persoanele fără
adăpost.

În lipsa unei instituții care să
centralizeze și să monitorizeze
situația la nivel local/județean,
suntem convinși că aceasta nu
va fi implementată. Având în
vedere rolul Ministerului,
considerăm că este instituția cea
mai potrivită pentru acest rol.

35. (pg. 53): Pentru Direcția de acțiune 2 // Măsuri
Plan de acțiune propunem următoarele
completări:

Modificări legislative necesare pentru buna
implemntare a strategiei (ex: legea locuirii,
legea care prevede emiterea cărților de

În opinia noastră, aceasta ar fi
trebuit, de fapt, să fie un obiectiv
în sine și să existe deja lista
exhaustivă a legilor care necesită



identitate, cadrul legal care să permită
amnistia fiscală în cazul amenzilor, legea
asistenței sociale etc). Indexarea textelor de
lege care trebuie modificate se va face
alături de organizațiile non-guvernamentale.

modificări, precum și propunerile
de modificare.

Având în vedere timpul scurt de
consultare, vă propunem această
formulare.

În lipsa unor modificări legislative
a unor texte de lege care s-au
dovedit constant o povară pentru
persoanele fără adăpost, nu
credem să existe auspiciile bunei
implementări a acestei strategii.

36. Propunem includerea unui nou obiectiv specific: Creșterea accesului la locuire decentă și
adaptată nevoilor pentru persoanele fără
adăpost și pentru persoanele aflate în risc
de a deveni persoane fără adăpost

Direcții:

1. Măsuri legislative și politici publice
care să conducă la eficientizarea
procesului de lărgire a stocului de
locuințe publice disponibile pentru
persoanele fără adăpost;

2. Creșterea accesului la servicii de
locuire pentru persoanele fără
adăpost și a celor aflate în riscul de a
deveni persoane fără adăpost;

3. Promovarea dreptului la locuire către
autoritățile publice și publicul

Este imperios necesar ca o
strategie care vizează grupul
persoanelor fără adăpost să
aibă un obiectiv care să vizeze în
mod direct locuirea.



general.

Direcția de acțiune 1: Acțiunile din cadrul
acestei direcții vizează crearea unui cadru
legislativ care să asigure crearea unui stoc
de locuințe publice care să satisfacă nevoile
locale de locuințe destinate persoanelor fără
adăpost și a celor aflate la risc de a deveni
persoane fără adăpost.

Măsuri Plan de Acțiune:

1. Modificarea legii locuirii astfel încât
să fie formulate explicit obligații cu
privire la lărgirea stocului de locuințe
publice destinate locuințelor sociale
și locuințelor protejate la nivel local,
cu caracter de obligativitate supus
sancțiunilor legale;

2. Colaborarea cu Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației pentru bugetarea, prin
programul de finanțare a construcției
de locuințe sociale, pentru eficienta
utilizare a acestor fonduri;

3. Punerea la dispoziția autorităților
publice locale de fonduri necesare
pentru refuncționalizarea unor clădiri
publice care necesită intervenții
majore/investiții în zona de locuire
informală (conform legii locuirii
informale) sau pentru întreținerea
locuințelor sociale pe care deja le au
autoritățile publice;



4. Modificarea legii locuirii în sensul
instaurării obligativității de
transparență cu privire la nevoile
locale de sprijin în locuire, a stocului
disponibil de locuințe publice și
modul în care acesta este utilizat;

5. Crearea unui mecanism de asistență
tehnică pentru reprezentanții
autorităților publice locale care nu au
know how-ul pentru accesarea
fondurilor disponibile sau pentru
realizarea politicilor locale relevante.

Pentru Direcția de Acțiune 2:
Acțiunile/măsurile din cadrul acestei direcții
de acțiune vizează crearea unor servicii de
locuire destinate persoanelor fără adăpost,
în funcție de nevoile identificate.

Măsuri Plan de Acțiune:

1. Crearea unor metodologii și a unor
noi tipuri de locuire pentru
persoanele fără adăpost: alături de
adăposturile de noapte și centrele
rezidențiale, se vor înființa locuințe
protejate pentru persoanele fără
adăpost, structuri de tip housing first,
urmate apoi de locuințe sociale și,
dacă e cazul, de locuire
independentă.

2. Finanțarea, prin bugete puse la
dispoziție la nivel central, în cazul în
care nu există resurse locale, a unor



programe prin care se acordă sprijin
în achitarea facturilor, achitarea
chiriei, reparații capitale care
afectează locuirea decentă (așa cum
este ea definită în indicatorul
Eurostat);

Pentru Direcția de Acțiune 3:
acțiunile/măsurile din cadrul acestei direcții
de acțiune vizează promovarea dreptului la
locuire către autoritățile publice locale,
promovarea instrumentelor financiare
disponibile la nivel central pentru finanțarea
programelor de locuire locale, promovarea
principiilor dreptului la demnitate și la servicii
sociale.

Măsuri Plan de Acțiune:

1. Identificarea tuturor actorilor relevanți
pentru crearea unui mecanism de
comunicare a acestor principii
(inclusiv către aleșii locali,
responsabili de bugetarea acestor
politici);

2. Campanie de informare constantă
către actorii de mai sus, atât pentru
creșterea conștientizării cu privire la
rolul lor în comunitatea, cât și cu
privire la sursele de finanțare
disponibile, la nivel național și
european, pentru finanțarea politicilor
de locuire socială.



37. (pg. 53): Secțiunea 8. Rezultate și indicatori Secțiunea nu are niciun indicator
măsurabil. În opinia noastră este
imposibil de urmărit
implementarea strategiei având
în vedere această deficiență
majoră.

Pentru fiecare direcție de acțiune,
pentru fiecare dintre măsurile
propuse, trebuie stabiliți:

1. Indicatori măsurabili;
2. Orizont de timp pentru

implementare.
Așa cum este formulată acum
această strategie, este o simplă
declarație de intenție.

38. (pg. 55) Implicații (bugetare și juridice) În practică, această secțiune
lipsește complet. Nu sunt
menționate fondurile necesare
implementării, ci doar sunt listate
sursele posibile de finanțare.

Implicațiile juridice: aici este
necesară completarea
exhaustivă a textelor de lege
care trebuie modificate. “Noi
reglementări în domeniu” nu
poate fi o formulare acceptabilă
pentru un document care se
dorește a fi operațional.



39. Secțiunea: Planul de Acțiune pentru perioada
2022 - 2027

1. Solicităm completarea
acestuia conform cu toate
observațiile preluate de
MMSS de mai sus (având
în vedere timpul scurt în
care acest document este
în dezbatere publică, nu
am avut timpul necesar
pentru integrarea și în
această secțiune);

2. Solicităm completarea
Planului de acțiune cu
ținte precise de atins -
acum este indicată doar
unitatea de măsurare,
însă nu și ce își propune
efectiv MMSS să
realizeze prin strategie;

3. Pentru fiecare dintre
măsuri, vă solicităm să
completați cu sumele
necesare implementării
în coloana resurse
financiare, nu doar cu
sursele de finanțare.




