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Introducere 

Dreptul la locuire este un drept social fundamental prevăzut explicit sau implicit de numeroase 

tratate la nivel european și internațional, la care România este parte, precum: Declarația Universală 

a Drepturilor Omului, Pactul internațional privind drepturile socio-economice și culturale, Carta 

socială europeană revizuită, Convenția ONU privind drepturile copilului și cea privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități. De asemenea, dreptul la locuire este prevăzut în diverse forme și de 

legislația socială națională, legislația antidiscriminare, precum și de Codul Administrativ, care 

stabilește responsabilitatea autorităților locale de a asigura continuitatea, accesibilitatea și 

adaptabilitatea serviciilor publice, printre care și locuințele sociale și alte tipuri de măsuri din 

domeniul locuirii. 

Cu toate acestea, există mari deficiențe în punerea în aplicare a acestor prevederi, astfel că accesul 

la locuire decentă, demnă și sigură reprezintă o problemă pentru multe persoane și familii, inclusiv 

în Sectorul 1, considerat cel mai bogat sector al Bucureștiului. 

În scopul adresării inegalităților sociale și locative existente la nivel local, documentate prin date 

statistice dar și prin practica organizațiilor pentru dreptul la locuire, prezenta Strategie propune o 

serie de măsuri complementare pentru asigurarea accesului la locuire adecvată pentru toate și toți 

și astfel pentru îmbunătățirea calității vieții în sectorul 1. 

 

Măsuri Locuire 

2.1 Îmbunătățirea intervenției instituționale pentru monitorizarea și prevenirea 

evacuărilor forțate 

Monitorizarea și prevenirea evacuărilor forțate este o măsură esențială în adresarea țintei din 

Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă cu privire la ”Asigurarea accesului la condiții de 

locuire adecvate pentru toți cetățenii”. Evacuarea forțată reprezintă dislocarea (din locuință, de pe 

teren sau ambele), împotriva voinței ocupanților (cu sau fără utilizarea forței) și fără furnizarea 

unei alternative de locuire și relocare adecvate. 

Datele cu privire la numărul și tipul evacuărilor forțate nu sunt colectate și centralizate nici la nivel 

național, nici la nivel local. Prin urmare, este necesară elaborarea unor proceduri de monitorizare 
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a acestora și a unor proceduri de intervenție în sensul prevenirii lor. Potrivit „Raportului asupra 

evacuărilor forțate din România 2008-2017”, realizat de rețeaua pentru justiție locativă Blocul 

pentru Locuire, se estimează după 1990, la nivel național, un număr de 64.000 de evacuări – doar 

cele efectuate de executori judecătorești – la care se adaugă și cele realizate prin presiune și 

intimidare. Numărul persoanelor afectate este estimat la aproape un milion și jumătate. 

La nivel național au fost adoptate o serie de legi și programe cu privire la situația persoanelor 

evacuate din locuințe retrocedate, însă numărul celor afectați de politicile de retrocedare a 

imobilelor naționalizate nu a fost monitorizat. Mai mult, sunt necesare date nu doar cu privire la 

această categorie, ci și cu privire la: 

 amploarea evacuărilor sau a riscului de evacuare în rândul familiilor/comunităților care 

trăiesc în așezări informale sau pe terenuri/locuințe fără acte de proprietate sau ocupate 

așa-zis ”abuziv”. În prezent, intervenția DGASPC în comunități care locuiesc informal și 

sunt în pericol de evacuare nu este sistematică și constă în consilierea familiilor pentru 

depunerea sau actualizarea dosarelor de locuință socială; 

 amploarea evacuărilor din cauza acumulării datoriilor la întreținere/utilități/chirie; 

 amploarea evacuărilor din cauza imposibilității de plată a ratelor de credit; 

 amploarea evacuărilor din locuințe fond de stat, care nu mai sunt sigure pentru locuit. De-

a lungul anilor, în lipsa unor lucrări structurale de întreținere, acestea s-au degradat și au 

devenit nesigure. Având în vedere că locuințele din vechiul fond de stat se află în 

administrarea Primăriei Generale, pentru monitorizarea și prevenirea evacuărilor din acest 

tip de locuințe, este necesară o colaborare între Primăria de sector și Administrația 

Fondului Imobiliar, instituția subordonată PMB, responsabilă cu gestionarea fondului 

locativ.  

Cu privire la evacuările din locuințe retrocedate, singurele date disponibile la nivel de sector sunt 

cele referitoare la numărul persoanelor evacuate aflate pe lista de prioritate a solicitanților de 

locuințe sociale. Astfel, potrivit raportului din 2018 ”Locuințe sociale în sectorul 1”, aproape 30% 

dintre cei aflați pe listă (262 de dosare) sunt din această categorie (p.71). 
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Un alt tip de evacuare cu privire la care există date la nivel de sector este cel al evacuărilor din 

locuințele sociale. Potrivit informațiile oferite de DGASPC Sector 1 pentru fundamentarea 

prezentei Strategii, în 2018 au fost evacuate patru familii pentru neplata chiriei/utilităților, iar în 

2019 cinci familii. În legătură cu acestea, DGASPC Sector 1 precizează că nu au fost luate măsuri 

pentru prevenirea evacuării și că situația familiilor în cauză este monitorizată doar în măsura în 

care acestea se află deja în evidențele lor, ca beneficiare de alte servicii sociale.  

Astfel, este necesară monitorizarea riscului de evacuare din locuințe sociale și intervenția prin 

măsuri complementare de sprijin la plata chiriei sau utilităților, acolo unde există dificultăți de 

susținere a acestora. Mai mult, o măsură de prevenție o reprezintă aplicarea unitară a scutirii la 

plata chiriei pentru persoanele cu dizbilități beneficiare de locuințe sociale, potrivit Legii 448/2006 

privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap. La art. 20. lit. b, aceasta prevede: „ scutirea 

de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de 

unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia și care sunt în folosința acestor persoane.” Potrivit 

informațiilor furnizate de DGASPC Sector 1, doar persoanelor cu dizabilități din cartierul Odăi (în 

număr de 66 în 2019) li s-a aplicat această scutire, nu și celor din locuințele sociale de pe Drumul 

Binelui, Prelungirea Ghencea și Calea Giulești.  

În ceea ce privește structura administrativă responsabilă cu aspecte legate de locuire, în prezent 

există mai multe servicii în cadrul DGASPC cu atribuții în domeniu, precum Serviciul Prevenire, 

Biroul Evidență locuințe sociale, Serviciul Monitorizare și Analiză statistică. Pentru coordonarea 

corespunzătoare și extinderea atribuțiilor în domeniul asigurării dreptului la locuire adecvată 

pentru toți, propunem o restructurare administrativă, în sensul comasării și extinderii atribuțiilor 

legate de accesul la locuire în cadrul unui singur departament, „Locuire și prevenirea evacuărilor”. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Dezvoltarea unui protocol cu Uniunea Executorilor Judecătorești pentru informarea 

DGASPC Sector 1 cu privire la încuviințările de executare silită din locuință/teren emise 

pe raza Sectorului 1; 

2. Dezvoltarea unui protocol cu Administrația Fondului Imobiliar/ Compania Municipală 

Imobiliara, pentru accesul Primăriei de Sector la o bază de date cu locuințele din vechiul 
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fond de stat aflate pe raza sectorului, statutul de ocupare al acestora (ex.: cu contract/cu 

fișă de calcul/cu contract expirat și refuz de reînnoire) și starea acestora (gradul de 

degradare, riscul seismic etc.); 

3. Elaborarea unei metodologii/proceduri de monitorizare a persoanelor/familiilor aflate în 

risc de evacuare; 

4. Elaborarea unui protocol de intervenție la evacuare și de monitorizare și asistență post-

evacuare astfel încât familiile în cauză să aibă acces la o alternativă de locuire adecvată; 

5. Restructurarea administrativă la nivel de DGASPC Sector 1, care să comaseze la nivelul 

Departamentului „Locuire și prevenirea evacuărilor” atribuțiile legate de accesul la locuire 

adecvată, printre care: evaluarea nevoilor de locuire la nivel de sector, îndrumarea și 

sprijinirea beneficiarilor, prevenirea evacuărilor; 

6. Desfășurarea unei campanii de informare cu privire la protecția împotriva evacuărilor 

forțate, cu privire la drepturile sociale și la instituțiile de sprijin, inclusiv la condițiile de 

accesare a locuințelor sociale și a altor tipuri de beneficii pentru îmbunătățirea condițiilor 

de locuire și prevenirea evacuărilor. 

7. Aplicarea unitară a scutirii la plata chiriei pentru persoanele cu dizabilități din locuințele 

aflate în administrarea Primăriei sectorului 1.  

Indicatori 

 Un protocol de colaborare DGASPC-UNEJ; 

 Un protocol de colaborare PS1- AFI/Imobiliara; 

 O procedură de monitorizare a riscului de evacuare la nivel de DGASPC; 

 O procedură de intervenție pre/post evacuare, precum și în timpul evacuării; 

 O campanie de informare; 

 Un departament dedicat locuirii la nivel de DGASPC, cu atribuții extinse. 
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Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Îmbunătățirea capacității DGASPC de monitorizare a riscului de evacuare, de intervenție 

la evacuări și de asistență post-evacuare; 

2. Creșterea raportării din partea persoanelor/familiilor vulnerabile a riscului de evacuare și a 

altor dificultăți locative; 

3. Creșterea accesării serviciilor de sprijin în domeniul locuirii; 

4. Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a nevoilor sociale și locative ale populației din sector 

și a procesului de colectare de date în acest sens; 

Indicatori 

 O bază de date care să centralizeze informații cu privire la familiile în risc de evacuare în 

funcție de tipul/cauza de evacuare și familiile evacuate pe raza sectorului; 

 Raport anual cu privire la situațiile de risc de evacuare, de evacuare (pe tipuri de evacuare) 

și cu privire la măsurile instituționale întreprinse; 

 # evacuări prevenite prin intervenția DGASPC Sector 1; 

 # evacuări la care a participat un reprezentant DGASPC Sector 1; 

 # persoane/familii beneficiare de asistență în servicii sau beneficii sociale pre și post 

evacuare; 

 # persoane care au apelat la DGASPC Sector 1 cu privire la situații de risc de evacuare sau 

alte dificultăți locative. 

Instituții implicate 

 Uniunea Executorilor Judecătorești; 

 DGASPC Sector 1; 
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 AFI/Compania Imobiliara; 

Primarul Sectorului 1, în urma consultării cu DGASPC Sector 1, va iniția un proiect de hotărâre 

de consiliu pentru modificarea organigramei DGASPC Sector 1, în sensul creării Departamentului 

Locuire și prevenirea evacuărilor, cu buget și personal corespunzătoare, care să comaseze și să 

extindă atribuțiile din domeniul locuirii care în prezent sunt împărțite între mai multe servicii din 

cadrul DGASPC Sector 1. Noul departament va colecta date în domeniu și va dezvolta procedurile 

necesare prevenirii evacuărilor și asistenței pre/post evacuare. 

Primarul Sectorului 1, în urma consultării cu DGASPC Sector 1, va iniția un proiect de hotărâre 

de consiliu pentru realizarea unei campanii de informare publică cu privire la drepturile sociale în 

domeniul locuirii, limitele legale ale procedurilor de evacuare silită, precum și pentru promovarea 

instituțiilor de sprijin din structura DGASPC. 

2.2 Îmbunătățirea procedurii de acces la locuințe sociale  

Potrivit raportului din 2018 `Locuințe sociale în Sectorul 1`, dar și potrivit datelor culese prin 

cercetarea calitativă de fundamentare a prezentei Strategii, complexitatea procesului de aplicare 

pentru locuințe sociale reprezintă un factor descurajant în accesarea acestui drept social.  

Prin urmare, autoritatea locală trebuie să evalueze și să adreseze obstacolele întâmpinate de cele 

mai vulnerabile persoane, precum cele care nu știu să scrie și să citească, cele care nu își permit 

susținerea costurilor asociate procesului de alcătuire a dosarului (de ex. costuri notariale, de 

transport) sau persoanele cu dificultăți de deplasare ce trebuie să solicite și să ridice acte de la 

diverse instituții (DITL, ANAF, Agenția de Plăți, DGASPC, DGASMB) pentru completarea 

dosarului. 

Astfel, pentru îmbunătățirea procedurii sunt necesare măsuri cu privire la accesibilizarea 

limbajului administrativ, asistența persoanelor analfabete sau cu dizabilități, 

subvenționarea/decontarea costurilor notariale, precum și preluarea de către departamentul 

specializat din cadrul Primăriei (Fond Imobiliar) a obținerii actelor necesare de la celelalte instituții 

locale, prin îmbunătățirea comunicării inter-instituționale digitalizate. 
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Mai mult, din experiența împărtășită a organizațiilor pentru dreptul la locuire, un alt obstacol în 

procesul de accesare a locuințelor sociale, dar și a altor tipuri de drepturi sociale îl reprezintă 

complexitatea situațiilor familiale. De exemplu, persoanele căsătorite, dar despărțite în fapt de zeci 

de ani trebuie să depună la dosar copia după hotărârea de divorț. Cuplurile necăsătorite care au 

copiii înregistrați pe numele tatălui trebuie să depună fie certificat de căsătorie, fie hotărâre 

judecătorească de încredințare a copiilor. În condițiile unei lipse cronice de acces la sistemul de 

justiție și a lipsei de resurse de educație sau materiale, aceste persoane/familii au nevoie de sprijin 

juridic pentru clarificarea situației lor legale, ca precondiție pentru accesarea drepturilor sociale, 

printre care și locuințele sociale.  

Tot potrivit datelor din cercetare calitativă, un obstacol suplimentar în accesarea locuințelor sociale 

este și necunoașterea posibilității de accesare a acestui drept, precum și condițiile de eligibilitate 

și criteriile de stabilire a priorității la alocare. Cu alte cuvinte persoanele vulnerabile care trăiesc 

în condiții nesigure/precare, precum și persoanele care trăiesc în condiții mai bune, dar fac mari 

eforturi financiare pentru a susține costurile locuirii de la o lună la altă, trebuie informate într-un 

limbaj accesibil despre drepturile lor sociale. 

În acest moment se află în desfășurare un proiect de digitalizare a serviciilor publice oferite de 

Primăria Sectorului 1, POCA - Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență 

socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București [36]. Acest proiect poate fi util 

implementării măsurilor propuse anterior, în măsura în care ar include o componentă de 

eficientizare a comunicării inter-instituționale. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Desfășurarea unei campanii de informare cu privire la drepturile sociale, inclusiv condițiile 

de accesare a locuințelor sociale și a altor tipuri de beneficii pentru îmbunătățirea 

condițiilor de locuire și prevenirea evacuărilor; 

2. Simplificarea procedurii de alcătuire a dosarului pentru obținerea unei locuințe sociale prin 

întărirea colaborării inter-instituționale; 
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3. Asigurarea de asistență în procesul de aplicare pentru locuințe sociale, pentru persoanele 

analfabete, cu dizabilități sau care nu pot susține costurile alcătuirii dosarului de locuință 

socială; 

4. Asistență juridică pentru clarificarea legală a situației familiale (divorț, încredințare a 

copiilor minori) 

Indicatori 

 O procedură de colaborare între Fond Imobiliar, ANAF, DITL, DGASPC, Agenția de Plăți, 

DGASMB, pentru solicitarea directă a actelor doveditoare pentru dosarul de locuință 

socială; 

 O procedură de decontare a costurilor notariale asociate procesului de alcătuire a dosarului; 

 O procedură de asistență juridică pentru clarificarea situației familiale a persoanelor 

eligibile, solicitante de locuințe sociale; 

 O campanie de informare cu privire la drepturile sociale, inclusiv condițiile de accesare a 

locuințelor sociale și a altor tipuri de beneficii pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire 

și prevenirea evacuărilor; 

 Asistență juridică în vederea clarificării situației familiale pentru toate persoanele care au 

nevoie de aceasta și o solicită; 

 # persoane analfabete sau cu dizabilități (vizuale, locomotorii etc.) asistate în procesul de 

alcătuire a dosarului de locuință socială. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Creșterea accesului la locuire adecvată în Sectorul 1, prin creșterea numărului de solicitanți 

și de dosare complete pentru acordarea de locuințe sociale. 

Indicatori 

 # solicitanți de locuințe sociale și # dosare complete pentru acordarea de locuințe sociale; 



 

10 
 

 # persoane care au beneficiat în perioada 2020-2030 de asistență în procesul de aplicare 

pentru locuințe sociale, pentru persoanele analfabete, cu dizabilități sau care nu pot susține 

costurile alcătuirii dosarului de locuință socială și asistență juridică pentru clarificarea 

legală a situației familiale (divorț, încredințare a copiilor minori). 

Instituții implicate 

DGASPC, prin departamentul Locuire și prevenirea evacuărilor va fi responsabil cu asistarea 

persoanelor analfabete sau cu dizabilități care au nevoie de sprijin în alcătuirea dosarului de 

locuință socială. În cadrul departamentului va funcționa și un serviciu juridic, pentru facilitarea 

accesului la sistemul de justiție al persoanelor a căror situație familială (ex. lipsă hotărâre divorț, 

hotărâre încredințare) le împiedică să acceseze beneficii sau servicii sociale; 

Departamentul Fond imobiliar va elabora noua procedură de alcătuire a dosarelor de locuință 

socială și de comunicare inter-instituțională pentru solicitarea documentelor doveditoare relevante, 

ce va fi introdusă ca proiect de hotărâre a consiliului local. 

 

2.3 Îmbunătățirea procedurii de acces la ajutorul pentru plata chiriei                                                                         

Odată cu politicile de vânzare a fondului de locuințe de stat, problema locuirii cetățenilor a fost 

transformată dintr-o chestiune publică într-o problemă individuală/personală, lăsată pe seama 

pieței private de locuințe. Chiar dacă prin acest proces aproximativ 98% (The State of Housing in 

the EU, 2017) din fondul de locuințe a devenit proprietate privată, această cifră nu ne spune totuși 

nimic despre distribuția locuințelor, adică despre gradul de concentrare/acumulare de proprietăți. 

Mai mult, datele invocate pentru fundamentarea studiului privind coșul minim de consum (FES 

2018), arată că: aproape jumătate din populația României trăiește în locuințe supraaglomerate 

(48,4%, față de media UE de 16,7), procentul ridicându-se la 67,5% în cazul gospodăriilor cu copii 

(p.18); peste 40% dintre tinerii între 25 și 34 de ani locuiesc cu părinții (față de media UE de 28,7) 

(p.17).  

Pe lângă datele cu privire la aglomerarea în locuințe multi-generaționale, trebuie luate în 

considerare și cele cu privire la zonele dezavantajate. Astfel, potrivit datelor citate de Atlasul 

zonelor urbane marginalizate, 5,39% din populația sectorului 1 trăiește în zone dezavantajate pe 
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locuire, definite drept cartiere în care o parte importantă dintre locuitori trăiește în locuințe 

inadecvate (p.242), caracterizate de lipsa siguranței legale a locuirii, dar și a siguranței în 

exploatare, de indisponibilitatea serviciilor și infrastructurii, de lipsa accesibilității costurilor dar 

și a accesibilității față de nevoi specifice (ex. dizabilitate), de locație (UN-Habitat, Fact Sheet No. 

21/Rev.1). 

Toate aceste cifre indică lipsa de acces la locuire independentă și în condiții adecvate, iar unul 

dintre factorii determinanți îl reprezintă prețurile mari de pe piața privată de locuințe. Piața 

închirierilor de locuințe, deși predominant informală, este estimată de Banca Mondială la 15-20% 

din fondul de locuințe (FES 2018,p.19). Analizele imobiliare arată că prețul chiriilor în sectorul 1 

este cel mai mare din București (Locuințe sociale în sectorul 1, 2018, p.52), cea mai ieftină chirie 

pentru o garsonieră pe raza sectorului fiind 280 de euro, cât salariul minim net pe economie (Hartă 

chirii, imobiliare.ro, https://www.imobiliare.ro/harta-chirii/13822/0/0/1/0), iar chiria medie în 

București pentru un apartament de 2 camere este de 400 de euro (Piața imobiliară rezidențială T1 

2020, imobiliare.ro, p.10). 

O atenție specifică trebuie acordată felului în care accesul la o locuință în chirie este modelat, 

dincolo de prețul chiriei raportat la venit, de alte elemente de marginalizare, care se intersectează. 

Astfel, dificultatea de acces este diferită în funcție de mărimea familiei/tipul de gospodărie, de 

existența unei dizabilități, dar și de etnie, în sensul că numeroase studii arată excluziunea 

structurală a romilor în privința locuirii în condiții adecvate[37]. 

Având în vedere că potrivit datelor Eurostat pe 2018, tipurile de gospodării cele mai precare sunt 

persoanele singure cu copii dependenți (42,8% în risc de sărăcie), persoanele singure (31,7% în 

risc de sărăcie) și doi adulți cu mai mult de 3 copii dependenți (27,6% în risc de sărăcie)[38], putem 

deduce că aceste structuri familiale au și cele mai mari dificultăți în a susține costurile de pe piața 

de chirii, în lipsa unei locuințe în proprietate. 

În plus, atât datele din cercetarea calitativă, cât și experiența împărtășită a organizațiilor pentru 

dreptul la locuire indică faptul că, pe lângă limitările financiare, familiile numeroase, persoanele 

rome, persoanele cu dizabilități se confruntă cu discriminare din partea proprietarilor, atunci când 

caută să închirieze o locuință. 
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Prin urmare, există două tipuri de probleme care trebuie adresate în legătură cu accesul la o locuință 

în chirie de pe piața privată: nivelul inaccesibil al prețurilor de închiriere și discriminarea la 

închiriere. 

La nivelul Sectorului 1 se acordă diferite forme de ajutor la plata chiriei: 

 pentru persoanele evacuate din locuințe retrocedate, prin HCL 120/2004; 

 pentru persoanele care ies din sistemul de protecție a copilului, prin HCL 100/2014; 

 pentru persoanele care figurează pe listele de priorități pentru locuințe sociale, prin HCL 

144/2020 privind modificarea și completarea HCL 65/2019; 

 pentru persoanele la care se dispune plasamentul copiilor proveniți din centrele de 

plasament/casele de tip familial/modulele pavilionare de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică din cadrul DGASPC, precum și pentru rudele copilului care solicită 

încetarea măsurii de protecție, ca măsură de suport pentru prevenirea situației temporare 

de dificultate în oferirea condițiilor optime de îngrijire, creștere și educare a copilului (prin 

HCL 47/2019). 

Din datele furnizate de DGASPC Sector 1 pentru fundamentarea prezentei strategii, cele mai multe 

familii beneficiare de ajutor la plata chiriei se înscriu în prevederile HCL 120, un număr care a 

variat între 141 la 178 anual, în intervalul 2014-2019 (cu 141 de dosare în 2019). În ceea ce privește 

tinerii care părăsesc sistemul de protecție, deși numărul celor între 16 și 18 ani era de 104 potrivit 

datelor din 2017 invocate în raportul Locuințe sociale în sectorul 1 (2018), numărul dosarelor 

aprobate pentru plata chiriei în baza HCL 100/2014 variază între 2 și 5 dosare în intervalul 2014-

2019. În baza HCL 65/2019 (modificată prin HCL 144/2020), au fost aprobate 19 dosare din 26 

depuse, iar în baza HCL 47/2019 nu a existat nicio solicitare de ajutor la plata chiriei. 

Mai departe, analizând informațiile oferite de DGASPC Sector 1 cu privire la motivele sistării 

ajutorului pentru plata chiriei (care explică fluctuația numărului de familii beneficiare de la un an 

la altul), cauzele citate sunt: terminarea perioadei de acordare, datoriile la bugetul local, depășire 

plafon venituri, au primit locuință socială; a decedat proprietarul; nu a prezentat documentele 

necesare instrumentării dosarului în vederea reevaluării; deține două autoturisme; nu au 
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reactualizat dosarul pentru obținerea unei locuințe sociale la Primăria Sectorului 1. În mod similar, 

printre motivele oferite de instituție pentru respingerea dosarelor depuse în baza HCL 65/2019, se 

află: datorii la bugetul de stat; nu se aflau pe lista de priorități; nu au prezentat documentele 

necesare instrumentării dosarului (contract de închiriere pe raza sectorului 1). 

Deci, pe baza datelor obținute, putem identifica mai multe tipuri de probleme, în raport cu care 

este de nevoie de îmbunătățirea procedurii de acces la acest tip de ajutor: 

 numărul mic sau inexistent de solicitări pentru ajutorul de chirie, raportat la numărul de 

beneficiari din sistem, în cazul ajutorului pentru tinerii instituționalizați și a celui pentru 

încetarea măsurii de protecție a copilului. Cu privire la cel din urmă, aducem în discuție 

argumentele DGASPC atât din Strategiile instituției 2014-2020, 2019-2027, cât și din 

informațiile furnizate pentru elaborarea prezentei strategii: unul dintre cele mai importante 

motive pentru riscul de separare a copilului de familie sau pentru separarea efectivă este 

reprezentat de condițiile precare/improprii de locuire ale familiei. Astfel, după cum 

argumentează ambele strategii, este mai eficientă, în termeni de cost-beneficiu, prevenirea 

instituționalizării prin facilitarea accesului la condiții de locuire adecvate. Totodată, ambele 

strategii ale DGASPC numesc printre punctele slabe ”insuficienta cunoaștere a drepturilor 

și serviciilor existente la nivelul comunității; insuficienta cunoaștere a nevoii sociale reale 

la nivelul sectorului 1; lipsa unei hărți sociale la nivelul sectorului 1 ” (2014, p.53; 2019, 

p.72); 

 lipsa de corelare a perioadei de acordare a ajutorului cu timpul de soluționare a cererilor de 

locuință socială, astfel încât persoanelor/familiilor beneficiare de diverse forme de ajutor 

la plata chiriei le expiră perioada de acordare a ajutorului fără a primi locuință socială, 

rămânând în felul acesta fără niciun sprijin; 

 lipsa de coerență a sistemului de acordare a ajutorului la plata chiriei. În vreme ce în baza 

HCL 120 ajutorul se poate acorda până la o perioadă de 8 ani, pentru tinerii care părăsesc 

sistemul de protecția a copilului se acordă pentru maxim 2 ani, iar pentru HCL 47/2019 nu 

este clară metodologia de acordare, perioada și cuantumul ajutorului. Astfel, acest tip de 

beneficiu ar trebui operaționalizat printr-o singură metodologie care să țină seama de 
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nevoile specifice ale fiecărei categorii de beneficiari și care să fie corelată cu procedura de 

acces la locuințe sociale; 

 dificultăți în respectarea pașilor birocratici, în legătură cu care este nevoie de sprijin 

instituțional specific: informare și sprijin pentru reînnoirea dosarului de ajutor sau de 

locuință socială, sprijin în identificarea unui proprietar pentru încheierea contractului de 

închiriere, sprijin în gestionarea relației cu proprietarul și în asigurarea 

continuității/stabilității închirierii; 

 condiționarea ajutorului la plata chiriei (precum și a celorlalte tipuri de beneficii sociale) 

de datoriile la bugetul local. La nivelul municipiului București, doar autoritățile din 

sectoarele 1 și 3 au impus această limită. Neexistând o coerență de aplicare, este necesară 

clarificarea cu autoritățile centrale dacă există o obligație de a impune această condiție și, 

în cazul în care există, este necesară inițierea unei modificări legislative pentru eliminarea 

sa. Întrucât datoriile din amenzi afectează cu precădere persoanele precare, care nu au 

posibilități de a le evita, plăti sau contesta legal, o astfel de condiție pentru accesarea 

beneficiilor sociale exclude tocmai pe cei care au cea mai mare nevoie de ele și cărora ar 

trebui să se adreseze; 

 lipsa de adresare în cadrul acestei măsuri a inegalităților de gen și necesitatea introducerii 

unor criterii specifice de acces pentru femeile victime ale violenței domestice și pentru 

familiile monoparentale. Deși aceste categorii sunt prevăzute, cu punctaje speciale, în 

metodologia de ierarhizare a solicitanților de locuință socială, sunt utile măsuri 

suplimentare precum accesul la ajutorul de chirie, pentru urgentarea ieșirii din situația de 

dificultate (de ex. părăsirea casei împărțite cu abuzatorul). 

În condițiile unei piețe preponderent informale a chiriilor, îmbunătățirea programelor de ajutor la 

plata chiriei și facilitarea accesării lor poate funcționa chiar ca o modalitate incipientă de control 

al prețurilor de pe piață, prin scăderea lor la nivelul subvenționat de primărie, efect de care ar 

beneficia, pe termen mediu și lung, o mare parte dintre cetățenii sectorului, precum tineri 

profesioniști, studenți, familiile tinere.  



 

15 
 

Mai mult, dezvoltarea unui program mai complex de ajutor la plata chiriei poate avea drept efecte 

reducerea numărului persoanelor fără adăpost (în sensul de fără acoperiș deasupra capului). În 

acest sens, se propune inițierea unui parteneriat cu o organizație europeană, pentru dezvoltarea 

unui program pilot de tip ”housing first”, a cărui eficiență a fost dovedită în special în cazul 

persoanelor care locuiesc de mult timp pe stradă (chronically homeless) [39]. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Stimularea proprietarilor să închirieze locuințe prin programul de ajutor la plata chiriei, 

prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor locale (de ex. impozitul pe clădire); 

2. Restructurarea administrativă la nivel de DGASPC Sector 1, care să comaseze la nivelul 

Departamentului „Locuire și prevenirea evacuărilor” atribuțiile legate de accesul la locuire 

adecvată, printre care: evaluarea nevoilor de locuire la nivel de sector, îndrumarea și 

sprijinirea beneficiarilor, prevenirea evacuărilor; 

3. Simplificarea procedurii de alcătuire a dosarului prin întărirea colaborării inter-

instituționale; 

4. Clarificarea obligației legale a autorității locale de sector de condiționare a beneficiilor 

sociale de plata datoriilor la bugetul local și demersuri în vederea eliminării sale; 

5. Asigurarea de asistență în procesul de aplicare, pentru persoanele analfabete, cu 

dizabilități, sau care nu pot susține costurile alcătuirii dosarului; 

6. Asistență juridică pentru clarificarea legală a situației familiale (divorț, încredințare a 

copiilor minori); 

7. Desfășurarea unei campanii de informare cu privire la drepturile sociale, inclusiv condițiile 

de accesare a locuințelor sociale și a altor tipuri de beneficii pentru îmbunătățirea 

condițiilor de locuire și prevenirea evacuărilor; 

8. Asistarea persoanelor eligibile pentru ajutorul la plata chiriei în procesul de identificare a 

proprietarilor, în gestionarea relației cu aceștia și în asigurarea continuității/stabilității 

închirierii; 



 

16 
 

9. Închirierea directă de către DGASPC, de pe piața privată, a unui număr de locuințe cu 

destinație socială, corespunzător nevoilor locale de locuire. 

Indicatori 

 O procedură de colaborare inter-instituțională între DGASPC, ANAF, DITL, Fond 

Imobiliar, DGASMB, Agenția de Plăți; 

 O procedură de alcătuire a dosarului simplificată; 

 O procedură de asistență pentru creșterea stabilității/continuității închirierii prin ajutor la 

plata chiriei; 

 O campanie de informare; 

 O hotărâre de consiliu local pentru scutiri de taxe locale a proprietarilor care închiriază prin 

ajutor la plata chiriei; 

 O solicitare de clarificare către Ministerul Muncii cu privire la condiționarea ajutorului de 

lipsa datoriilor la bugetul de stat; 

 # persoane nou angajate în cadrul Departamentului Locuire și prevenirea evacuărilor; 

 # persoane/familii sprijinite în procesul de aplicare pentru ajutor la plata chiriei; 

 # persoane/familii care au beneficiat de sprijin juridic în vederea clarificării situației 

familiale; 

 # locuințe cu destinație socială închiriate de DGASPC de pe piața privată; 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

 Creșterea nivelului de accesare a tuturor tipurilor de ajutoare la plata chiriei; 

 Dezvoltarea, în cadrul unui parteneriat cu o organizație europeană, a design-ului unui 

program pilot de tip ”housing first”, inclusiv bugetarea și evaluarea; 
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 Unificarea sistemului de acordare a ajutorului la plata chiriei într-o singură metodologie, 

adaptată în funcție de categoria de beneficiari (printre care să fie incluse în mod specific și 

femeile victime ale violenței și familiile monoparentale); 

 Îmbunătățirea intervențiilor de prevenire a separării copilului de familie și scăderea 

numărului copiilor instituționalizați; 

 Îmbunătățirea integrării în comunitate și a vieții independente pentru persoanele cu 

dizabilități; 

 Creșterea stabilității/continuității locuirii în condiții adecvate pentru persoanele care se 

confruntă cu condiții de locuire precare/nesigure/ supraaglomerate; 

 Creșterea coerenței legislative între măsurile privind sprijinul la plata chiriei și procesul de 

alocare a locuințelor sociale; 

 Creșterea capacității DGASPC Sector 1 de evaluare a nevoilor de locuire din sector și a 

tipurilor de sprijin necesar. 

Indicatori 

 Un program pilot ”housing first” pentru persoanele care locuiesc de mult timp pe stradă 

(chronic homelessness); 

 Un parteneriat cu o organizație europeană cu experiență în oferirea de servicii de tip 

”housing first”; 

 O hotărâre de consiliu local privind metodologia unificată pentru ajutorul la plata chiriei; 

 # proprietari care închiriază prin ajutor la plata chiriei; 

 # persoane/familii care părăsesc locuința închiriată prin ajutor la plata chiriei în urma 

repartizării unei locuințe sociale; 

 # locuințe cu destinație socială închiriate de DGASPC Sector 1 de pe piața privată; 
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 # persoane/familii beneficiare de ajutor la plata chiriei; 

 # familii în risc de separare a copilului beneficiare; 

 # persoane cu dizabilități beneficiare; 

 # femei victime ale violenței domestice beneficiare; 

 # familii monoparentale beneficiare. 

Instituții implicate  

Primarul sectorului 1, în urma consultării cu DGASPC Sector 1, va iniția un proiect de hotărâre de 

consiliu pentru modificarea organigramei DGASPC Sector 1, în sensul restructurării 

departamentelor cu atribuții în domeniul locuirii și a comasării și extinderii acestor atribuții în 

cadrul unui singur departament, „Locuire și prevenirea evacuărilor”, cu buget și personal 

corespunzătoare, care să colecteze date în domeniu, să dezvolte procedurile necesare prevenirii 

evacuărilor și asistenței pre/post evacuare, precum și să ofere îndrumare și sprijin solicitanților de 

locuințe sociale și ajutor la plata chiriei. 

DGASPC Sector 1, prin departamentul Locuire și prevenirea evacuărilor va fi responsabil cu 

asistarea persoanelor analfabete sau cu dizabilități care au nevoie de sprijin în alcătuirea dosarului 

de ajutor la plata chiriei. În cadrul departamentului va funcționa și un serviciu juridic, pentru 

facilitarea accesului la sistemul de justiție al persoanelor a căror situație familială (ex. lipsă 

hotărâre divorț, hotărâre încredințare) le împiedică să acceseze beneficii sau servicii sociale. 

De asemenea, departamentul Locuire și prevenirea evacuărilor va fi responsabil cu procesarea 

solicitărilor de ajutor la plata chiriei, cu identificarea proprietarilor și gestionarea relației cu aceștia 

în vederea asigurării continuității/stabilității închirierii. 

Primarul sectorului 1, în urma consultării cu DGASPC Sector 1, va iniția un proiect de hotărâre de 

consiliu pentru realizarea unei campanii de informare publică cu privire la drepturile sociale în 

domeniul locuirii, limitele legale ale procedurilor de evacuare silită, precum și pentru promovarea 

instituțiilor de sprijin din structura DGASPC Sector 1. 
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2.4 Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele/familiile care locuiesc în așezări 

informale și care în lipsa unei forme de proprietate asupra locuințelor/ terenului se confruntă 

cu nesiguranță locativă și cu lipsa accesului la utilități de bază (curent electric, apă curentă)                                                                              

Cu toate că Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă prevede printre măsurile din Orizont 2020 

”creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile la 80% pentru 

construcții [...] ca element de bază al planificării spațiale și amenajării teritoriului”, cel puțin două 

cartiere de pe raza sectorului 1, Giulești Sârbi și Chitila Triaj reprezintă zone de așezări informale. 

Acestea sunt definite, potrivit normelor de aplicare a Legii nr. 151/2019 pentru completarea Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul drept grupări mai mari de 3 gospodării, 

care nu au drepturi asupra imobilelor (terenuri și/sau construcții) pe care le ocupă și se află în 

situația de excluziune, segregare și marginalizare socială. 

Potrivit HCL 160/2018 a Consiliului Local Sector 6 cu privire la ”inițierea unei colaborări cu 

Consiliul Sectorului 1 pentru regenerarea și amenajarea Giulești și Giulești Sârbi” (zone delimitate 

de CAP Chiajna, Liniile de cale ferată -N, Calea Giuleşti, Mănăstirea Giuleşti, Groapa de gunoi 

Rudeni şi Râul Dâmboviţa-S., aflate la intersecția sectoarelor 1 și 6), aceste zone sunt caracterizate 

de:  

 lipsă de claritate a regimului juridic (locuitorii au cumpărat imobilele sau terenul cu 

”chitanță de mână”, adică pe baza unui act fără valoare juridică); 

 lipsa accesului la infrastructură edilitară (străzi asfaltate, canalizare și apă potabilă), 

educațională (școli, grădinițe) și socială (cantine, spitale), magazine, farmacii etc.; 

 izolare spațială; 

 lipsă a actelor de identitate permanente; 

 lipsa accesului la utilități (atât cartea de identitate permanentă cât și racordarea la rețelele 

de utlități depind de o formă de proprietate asupra locuinței)[40]. 
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În mod similar în zona Chitila Triaj, aflată între liniile de cale ferată, multe dintre gospodării nu 

au acte de proprietate asupra terenurilor/locuințelor, nu au drumuri asfaltate, canalizare și 

racordare/ acces la utilități. 

În contextul acestei măsuri este important de precizat că de obicei proiectele de regenerare urbană 

duc la accentuarea stratificărilor sociale din cadrul comunității și la îndepărtarea/evacuarea celor 

mai precari din rândul său. De aceea trebuie anticipat acest pericol și asigurat un proces real de 

consultare a tuturor locuitorilor respectivelor zone, precum și a unor măsuri care să țină seama de 

diferențele de statut/posibilități materiale din cadrul comunităților. 

În momentul de față, în lipsa unei evaluări a cartierelor în cauză, aproximarea numărului de 

locuitori se poate face doar pe baza datelor de la secțiile de votare, însă ele reprezintă o subestimare 

a dimensiunii comunităților, având în vedere că includ doar persoanele peste 18 ani și că este foarte 

probabil, din cauza caracterului informal al locuirii, ca mulți dintre locuitori să nu aibă acte de 

identitate sau acestea să fie înregistrate în alte zone din sector.[41] 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Mapparea zonelor de pe raza sectorului care pot fi definite ca așezări informale, potrivit 

legii; 

2. Interzicerea explicită a evacuărilor forțate în cadrul proiectelor de dezvoltare a zonelor; 

3. Prevenirea evacuărilor forțate în cadrul proiectelor de dezvoltare a zonelor, prin 

consultarea locuitorilor și integrarea nevoilor și limitărilor lor specifice; 

4. Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea 151/2019 pentru completarea Legii 350/2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu normele de aplicare aferente. Acestea 

prevăd: 

 evaluări cu privire la regimul juridic al terenului, la expunerea la riscuri naturale, biologice 

și antropice a comunității; 

 constituirea unui grup de lucru care să includă reprezentanți ai comunităților în cauză; 
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 colectarea de informații cu privire la situația respectivelor așezări; 

 elaborarea unui plan de măsuri de intervenție în vederea fie a formalizării așezării 

informale (prin clarificarea formei de proprietate, extinderea infrastructurii edilitare) fie a 

relocării în condiții adecvate (fie prin asigurarea de locuințe sociale, fie prin sprijin în 

reconstrucția locuințelor pe terenuri echipate edilitar, identificate și puse la dispoziție de 

autoritățile administrației publice locale). 

5. Elaborarea unui plan de subvenționare a costurilor de formalizare și racordare la utilități 

(în cazul în care se procedează la formalizarea așezării informale, Primăria trebuie să aibă 

în vedere disparitățile socio-economice între membrii comunităților și imposibilitatea 

financiară a unora/multora dintre aceștia de a susține costurile formalizării). 

Indicatori 

 Un grup de lucru inter-instituțional constituit în vederea evaluării, planificării și 

intervenției (a se vedea secțiunea Instituții implicate) 

 O procedură de consultare a populației din comunitățile în cauză 

 Un studiu care să cuprindă: 

- hartă a zonelor ce pot fi încadrate ca așezăminte informale;                                                              

             - evaluarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilelor, a expunerii la riscuri 

naturale, biologice și antropice, și a prevederilor din documentațiile de urbanism în vigoare; 

  - evaluarea socio-economică a comunității; 

  - plan de măsuri de intervenție, care să includă măsuri de prevenire a evacuărilor și măsuri 

de consultare a populației; 

  - plan de subvenționare a costurilor de formalizare. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  
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1. Îmbunătățirea condițiilor de viață și de locuire a comunităților din zonele identificate; 

2. Consultarea sistematică a populației din zonele respective cu privire la direcția 

demersurilor instituționale (formalizare sau relocare, nevoi specifice de acces la servicii 

sociale); 

3. Intervenție multi-instituțională pentru facilitarea accesului la servicii și beneficii sociale 

ale persoanelor/familiilor din zonele identificate. 

Indicatori 

 # persoane/familii a căror situație locativă a fost formalizată/care au fost relocate în 

locuințe sociale; 

 # persoane cu forme legale de identificare (cărți de identitate permanente); 

 # persoane/familii care au accesat diferite servicii și beneficii sociale, prin DGASPC Sector 

1; 

 # străzi echipate edilitar; 

 # gospodării racordate la sistemul de utilități (canalizare, apă, curent, gaz). 

Instituții implicate 

Conform prevederilor normelor metodologice ale Legii 151/2019 pentru completarea Legii 

350/2001: 

”- În vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor 

necesare, în coordonarea Primarului/ Primarul general al municipiului București, autoritățile 

administrației publice locale organizează grupuri de lucru proprii, aprobate prin hotărâre a 

consiliului local, din care fac parte, după caz, conform organigramei, serviciile/ persoanele 

responsabile cu urbanismul și autorizarea construcțiilor, control și disciplină în construcții, 

registrul agricol, asistență socială, sănătate publică, investiții, asistență și reprezentare juridică, 

poliție locală, experți locali pentru romi. 
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- Grupul de lucru de la nivel local se organizează în vederea identificării așezărilor informale și 

luării în evidență la nivelul unităților administrativ-teritoriale a acestora, stabilirii situației 

persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor integrate.” 

2.5 Creșterea fondului de locuințe sociale aflate în gestiunea Primăriei Sectorului 1                   

  

Creșterea fondului de locuințe sociale la nivel de sector reprezintă una dintre cele mai importante 

măsuri pentru asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toate persoanele. 

Realizarea acestui obiectiv se află la intersecția a numeroase legi (legea locuinței, legile privind 

drepturile copilului, ale persoanelor cu dizabilități, legislația privind combaterea marginalizării 

sociale și cea antidiscriminare) și strategii naționale (în domeniul locuirii, de incluziune socială, 

de incluziune a minorității roma, de tineret etc.). Prin tot acest cadru legal, se recunoaște importanța 

măsurilor privind accesul la locuire decentă și se prevede resposabilitatea autorităților locale în 

asigurarea acestui drept fundamental. 

În ceea ce privește nevoia de locuințe sociale la nivelul sectorului, conform raportului din 2018 

”Locuinte sociale în Sectorul 1”, în perioada 1996-2017 au fost depuse 7122 de cereri în acest 

sens. Ca răspuns la numărul mare de dosare, Primăria sectorului 1 a repartizat în perioada 2008-

2012 753 de locuințe sociale și 39 de locuințe pentru persoanele evacuate, reprezentând 11% din 

numărul celor care au depus dosare de locuință socială (p.56-57). Dintre locuințele atribuite, 57% 

(472) au fost construite din fondurile Primăriei Sectorului 1, 38% au fost achiziționate de către 

DGASPC Sector 1 (339) și 5%, adică 39, au fost transmise de Primăria Municipiului București 

(p.61). 

Ulterior anului 2012 nu au mai fost construite sau achiziționate locuințe sociale la nivel de sector, 

astfel încât locuințele repartizate anual au fost doar cele eliberate de chiriași (prin deces, renunțare 

sau evacuare). Dintr-o informare din 2019 din partea Cabinet Viceprimar, reiese că au fost 

repartizate în felul acesta 76 de locuințe în intervalul 2016-2019, în vreme ce anual sunt depuse 

aproximativ 100 de noi cereri de locuințe sociale. 

Cele mai vechi cereri de locuințe sociale de pe lista de prioritate pentru 2019 datează din 1997. 

Potrivit Referatului de aprobare pentru HCL 65/2019, doar 34% (un număr de 258 din 744) dintre 
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dosarele de locuință socială de pe lista de prioritate pentru 2019 au o vechime între 1 și 5 ani. 

Aproape 40% (38,4, adică 286) dintre solicitanții aflați pe lista de prioritate așteaptă de peste 10 

ani o locuință socială, iar aproape 7% așteaptă de peste 15 ani. (p.16) 

Însă listele de prioritate reflectă doar o parte a nevoii de locuințe sociale, având în vedere că 

procesul birocratic anevoios, costurile financiare ale acestuia, precum și așteptarea lungă sunt 

factori descurajanți în procesul de aplicare pentru locuințe sociale. În lipsa unor date concludente 

din cercetarea cantitativă realizată în etapa de fundamentare a Strategiei, amploarea nevoii reale 

este dificil de estimat. Cu toate acestea, anumite date de la nivel național, cum ar fi procentul mare 

de supraaglomerare a locuințelor (48,4%, cel mai mare din UE conform datelor Eurostat), cel al 

tinerilor care trăiesc cu părinții în locuințe multi-generaționale (peste 40% dintre tinerii între 25 și 

34 de ani)[42], precum și date de la nivel local cu privire la numărul mare de locuitori din 

comunități periferice marginalizate (precum Giulești Sârbi, Chitila, Bucureștii Noi) fac necesară 

suplimentarea prin orice mijloace legale aflate la dispoziția autorității locale a fondului de locuințe 

sociale. 

În prezent se află în proces de construcție un număr de 366 de locuințe sociale de către primăria 

sectorului 1. Totodată, există un proiect de consiliu local pentru achiziționarea a 215 locuințe cu 

destinație socială. Însă dincolo de aceste proiecte de construcție sau achiziție, sunt necesare 

proceduri pentru asigurarea continuității creșterii fondului de locuințe sociale, în acord cu nevoia 

socială și cu numărul de solicitări. 

 În plus față de categoria locuințelor sociale, administrația de sector trebuie să adreseze și alte 

tipuri de locuințe construite din fonduri publice, precum locuințele de necesitate și locuințele ANL. 

În prezent, Sectorul 1 nu are în administrare nicio locuință de necesitate și nicio locuință construită 

prin programul ANL, cu toate că există un proiect de construție a 280 de locuințe pentru tineri pe 

strada Dridu 1A.  

Prin HCL 384/2005, 12 dintre cele 58 de garsoniere din imobilul construit de Primărie din fonduri 

proprii în Str.Munţii Tatra nr.18-20 s-au constitituit într-un fond de locuințe de necesitate sau 

protocol. Însă doar un an mai târziu, prin HCL 216/2006, acestora le-a fost schimbată destinația, 

în „spaţii de locuit ce vor fi închiriate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, fără copii, cu 

domiciliul stabil în sectorul 1”. Prin urmare, trebuie clarificată destinația locuințelor din Munții 
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Tatra, care, deși sunt numite „locuințe pentru tineri” în prezent sunt atribuite conform unor criterii 

ce nu respectă nici criteriile cadru ale programului național de locuințe pentru tineri, nici pe cele 

stabilite de Legea 114 pentru locuințele sociale. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Realizarea periodică, la fiecare 3 ani, a unei cercetări cu privire la condițiile și nevoile 

locative ale populației din sector, care să stea la baza măsurilor de dezvoltare a fondului de 

locuințe sociale al sectorului. Cercetarea trebuie să urmărească evoluția anumitor indicatori 

europeni cu privire la calitatea și costurile locuirii, precum gradul de supra-aglomerare, 

împovărarea cu costurile locuirii, deprivarea locativă etc.; 

2. Extinderea fondului de locuințe sociale prin construcție, achiziție sau reconversie, în acord 

cu numărul de cereri de locuință socială la nivel de sector și potrivit unor indicatori de 

prevenire a segregării spațiale; 

3. Asumarea obligației autorității locale de respectare a unui termen maxim de repartizare a 

locuințelor sociale pentru solicitanții eligibili; 

4. Prevederea unui procent în bugetul anual aprobat la nivel de sector, pentru creșterea 

stocului de locuințe sociale raportat la nevoile locale (prin construcție/ achiziție/ 

reconversie); 

5. Publicarea și actualizarea periodică a listei locuințelor sociale libere, pentru 

transparentizarea și monitorizarea publică a fondului de locuințe și a procesului de 

repartizare; 

6. Identificarea imobilelor proprietate publică de pe raza Sectorului 1 care pot fi reconvertite 

în imobile de locuințe sociale; 

7. Adoptarea de hotărâri de consiliu local pentru solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București darea în administrare a respectivelor imoble pentru reconversia ca 

locuințe sociale; 

8. Dezvoltarea unui fond de locuințe de necesitate; 
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9. Clarificarea statutului locuințelor din Str. Munții Tatra și schimbarea destinației în locuințe 

sociale/de necesitate. 

Indicatori 

 O cercetare cu privire la condițiile și nevoile locative ale populației din sector; 

 O hotărâre de consiliu local cu privire la asumarea unui termen maxim de repartizare a 

locuințelor sociale pentru solicitanții eligibili; 

 O hotărâre de consiliu local cu privire la stabilirea unui procent din bugetul anual la nivel 

de sector pentru locuințe sociale; 

 O hotărâre de Consiliu Local pentru schimbarea destinației Locuințelor din Munții Tatra 

în locuințe sociale/de necesitate; 

 O listă publicată actualizată lunar a locuințelor sociale libere și a celor repartizate; 

 Un plan de extindere a stocului de locuințe sociale, care să aibă în vedere și să prevină 

riscul segregării spațiale; 

 Un raport anual public care să cuprindă demersurile Primăriei în domeniul creșterii 

fondului de locuințe sociale și de necesitate; 

 O hartă a imobilelor proprietate publică de pe raza sectorului pretabile pentru reconversie 

în locuințe sociale; 

 O hotărâre de consiliu local pentru solicitarea către Primăria Generală a dării în 

administrare a imobilelor evaluate pentru reconversie; 

 Un protocol de colaborare cu Administrația Fondului Imobiliar. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Îmbunătățirea condițiilor de locuire ale persoanelor/familiilor care nu își permit susținerea 

acestor costuri pe piața privată de locuințe, prin: 
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 evaluarea condițiilor și nevoilor reale de locuire din sector; 

 scurtarea timpului de repartizare efectivă a locuințelor sociale pentru persoanele și familiile 

aflate pe lista de prioritate; 

 creșterea fondului de locuințe sociale prin construcție, achiziție, reconversie, în acord cu 

numărul de cereri de locuință socială la nivel de sector; 

 asigurarea finanțării locuințelor sociale prin bugetare corespunzătoare. 

Indicatori 

 # familii estimate a fi în nevoie urgentă de condiții de locuire adecvată; 

 Un plan pentru perioada 2024-2030 de creștere a fondului de locuințe sociale; 

 # imobile de locuințe sociale aflate în gestiunea sectorului, corelat cu numărul de dosare; 

 # locuințe sociale repartizate anual; 

 # locuințe sociale noi aflate în proces de construcție/achiziționare; 

 Vechimea cererilor solicitanților de pe lista de prioritate, redusă la doi ani. 

Instituții implicate 

 Administrația Fondului Imobiliar; 

 PMB; 

 DGASPC Sector 1 va face demersurile necesare către Administrația Fondului Imobiliar și 

Primăria Capitalei pentru obținerea listei imobilelor din proprietatea publică a municipiului 

aflate pe raza sectorului 1, în vederea mappării pentru reconversie; 

 Cabinetul Primarului Sectorului 1 va fundamenta și iniția proiecte de hotărâri de consiliu 

local pentru: asumarea unui termen maxim de repartizare a locuințelor sociale pentru 

solicitanții eligibili; stabilirea unui procent din bugetul anual la nivel de sector pentru 
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locuințe sociale; elaborarea planului 2020-2030 pentru creșterea stocului de locuințe 

sociale; solicitarea către Primăria Generală a dării în administrare a imobilelor evaluate 

pentru reconversie în locuințe sociale; alocarea de buget și desfășurarea cercetării periodice 

privind evaluarea condițiilor și nevoilor de locuire din sector. 

2.6 Creșterea sustenabilității costurilor de întreținere a locuinței, inclusiv plata utilităților 

Potrivit ultimelor date INS publicate în studiul ”Condițiile de viață ale populației din România în 

anul 2018”, 26,5% dintre gospodăriile din București-Ilfov nu își pot efectua la timp unele 

cheltuieli, dintre care 69% dintre ele costurile cu întreținerea locuinței (apă, gaz, căldură etc.) și 

69,3% costurile cu energia electrică (p.43). De asemenea, 30% dintre respondenți apreciază că fac 

față cheltuielilor curente cu dificultate sau cu mare dificultate, în vreme ce doar 24% afirmă că se 

descurcă destul de ușor, ușor sau foarte ușor (p. 61). Starea locuinței determină desigur costurile 

cu locuirea, inclusiv cu utilitățile, iar la acest capitol, România înregistrează cel mai mare procent 

din UE al populației ce se confruntă cu deprivare locativă severă, definită de calitatea condițiilor 

de locuire (37,4% dintre gospodăriilor sărace și 16,1% din populația totală, potrivit raportului 

FEANTSA 2020, p.97). De asemenea, România înregistrează unele dintre cele mai mari procente 

din UE cu privire la deprivarea locativă în rândul persoanelor cu dizabilități (12,5% dintre adulții 

peste 16 ani și 21,5% dintre tinerii între 16 și 39 de ani - FEANTSA 2020, p.105) 

La nivelul Sectorului 1, în urma cercetării cantitative desfășurate pentru fundamentarea prezentei 

strategii, 11,4% dintre respondenți apreciază starea locuinței ca fiind proastă sau foarte proastă, 

32% apreciază că veniturile familiei nu le ajung nici pentru strictul necesar sau doar pentru strictul 

necesar, iar în privința costurilor cu locuirea în ultimul an, 10% au avut probleme cu plata 

electricității, 7,7% cu plata apei, 7,1% cu plata gazului și 6,4% cu plata întreținerii. 

Din datele furnizate de DGASPC Sector 1 pentru fundamentarea prezentei strategii, reiese că 

numărul dosarelor depuse pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței a scăzut cu peste 90% în 

intervalul 2014-2019, de la 1066 de familii solicitante în 2014, la 102 în 2019. Motivele invocate 

de respingere sau ne-reînnoire a dosarelor în anul următor au fost: ”nu se încadrau în limitele de 

venit prevăzute de către OUG 70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; 

familiile/peeersoanele singure dețineau bunuri ce duc la excluderea ajutorului pentru încălzirea 

locuinței conform OUG 70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.” Desigur, limitele de 
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venit prin care legislația națională definește consumatorul vulnerabil (786 lei pe membru de familie 

în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure) sunt foarte scăzute, însă autoritatea locală 

poate acorda subvenții suplimentare pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire în acest sens. Spre 

exemplu, poate întemeia o politică de subvenționare a utilităților pe baza conceptului de supra-

împovărare cu costurile locuirii. Rata de supra-împovărare este definită de Eurostat ca procentul 

de populație care cheltuie mai mult de 40% din venitul său net pe costurile cu locuirea[43], iar 

potrivit ultimul raport FEANTSA, în România 33,3% dintre gospodăriile sărace și 10,3% din 

populația totală sunt supra-împovărate (FEANTSA 2020, p.92)[44]. 

În ceea ce privește numărul ajutoarelor de urgență acordate pentru plata utilităților, datele de la 

DGASPC Sector 1 nu sunt defalcate pe tipuri de ajutoare de urgență, ci pe moduri de plată a 

acestora (tichete sociale sau bani). Prin urmare, este necesară cercetarea amplorii dificultăților de 

susținere a costurilor de locuire, în particular cele cu utilitățile, în rândul populației din sectorul 1. 

Aceasta trebuie să fie o direcție inclusă în cercetarea deja propusă în cadrul altor măsuri, cu privire 

la condițiile și dificultățile locative din sector. Mai mult, similar celorlalte servicii și beneficii 

sociale analizate, și în cazul ajutorului de urgență există obstacole birocratice de accesare. Printre 

motivele furnizate de DGASPC Sector 1 pentru respingerea solicitărilor acestui tip de ajutor s-au 

numărat: ”datorii la bugetul de stat; nu au prezentat documentele necesare instrumentării dosarului 

de ajutor de urgență în termenul prevăzut de lege”. Prin urmare, propunem corelarea cu măsurile 

avansate pentru îmbunătățirea accesului la ajutorul la plata chiriei. 

În ceea ce privește măsurile autorităților de sector pentru scăderea costurilor cu locuirea, 

menționăm și programul de reabilitare termică a blocurilor, în cadrul căruia, potrivit datelor 

oficiale (https://www.reabilitaretermica.eu/588085b214e84), au fost finalizate 837 de anvelopări, 

51 sunt în execuție și 130 în faza de proiectare. Prin acest proces, se urmărește reducerea 

consumului energetic și a costurilor de întreținere cu încălzirea. Prin HCL 280/2017, s-a adoptat o 

Strategie pentru extinderea programului de reabilitare termică inclusiv la locuințele unifamiliale 

(case), pentru care, din evidențele primăriei, există deja peste 2000 de cereri.  

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Desfășurarea unei cercetări asupra condițiilor și dificultăților locative ale populației din 

sector, care să includă date cu privire la dificultatea susținerii plății utilităților; 
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2. Dezvoltarea unei propuneri de politici de subvenționare a costurilor cu utilitățile, pe baza 

gradului de supra-împovărare a solicitanților; 

3. Evaluarea programului de reabilitare termică a blocurilor;  

4. Continuarea programului de reabilitare termică a blocurilor și locuințelor unifamiliale; 

5. Simplificarea procedurii de alcătuire a dosarului de ajutor de urgență prin întărirea 

colaborării inter-instituționale; 

6. Clarificarea obligației legale a autorității locale de sector de condiționare a beneficiilor 

sociale de plata datoriilor la bugetul local și demersuri în vederea eliminării sale; 

7. Asigurarea de asistență în procesul de aplicare, pentru persoanele analfabete, cu dizabilități 

sau care nu pot susține costurile alcătuirii dosarului. 

Indicatori 

 O cercetare asupra condițiilor și dificultăților locative ale populației din sector, care să 

includă date cu privire la dificultatea susținerii plății utilităților; 

 O propunere de politică de subvenționare a costurilor cu utilitățile, pe baza gradului de 

supra-împovărare a solicitanților; 

 O procedură de alcătuire a dosarului simplificată; 

 O solicitare de clarificare către Ministerul Muncii cu privire la condiționarea ajutorului de 

urgență de lipsa datoriilor la bugetul de stat; 

 # persoane/familii sprijinite în procesul de aplicare pentru ajutorul de urgență; 

 Un raport de evaluare a programului de reabilitare termică a blocurilor și a locuințelor 

unifamiliale. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  
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1. Prevenirea evacuărilor prin îmbunătățirea accesului la sprijin pentru plata costurilor cu 

locuirea (întreținere, utilități); 

2. Creșterea capacității DGASPC de evaluare a nevoilor de locuire din sector și a tipurilor de 

sprijin necesar; 

3. Îmbunătățirea condițiilor de trai prin reducerea supra-împovărării cu costurile locuirii. 

Indicatori 

 O metodologie de monitorizare și evaluare a politicii de subvenționare; 

 # persoane/familii aflate în risc de evacuare din cauza neplății costurilor de 

întreținere/utilități în cazul cărora s-a prevenit evacuarea; 

 # persoane/familii supra-împovărate cu costurile locuirii, beneficiare de ajutor. 

Instituții implicate 

 Departament nou înființat în cadrul DGASPC Sector 1, Locuire și prevenirea evacuărilor, 

cu personal și buget corespunzătoare.  

2.8. Creșterea gradului de acces la apă potabilă și canalizare 

Această măsură se subscrie obiectivului din Strategia Națională ce urmărește ”Realizarea accesului 

la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând o atenție specială celor 

în situații vulnerabile”, la rândul său, o transpunere a obiectivului de dezvoltare durabilă 

”Asigurarea disponibilității şi gestionării durabile a apei şi sanitație pentru toți”. 

Potrivit Hărții rețelei de canalizare din București, în Sectorul 1 se află trei mari zone fără acces la 

canalizare: Giulești Sârbi, Chitila Triaj și Bucureștii Noi, care coincid parțial cu zonele de locuire 

informală și de excluziune și marginalizare socială. Astfel, este necesară estimarea numărului celor 

afectați de lipsa accesului la aceste servicii publice elementare și inițierea demersului de extindere 

a rețelelor de utilități. 
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În 2018 în Sectorul 6 a fost adoptată Hotărârea 160/2018 a Consiliului Local Sector 6 ”privind 

solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al 

Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Consiliul Local al Sectorului 1 în 

scopul realizării în parteneriat a Proiectului de regenerare urbană și amenajare a zonelor Giulești 

și Giulești Sârbi”, însă nu avem informații cu privire la implementarea acestei hotărâri. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Mapparea completă a zonelor cu acces deficitar la utilități publice; 

2. Consultarea populației din zonele respective cu privire la nevoile de extindere a 

infrastructurii edilitare, de utilități, sociale etc. 

Indicatori 

 O hartă detaliată a zonelor cu acces deficitar la utilități publice; 

 Un plan de extindere a rețelei de apă și canalizare în zonele identificate; 

 O procedură de consultare a populației din zonă. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Extinderea rețelei de canalizare și apă potabilă în zonele identificate 

Indicatori 

 # străzi/zone cu acces îmbunătățit la utilități publice 

Instituții implicate 

 Administrația Domeniului Public 

 Direcția Generală de Asistență Socială Sector 1 

 

 


