2 iunie 2020
Sesizare cu privire la situația persoanelor vulnerabile social din Municipiul Baia Mare
În atenția: doamnei Ministru Violeta ALEXANDRU

În atenția doamnei Violeta ALEXANDRU,
Organizațiile semnatare ale prezentei scrisori vă solicită să analizați activitatea Direcției de
Asistență Socială a Municipiului Baia Mare și a Primăriei Municipiului în relație cu persoanele
care practică cerșetoria, precum și formele legale în baza cărora persoanele mai sus
menționate prestează muncă în folosul comunității pe domeniul public din Municipiul Baia Mare.
Sesizarea noastră pornește de la o serie de postări pe pagina proprie de Facebook a Primarului
Municipiului Baia Mare. Astfel, primarul Cătălin Cherecheș a anunțat pe pagina proprie de
Facebook că instituția pe care o conduce ia măsuri împotriva persoanelor care practică
cerșetoria. Concret, acesta spune într-o postare din 14 mai 2020: ”Cine cerșește este identificat
și dus la centrul social pentru a nu fi un pericol pentru sănătatea publică, un pericol în plus
pentru răspândirea bolii COVID-19”. Într-o altă postare din 25 martie 2020, acesta menționa:
“Toți cei identificați [persoane care practică cerșetoria] vor fi ridicați și duși în centrele sociale,
considerați fiind și un potențial pericol pentru sănătatea publică”. Dintr-o postare din data de 30
mai, reiese că serviciile de cazare oferite cu forța vin în schimbul prestării de muncă în folosul
comunității.
Conform Ordonanței Militare 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
la Art. 6 se menționează, limitativ: “(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să
identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și
îngrijirea acestora.
(2) Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul
județean/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.”
Cu toate acestea, din mesajul public al primarului Cătălin Cherecheș putem înțelege că există
măsuri de direcționare (reținere?, conducere administrativă?) către centre sociale pentru orice
persoană care practică cerșetoria, indiferent dacă aceste persoane se înscriu în categoria
persoanelor fără adăpost sau nu.
Mai mult, din mesajul edilului, se poate înțelege că aceste persoane pot fi direcționate și
reținute în aceste adăposturi sociale împotriva voinței lor (utilizarea explicită a termenului
“ridicați” din mesajul publicat în 25 martie.
Mai mult, Primarul a revenit cu un mesaj în data de 30 mai, ulterior sistării stării de urgență, în
care menționează că activitatea de „ridicare” de pe domeniul public a persoanelor fără adăpost
se face în continuare. Mai mult, acesta menționează explicit că, cităm: „În ultimele zile au
întâlnit cerșetori care au fost extrem de violenți și a fost necesar să apeleze la ajutoare

pentru a impune respectarea legii, respectiv pentru a-i ridica și a-i duce la centrul social”.
În imaginile alăturate postării se pot vedea jandarmi care duc de braț persoane pe stradă. Din
punctul nostru de vedere acesta este un autodenunț cu privire la ducerea la adăpostul de
noapte a acestor persoane împotriva voinței lor, neexistând obligativitatea pentru persoanele
care practică cerșetoria de a merge în acest tip de adăpost.
În această nouă postare sunt publicate fotografii în care este evidentă luarea cu forță din spațiul
public a unor persoane despre care primarul afirmă în postare că practică cerșetoria. Primarul
afirmă că aceste persoane sunt găzduite în Azilul de Noapte din oraș și că, în schimbul
serviciilor sociale de adăpost, hrană și de întocmire a unor documente necesare pentru
accesarea pensiei sau a încadrării în grad de handicap acestea „trebuie să ofere ceva în
schimb”, referindu-se aici la muncă în folosul comunității sub formă de servicii de curățenie.

Având în vedere calitatea dumneavoastră de Ministru al Muncii și al Justiției Sociale vă
solicităm să verificați cât mai repede cu putință:
1. Condițiile în care persoanele sunt luate cu forța și reținute în cadrul serviciilor sociale.
Din postările Primarului deducem că reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială sunt
implicați în această activitate. Astfel că vă rugăm să verificați în ce măsură sunt
respectate prevederile legale și eventualele standarde de calitate ale serviciilor sociale
destinate persoanelor fără adăpost (uneori, așa cum puteți vedea din fotografiile de mai
jos, angajații aleargă pe străzi după aceste persoane). Vă rugăm, de asemenea, să
analizați dacă reținerea persoanelor din stradă este făcută de angajați ai DGAS Baia
Mare și în ce măsură această activitate respectă legislația din România (în fotografiile în
care sunt reținute persoanele care practică cerșetoria apar persoane care nu poartă
uniformă);
2. Dacă persoanele adăpostite la Azilul de Noapte rămân cazate voluntar în instituție, așa
cum ar fi normal, având în vedere că nu discutăm despre un centru de detenție (deși din
postarea primarului reiese explicit că unele persoane sunt duse împotriva voinței lor).
Dacă nu, în baza cărui text de lege aceste persoane sunt transportate la acest „Azil de
noapte” și în baza căror prevederi sunt obligate să doarmă acolo;
3. În baza căror reglementări primarul solicită acestor persoane să muncească în schimbul
serviciilor sociale prestate de Primăria Municipiului Baia Mare, așa cum se arată în
postarea din 30 mai;
4. Dacă există documente pe care acești oameni le-au semnat cu privire la munca în
folosul comunității, dacă semnătura a fost dată voluntar (fără presiuni din partea
autorității publice) și informat;
5. Dacă este respectată legislația din domeniu în activitatea de prestare de muncă în
folosul comunității (de la formele legale încheiate cu aceste persoane, până la normele
de protecția muncii).
Considerăm că este necesară intervenția din partea instituției pe care o reprezentați cât mai
repede cu putință, în condițiile în care, din punctul nostru de vedere, din cele prezentate de
primarul Cătălin Cherecheș, în Baia Mare există indicii conform cărora persoane defavorizate
social, lipsite de sprijin juridic, sunt reținute de angajați ai Primăriei Municipiului Baia Mare și
sunt forțate să presteze muncă în folosul comunității în lipsa unor decizii ale instanțelor care să

decidă acest lucru și în schimbul unor servicii sociale care nu presupun prestarea acestor
munci.
Organizații semnatare:
ActiveWatch
Asociatia MozaiQ LGBT
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
Centrul pentru Inovare Publică
Andrei Tiut
Asociația Miliția Spirituală
Funky Citizens
Centrul FILIA
FONSS- Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale
Institutul pentru Solidaritate Socială
Vă atașăm și capturi ale mesajelor postate pe pagina proprie a primarului Baia Mare:
a) Comunicat al primarului Cherecheș, publicat în 14 mai 2020 (https://bit.ly/3fRnpA3):

b) Comunicat al primarului Cherecheș, publicat în 25 martie 2020 ( https://bit.ly/3btrHKf):

c. Comunicat al Primarului Cătălin Cherecheș din data de 30 mai 2020: https://bit.ly/2ZXkbp6

Fotografii preluate din postarea Primarului (din care reiese cum persoanele sunt alergate pe
stradă, cum sunt luate cu forța):

