BILANȚUL ACTIVITĂȚILOR DERULATE
ÎN CADRUL CAMPANIEI „SPUNE NU CERȘETORIEI! NU DAȚI BANI CERȘETORILOR!”
desfășurată în perioada 22.03.2021 – 07.05.2021
SCOPUL CAMPANIEI : „Prevenirea și combaterea cerșetoriei pe raza municipiului Târgu Mureș”
OBIECTIVE:
✓ Prevenirea și reducerea fenomenului cerșetoriei;
✓ Promovarea solidarității comunitare pentru descurajarea cerșetoriei;
✓ Prevenirea stigmatizării copiilor neglijați / abuzați / exploatați;
✓ Reducerea timpului de reacție la apelurile cetățenilor;
✓ Creșterea gradului de siguranță în rândul locuitori;
✓ Optimizarea raporturilor între instituțiile cu atribuții în domeniul ordinii publice și asistenței sociale.
GRUP ŢINTĂ VIZAT:
✓ Copii şi familii cu copii, tineri și vârstnici aflați în situație de criză/risc, persoane dispuse să ofere
bani cerșetorilor, reprezentanți ai instituțiilor şi organizațiilor implicate în prevenirea şi
combaterea cerșetoriei, multiplicatori de opinie și publicul larg.
PARTENERI INSTITUȚIONALI:
Inițiator - Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș
Parteneri - Direcția Poliția Locală, DGASPC Mureș, IPJ Mureș (Compartimentul Analiza şi Prevenirea
Criminalității) și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Târgu Mureș
ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN CADRUL CAMPANIEI
I.
Activități de informare
Reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș împreună cu partenerii instituționali,
respectiv DGASPC Mureș, Direcția Poliția Locală, IPJ Mureș și Agenția Națională Împotriva Traficului de
Persoane – Centrul Regional Târgu Mureș, au fost prezenți în stradă, vizate fiind zona centrală a
Municipiului Târgu Mureș (P-ța Trandafirilor, P-ța Teatrului) dar și zona adiacentă centrului (str.
Călărașilor, str. Bolyai, str. Horea, str. Bartók Béla, str. Morii, Str. Horea, str. Poștei, magazine parcare
Kaufland str. Gh. Doja). Au fost împărțite afișe și pliante, s-a stat de vorbă cu cetățenii, oferindu-se
informații cu privire la serviciile și beneficiile sociale care pot fi accesate de către cei care practică
cerșetoria în mod frecvent.
Activitățile de informare în cadrul campaniei „Spune NU cerșetoriei! NU dați bani cerșetorilor!”
au vizat:
✓ Un număr de 276 de operatori economici și organizații de cult religios (Protopopiatul Ortodox,
Biserica Evanghelică Lutherană, Protopopiatul Reformat, Protopopiatul Romano-Catolic,
Protopopiatul Greco-Catolic, Biserica Adventistă și Biserica Noul Legământ);
✓ Pastori/predicatori din zonele marginalizate (Valea Rece, Băneasa, Rovinari, Dealului);
✓ Răspândirea informației prin expunerea anunțului campaniei, pe un număr de 56 de panouri
informaționale aparținând Primăriei municipiului Târgu Mureș,;
✓ Răspândirea informației prin expunerea afișului campaniei în interiorul autobuzelor aparținând
societății SC Transport Local SA;
✓ Distribuirea / împărțirea de fluturași cetățenilor, de către inițiatorii și partenerii campaniei;
✓ Informarea publicului asupra derulării campaniei prin intermediul unui spot radio realizat cu sprijinul
Radio Târgu Mureș și a unei emisiuni radio cu tematica specifică acestei acțiuni;
✓ Postarea anunțului campaniei pe site-ul web al Primăriei municipiului Târgu Mureș, dar și pe
paginile/grupurile de socializare Facebook (Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș – cu un

impact de peste 25.000 de utilizatori reali, Primăria Târgu Mureș – Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala, Ești din Târgu Mureș dacă..., I love Mureș/Maros, Marosvásárhelyiek, Egy normális
Marosvásárhelyért/Pentru un Târgu Mureș normal, Info Trafic Târgu Mureș + Radare și Info Trafic
Târgu Mureș) dar și;
✓ Distribuirea anunțului campaniei pe rețelele de socializare de către partenerii implicați, respectiv
Direcția Poliția Locală, DGASPC Mureș, IPJ Mureș (Compartimentul Analiza şi Prevenirea
Criminalității) și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Târgu Mureș.
II.

Întâlniri de lucru alături de partenerii implicați

Săptămânal, pe întreaga perioadă de derulare a campaniei, au fost realizate întâlniri de lucru cu toți
partenerii implicați. Acestea au vizat modul de implementare al campaniei și acțiunile propuse spre a fi
desfășurate pe parcursul fiecărei săptămâni dedicate desfășurării acestei acțiuni.
Promovarea campaniei „Spune NU cerșetoriei! NU dați bani cerșetorilor!” s-a realizat în
cadrul:
✓ Echipei Intersectoriale Locale de prevenire și combatere a violenței asupra copiilor organizată
de DGASPC Mureș la data de 31 martie 2021, cu participarea:
• Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș;
• Inspectoratul de Poliție Județean Mureș;
• Inspectoratul Școlar Județean Mureș;
• Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Târgu Mureș;
• Inspectoratul de Jandarmi Județean „Colonel Sabin Motora” Mureș;
• Institutul de Medicină Legală Mureș;
• Institutul Est – European de Sănătate a Reproducerii;
• Organizația „SALVAȚI COPIII ROMÂNIA”, filiala Mureș;
• Spitalul Clinic Județean Mureș- Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș;
• Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate;
• Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Mureș;
• Direcția Poliția Locală;
• Consiliul Local Târgu Mureș – Direcția de Asistență Socială;
• Primăria Târgu Mureș – Autoritatea Tutelară, Direcția Școli;
• Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand” Târgu Mureș.
III.

✓ Centrului Regional Târgu Mureș al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane la data
de 27.04.2021 cu ocazia întâlnirii de lucru a echipei județene antitrafic.
ÎN URMA DERULĂRII CAMPANIEI ȘI COLABORĂRII INTERINSTITUȚIONALE S-AU
COSTATAT URMĂTOARELE:
•

Identificarea a 9 familii care au necesitat intervenția în echipă pentru identificare/evaluare a
situației familiale, dintre care,

➢ Cazuri noi: 7 familii cu copii (1-6 copii/familie), astfel:
- În cazul a 3 familii – din care 2 cu un copil, respectiv a 3-a cu 2 copii, se află în curs procedura de
monitorizare efectuată de Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș în vederea acordării de beneficii
și servicii.
- În cazul unei familii cu un copil, se află în curs de efectuare a demersurile legale pentru a beneficia
de sprijin cu o măsură de protecție în familia extinsă a copiilor (rude);

- În cazul unei familii cu un copil, au fost efectuate demersurile în vederea delegării autorității părintești
prin intermediul Judecătoriei, având părintele plecat la muncă în străinătate, sens în care se colaborează
cu Primăria municipiului Târgu Mureș – Serviciul de Autoritate Tutelară, care poate sprijini familia cu
aceste aspecte legale;
- În cazul unei familii cu 3 copii, au fost efectuate demersurile în vederea instituirii tutelei prin
intermediul Judecătoriei, având în vedere că unicul părinte este decedat, sens în care se colaborează cu
Primăria municipiului Târgu Mureș – Serviciul de Autoritate Tutelară Târgu Mureș, care poate sprijini
familia cu aceste aspecte legale;
- În cazul unei familii cu 4 copii au fost finalizate procedurile necesare, aflându-se în curs de decădere
din drepturi a părinților;
➢ Au fost identificate situații ale copiilor și familiilor aflate deja în evidența DGASPC Mureș și DAS
Târgu Mureș, sesizate anterior campaniei de către Poliția Locală Târgu Mureș privind amenzile încasate
de părinți pentru nesupravegherea copiilor și cerșit în stradă, astfel:
- 2 familii, respectiv o familie cu un copil și o altă familie cu 2 copii, pentru care, în urma monitorizării
efectuate de Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș s-a constatat că situația lor s-a ameliorat fiind
favorabilă urmare a acordării de beneficii și servicii sociale, urmând ca aceste cazuri să fie închise.
•

Au fost identificați 3 copii găsiți nesupravegheați pe raza municipiului, pentru care DGASPC Mureș a
solicitat implicarea primăriei de domiciliu, fiind vorba despre o altă localitate, pentru evaluarea situației
în teren la domiciliul familiei și monitorizarea acestora.

•

Pe parcursul campaniei s-au înregistrat 45 de sesizări telefonice primite din partea cetățenilor, cu
privire la prezența unor minori aflați la cerșit pe raza municipiului, dintre care: 43 de apeluri primite la
ofițerul de serviciu din cadrul Direcției Poliția Locală și 2 apeluri înregistrate la Telefonul Copilului
0800800883.

•

Au fost întocmite 31 de procese – verbale de sancționare (Legea 61/1991R), din care:
- 11 procese – verbale conform art. 2 alin. 33 „neluarea de către părinți sau de către persoanele cărora
li s-a încredințat spre creștere şi educare un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un
alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerșetorie sau
prostituție”;
- 20 de procese – verbale conform art. 2 alin. 3 ,,apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către
o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte.”
Bugetul total alocat desfășurării campaniei „Spune NU cerșetoriei! NU dați bani cerșetorilor!” a fost
de 1.300 lei.
De menționat că, acțiunile de monitorizare vor continua și în lunile următoare prin intermediul
activităților stradale de informare și consiliere a copiilor/familiilor aflate în diferite locații de pe raza
municipiului Târgu Mureș.
Campania de prevenire și combatere a cerșetoriei s-a dovedit a fi un exemplu de colaborare interinstituțională prin apropierea de cetățeni și eliminarea impactului negativ asupra sentimentului de
siguranță a comunității locale, motiv pentru care s-a decis reluarea acesteia în ultimul trimestru al anului
2021.
Conform legislației statului român, atât cerșetoria, cât şi exploatarea persoanelor prin cerșetorie
constituie infracțiuni şi se pedepsesc ca atare.

