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Nr. 9244/25.05.2020
REFERAT DE APROBARE

Secțiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre
Proiect de hotărâre cu privire la privind aprobarea derulării proiectului ROOF – Faza 2, finanțat prin
Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participării
Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la implementarea proiectului și a
contribuției Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în acest proiect
Secțiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre
1. Descrierea situației actuale:
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 378/15.07.2019 s-a aprobat
derularea proiectului ROOF – Faza 1, finanțat prin Programul de Cooperare URBACT III al
Comisiei Europene (fonduri FEDR), participarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului
Timișoara la implementarea proiectului și contribuția Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Timișoara în proiect.
În data de 27.01.2020 a fost semnată de către domnul Imre Farkas, viceprimar al
municipiului Timișoara și de către doamna director general a Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Timișoara Scrisoarea de intenție (înregistrată la DAS MT cu numărul
2033/27.01.2020) privind participarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara
ca partener în proiectul ROOF, cofinanțat prin Programul de Cooperare URBACT III al Uniunii
Europene și implicarea în activitățile Fazei 2 a proiectului.
În data de 08.05.2020 s-a primit prin e-mail Scrisoarea de Notificare înregistrată cu
numărul 8566/08.05.2020 transmisă de Secretariatul URBACT orașului Ghent (Belgia), care
este leader de proiect, prin care se confirmă aprobarea Fazei 2 a proiectului ROOF, prin Decizia
Comitetului de Monitorizare din data de 8 mai 2020.
Parteneri în proiectul ROOF – Faza 2 sunt: orașul Ghent (Belgia) leader de proiect, orașul
Salonic (Grecia), orașul Braga (Portugalia), Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Timișoara (România), orașul Gasgow (Regatul Unit al Marii Britanii), orașul Poznan (Polonia),
Zona Metropolitană Toulouse (Franța) și municipalitatea din Odense (Danemarca).
Proiectul ROOF țintește spre eliminarea problemei lipsei de adăpost prin intermediul unor
soluții inovatoare de locuire, implementate la nivelul orașelor. Partenerii din proiect vor schimba
informații și cunoștințe cu privire la (1) culegerea unor date clare cu privire la lipsa de adăpost și
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(2) cum se face trecerea de la managementul lipsei de adăpost spre eradicarea lipsei de adăpost,
folosind ca modele de urmat soluții de tip Housing First și Housing Led. Proiectul ROOF va
călăuzi orașele membre spre realizarea unor planuri de acțiune locale de tip integrat și care să fie
legate de obiectivul strategic ”Functional Zero” (eradicarea lipsei de adăpost). Principala
provocare la care vor răspunde partenerii este cum să facă trecerea de la instituții rezidențiale
spre locuirea permanentă ca soluție pentru persoanele fără adăpost.
În Faza 2 a proiectului ROOF vor avea loc o serie de activități de învățare la nivel
transnațional și activități la nivel local. Astfel se vor desfășura cel puțin 6 întâlniri la nivel
transnațional la care vor participa delegați ai orașelor partenere în rețea și experți de la nivel
european și național. Aceste întâlniri vor da posibilitatea partenerilor să facă schimburi de
experiență și să învețe de la experți cu privire la soluții de eradicare a problemei lipsei de
adăpost, precum și cum să construiască un plan de acțiune la nivel local în această direcție.
Întâlnirile transnaționale vor avea ca principale teme: cum să creăm o schimbare și advocacy,
susținerea schimbării și învățare, evaluare. Partenerii din proiect vor participa și la 9 schimburi
de experiență în orașele membre ale rețelei. La nivel local vor avea loc minim 9 întâlniri ale
Grupului Local URBACT (ULG) constituit în prima fază a proiectului și va fi creat un Plan de
Acțiune Local Integrat. De asemenea, tot la nivel local, vor fi realizate acțiuni de mică
dimensiune care să testeze măsuri propuse în cadrul planului de acțiune local. Acțiunile de la
nivel transnațional vor fi strâns corelate cu cele de la nivel local, de exemplu vizitele de studii și
organizarea de workshop-uri vor fi realizate ținând cont de nevoile locale de învățare și
dezvoltare. Pe tot parcursul proiectului vor fi realizate activități de comunicare și diseminare
fiind scrise articole și actualizate pagini web și social media ale partenerilor.
2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:
Îmbunătățirea situației persoanelor fără adăpost în municipiul Timișoara, realizarea unor
pași concreți spre eliminarea problemei lipsei de adăpost în comunitatea noastră, obținerea de date
și informații cu privire la persoanele fără adăpost din orașul nostru, realizarea de schimburi de
experiență și de activități de învățare la nivel local și internațional în cadrul unui parteneriat cu
orașe europene pentru a obține mai multe cunoștințe cu privire la politici publice privitoare la
persoanele fără adăpost și întocmirea unor planuri de acțiune la nivel local în vederea atingerii
acestor rezultate.
3. Alte informații: nu este cazul.
4. Concluzii:
Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea derulării proiectului ROOF –
Faza 2, finanțat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri
FEDR); aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a
Municipiului Timișoara, în sumă de 56.672,33 € pentru implementarea proiectului ROOF – Faza 2
(reprezentând bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru faza 2 și
sumele realocate din bugetul pentru faza 1), defalcat pe surse de finanțare (bugetul solicitat UE:
48.171,48 €; contribuția de la Bugetul de stat: 7.367,40 €; contribuție proprie beneficiar, din
bugetul local al Municipiului Timișoara: 1.133,45 €); aprobarea valorii totale a bugetului propus
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pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în sumă de 56.672,33 € pentru
implementarea proiectului ROOF – Faza 2, defalcat pe ani (pentru anul 2020 suma de 12.209,33
€, pentru anul 2021 suma de 34.771 €, pentru anul 2022 suma de 9.692 €); aprobarea alocării în
bugetul local a sumei de 56.672,33 € ce constituie cheltuieli eligibile, în cadrul proiectului ROOF
– Faza 2 precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe
parcursul implementării proiectului.
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