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Căși sociale ACUM!/ Social Housing NOW! 

Activism politic pentru:  
- capacitarea (empowerment) persoanelor și grupurilor deposedate 

de locuințe adecvate care aparțin clasei muncitoare precarizate 
- schimbări instituționale în vederea asigurării accesului lor la locuință  
 
Punct de pornire: locuirea pe str. Cantonului f.n, Pata Rât 
Scop: contribuție la dezvoltarea unei mișcări locale pentru locuire și a 

unor coaliții trans-locale pe această temă  
 
Schimbarea abordării problemei locuirii în zona Pata Rât:  
- de la definirea problemei ca una a marginalizării și excluziunii 

socio-teritoriale  
- la definirea ei ca manifestare a inegalităților de clasă și a rasializării 

atât a etniei rome  cât și a sărăciei    



Abordarea Fundației Desire, 2010-2015 

Punerea pe agenda publică și politică locală a formării 
zonei Pata Rât ca zonă de locuire dezavantajată și 
marginalizată din proximitatea rampelor de deșeuri, 
ca spațiu al ghetoizării.   

- Proteste și alte acțiuni stradale  
- Inițiere de și participare la întâlniri cu administrația 

publică locală și județeană   
- Petiții către instituții publice locale și naționale 
- Recomandări către instituții publice cu privire la politica 

locuirii   
- Programul socio-educațional ROMEDIN pentru justiție 

și incluziune socială  
- Participare la programul Local Engagement for Roma 

Inclusion  
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Locuirea în Pata Rât = manifestare a excluziunii/marginalizării locative  
produse și de politica locală de dezvoltare:    

- Evacuări forțate care lasă oamenii fără adăpost/ domiciliu/identitate și 
drepturi cetățenești.  

- Menținerea locuirii informale și nesiguranței locative prin refuzul 
recunoașterii legalității locuirii și refuzul investițiilor de îmbunătățire a 
condițiilor de locuire.  

- Descurajarea oamenilor de a solicita locuințe sociale din fondul locativ 
public și excluderea lor de la accesul la aceste locuințe prin criterii de 
atribuire discriminatorii care nu respectă minimele cerințe ale legislației 
naționale a locuirii privind persoanele marginalizate social. 

Soluții propuse la această situație (reflectate și în propunerile incluse în 
Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020) 

- Relocare locativă din Pata Rât în oraș ca parte a politicilor locale de 
locuințe sociale din fondul locativ de stat/public și îmbunătățirea 
condițiilor pentru cei care rămân (=locuirea în centrul intervențiilor) 

- Asumarea politică și financiară a acestei intervenții de către Consiliul 
Local și Primărie  prin planuri de măsuri integrate în politica de 
dezvoltare locală                                 CE S-A REALIZAT DIN TOATE ASTEA?   





DE ACEEA ESTE NEVOIE ÎN CONTINUARE DE 
ASTFEL DE MANIFESTĂRI 

 

Pata rămâne a tuturor  
Trailer, 17.12.2016 

 

 
Filmul întreg al evenimentului:  

http://www.desire-ro.eu/?p=2996 
 

Filmul pentru expoziție: http://www.desire-ro.eu/?p=2916 
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Căși sociale ACUM!, 2016-2017 - abordare 

Locuirea: 
- Drept fundamental 
- Nevoie primordială 
Persoanele cu domiciliul în zona Pata Rât fac parte din clasa 

muncitoare precarizată: 

- Locuri de muncă instabile, foarte prost plătite  

- Deposedate de locuințe adecvate 

- Inferiorizate prin rasismul anti-țigănesc 

Locuirea = fenomen de clasă: 

- Persoane fără locuințe adecvate sau persoane fără adăpost 

- Investitori imobiliari  care fac profit din comercializarea 
locuirii 

- Administrația publică locală care susține investitorii imobiliari 
și se retrage din rolul său de dezvoltator de locuințe sociale  



 
Politica evacuării în Cluj-Napoca și 

formarea coloniei Cantonului  
  

Cum au ajuns 170 de familii în acest loc și cum au fost și sunt ținuți în 
condiții de semi-legalitate ? 

 
 Evacuări multiple din oraș 

 Locuințe amplasate acolo pe baza acordului cu primăria de către 
organizații umanitare, dar fără recunoaștere legală 

 

Alexandru Mureșan & Ioan Doghi 



Campania Căși sociale ACUM! A documentat istoriile acestor 
evacuări  

PRIN: 
 
1. Filmul documentar: Dislocări. Rutele evacuărilor spre 

strada Cantonului  (1996-2016)/  Dislocations. Eviction 
routes to Cantonului street (1996-2016), 
http://www.desire-ro.eu/?p=2951, trailer - 
https://www.youtube.com/watch?v=zExkAhXL-CI 
 

2. Pregătirea și depunerea dosarelor de cereri de locuințe 
sociale în anul 2016 (memorii atașate cererilor, prin care 
oamenii au descris situația lor de locuire actuală, dar și 
istoriile lor locative; contestațiile la rezultate cu solicitarea 
ca aceste aspecte să fie punctate în procesul de atribuire 
de locuințe sociale) 
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Evacuări multiple, persoane rămase fără adăpost 









Evacuări din clădiri retrocedate 



Evacuări din case sociale demolate, case retrocedate 
și foste clădiri muncitorești  





Efectul politicii de locuințe sociale din 
Cluj-Napoca asupra solicitanților de 

locuințe sociale de pe str. Cantonului 

 
Importanța campaniei Căși sociale ACUM! 

 

Leontina Lingurar 



În 2015 Consiliul Local a acceptat modificarea criteriului de (ne)eligibilitate: i-a acceptat ca 
eligibili și pe cei cu venituri din locuri de muncă cu contracte pe perioadă determinată. Această 
modificare a avut un impact pozitiv asupra cererilor depuse în 2016. Dar, în continuare, 
persoanele care au avut doar venit minim garantat au fost declarate neeligibile. Punctajul celor 
eligibili continuă să rămână redus, pentru că decidenții locali refuză să dea puncte pentru 
condiții de locuire precare, pentru nesiguranța locuirii, pentru locuire în zone subdezvoltate și 
poluate, dar și pentru starea de sănătate degradată. Consiliul Local continuă să puncteze 
exagerat de mult studiile, care de altfel nu sunt un criteriu  de prioritate conform legii.   

 

STOCUL DE LOCUINȚE SOCIALE RĂMÂNE FOARTE REDUS, cc. 1360 = 
1.5% din fondul total de locuințe (vechiul stoc+ Oser + Coroianu)  

 
 

 
Total 

dosare 
depuse 

 
Declarați 
neeligibili 

 
 

Cu punctaj 

 
Au depus 

contestație 

 
Li s-a 

respins 
contestația  

Li s-au 
repartizat 
locuințe 
sociale 

 
2015 

 

 
93 

 
84 

 
9 

 
84 

 
84 

 
0 

 
2016 

 

 
83 

 
34 

 
49 

 
68 

 
67 

 
? 



Pe baza analizei acestor date și a criteriilor de atribuire de 
locuințe sociale, campania Căși sociale ACUM! a făcut 
următoarele: 

 

1. Dosarul politicii de locuințe sociale în Cluj-Napoca - 
către guvernanți și decidenți locali  

2. Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de 
locuire socială (aproape 900 de semnături) - către 
guvernanți și decidenți locali 

3. Petiție către CNCD privind caracterul discriminator al 
acestor criterii 

4. Plângere prealabilă către Consiliul Local privind 
caracterul nelegal al acestor criterii 

5. Acțiune în instanță 



Accesul la locuire publică al persoanelor 
de etnie romă din Pata Rât, care aparțin 

clasei muncitoare precarizate 
 

Enikő Vincze 



Acțiuni prin care am exprimat acest deziderat: 
 
1. Forumul pentru locuințe sociale, octombrie 2016 
2. Propuneri pentru Strategia Națională a Locuirii, 

precum și către Guvernul României și Primăriei 
Cluj-Napoca cu privire la transformarea spațiilor 
vacante în locuințe sociale  

3. Petiția spune NU ghetoizării din Pata Rât, spune 
NU rasismului de mediu, spune DA pentru 
locuințe publice în oraș, decembrie 2016  

4. Participare cu mesaje protestatare și propuneri la 
ședința Consiliului Local, noiembrie 2016 

5. Eveniment comemorativ-revendicativ “Pata 
rămâne a tuturor” , decembrie 2016 

 



 

 

Principiile care stau la baza acestor acțiuni 



 
 
 

Oamenii de pe str. Cantonului, dar și din alte zone din 
proximitatea rampei de gunoi aparțin orașului  

▼  

Facilitarea relocării lor în oraș trebuie să se realizeze 

în contextul modificării politicii de locuințe sociale:  

- creșterea stocului de locuințe sociale (prin 

construcție și prin diverse inițiative administrative)  

- stabilirea unor criterii care facilitează accesul 

persoanelor marginalizate la locuințe publice 

- cei care continuă să locuiască în zonă trebuie să 

beneficieze de recunoașterea legalității locuirii și de 

fonduri din bugetul local pentru dezvoltare 

infrastructurală    



Locuirea nu este doar un drept fundamental, ci și o 

nevoie primordială, de care, de ambele, locuitorii 

din Pata Rât sunt deposedați, în timp ce pe terenurile 

unde au fost demolate casele de unde au fost 

evacuați se autorizează dezvoltări imobiliare ce aduc 

profit investitorilor privați  

▼ 

Se impune utilizarea principiului locuirea înainte 

de toate (housing first) în locuințe sociale din 

fondul locativ public, adică în locuințe publice 

pentru ca să se reechilibreze inegalitățile care s-

au produs în defavoarea lor datorită 

comercializării locuirii în ultimii 25 de ani    

 



Locuirea de pe str. Cantonului, dar și în alte zone din 
Pata Rât s-a format cu acceptarea tacită a 
administrației publice locale, în foarte multe cazuri 
chiar în urma acțiunilor sale directe  

▼ 

Este nevoie de un plan de măsuri privind relocarea 
în oraș din Pata Rât, adoptat de Primăria și 
Consiliul Local Cluj-Napoca și susținut din 
bugetul local  

Susținerea proiectelor elaborate pentru locuitorii 
din zona Pata Rât de către fondurile norvegiene 
sau europene să se condiționeze de contribuțiile 
concrete ale administrației publice locale (politică 
locală de locuire asumată în acest sens, alocare 
terenuri și clădiri) 


