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De ce
locuințe 
sociale 

publice? 



Cauzele și efectele reducerii fondului de locuințe publice

Reducerea vechiului fond 
locativ public + lipsa 

investițiilor în noi locuințe 
publice

Accesul la locuință se asigură 
predominant prin piață

Locuința devine în mod 
primordial  marfă

Locuința devine obiect al 
investițiilor financiare și 
speculațiilor imobiliare

Statul, băncile, fondurile de 
investiții, dezvoltatorii imobiliari 
re-crează ideea de proprietate 

privată ca ceva natural  + 
promovează piața ca soluție la 

criza locuirii + urmăresc 
acumularea de capital    



De ce este locuința socială publică o miză comună?

Rămânerea fără adăpost + 
evacuare forțată

Dezvoltarea 
nereglementată a 

speculațiilor imobiliare + 
reglementare în favoarea 

dezvoltatorilor 

Locuirea în periferii 
subdezvoltate + în condiții 

neadecvate

Chirii private mari + 
îndatorarea pe viață prin 
credite imobiliar-bancare 

Lipsa de locuințe sociale publice  



Dreptul la locuință adecvată –
limitat/negat de venituri reduse și costuri mari ale locuirii

Câți lucrători 
câștigă...? 

(2018)

Preț apartament 
(euro/mp) –

Cluj,  toamna 
2018



Inegalități rezultate din comodificarea și 
financializarea locuirii

Câștiguri din investiții imobiliare

“În orice moment, atât în perioada de 
vârf, dar mai ales când piata e jos, poți
investi banii, iar o investiție bună în
acest moment e rezidențialul, care oferă
randamente de 5, 6, 7% pentru anumite
tipuri de proprietăți ... S-au tranzacționat 
multe proprietăți, cererea a fost 
puternică, iar din divergența aceasta 
rezultanta a fost creșterea de preț.”
(Expert imobiliare, mai 2018)

Supraîncărcarea cu costul locuirii
Din totalul populației 14%

Dintre cei care 
trăiesc în sărăcie

40%

Dintre proprietarii cu 
credit imobiliar

32.5%

Dintre cei care 
locuiesc în chirie 
privată

36.39%

Dintre proprietarii 
fără credit imobiliar

13.70%



Ce este locuința socială publică?
MODEL GENERALIST
CONDIȚIE A ASIGURĂRII DREPTULUI LA LOCUINȚĂ CA DREPT UNIVERSAL 



Proprietate publică/ 
inalienabilă 

+ 
Chirie subvenționată de stat 
în funcție de nivelul venitului  

+
Criterii care garantează 
accesul persoanelor 
marginalizate

+
Administrate de colectivul 
de chiriași

Prin locuințele sociale
publice s-ar asigura
accesul în fapt al tuturor
la locuințe adecvate. 
Drept la locuință –

drept constituțional
Creșterea adecvată a 

fondului de locuințe 
publice în funcție de 
nevoile locale
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