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Orașul Cluj  
a fost redesenat ori de câte ori 
la conducerea lui au venit oameni cu viziuni diferite 
în ceea ce privește dezvoltarea urbană, dar și în 
funcție de interesele diferite investite în această 
dezvoltare. Desigur, deciziile nu erau pur și simplu 
ale unor indivizi, depindeau de economia vremii, 
de politica vremii, de economia politică a vremii.  
În secolul al XIX-lea s-a demolat marea parte a 
zidurilor și bastioanelor care despărțeau orașul 
Kolozsvár/Klausenburg de lumea din afară. 
Spațiile de dincolo de cetate (hinterland în lim-
ba germană sau hóstát în limba maghiară) erau 

Harta orașului Kolozsvár din 1897

periferii ale vechiului oraș medieval, care aveau 
rolul să îl aprovizioneze cu produse agricole, dar 
și să îl apere. Zona pieței centrale a Clujului a fost 
“înfrumusețată” de către comisia de urbanism 
de atunci a primăriei, numită “comisia de înfru-
musețare” (szépítő bizottság): din jurul bisericii 
s-au demolat locuințele considerate insalubre, dar 
și bodegile comerciale sărăcăcioase. S-au construit 
palate, clădiri ale administrației publice, clădiri 
ale universităților, spitale, teatre, hoteluri, bănci, 
clădiri rezidențiale cu mai multe apartamente și 
etaje (bérház) închiriate. Ca periferie a Imperiu-

În perioada socialismului real, orașul a fost rede-
senat conform politicii sale de dezvoltare definite 
de interesele acelor vremuri, pe baza așa-numitei 
sistematizări socialiste. România a încercat să țină 
pasul cu “dezvoltaționalismul” capitalist prin indus-
trializare și urbanizare. S-au construit noi fabrici: 
în zona Gării - Tehnofrig, Clujana (prin extinderea 
vechii Dermata), Carbochim, Unirea, Libertatea; în 
Someșeni - Combinatul de Utilaj Greu și SANEX; în 
Baciu - Metalul Roșu. În 1977, Clujul a avut 262.858 
locuitori și 70.865 de locuințe, iar în perioada 1977-
1992 s-au mai adăugat la acest stoc aproape 42.000 
de locuințe, pentru că lucrătorii nou veniți în oraș 
trebuiau să locuiască undeva. Apartamentele de 
blocuri au fost construite în mare parte din bugetul 
de stat sau din bugetul fabricilor, însă au continuat 

Planul orașului Cluj din Ghidul 
touristic al orașului, 1923

Partea de Vest și Sud a Municipiului 
Cluj-Napoca, 1980

să existe și chiar să apară noi locuințe în proprie- 
tate personală, și locuințe în proprietatea unor co-
operative. Cartierele Grigorescu și Gheorgheni au 
fost dezvoltate din anii 1960, ele au fost locuite mai 
ales de intelectuali, profesori, tehnicieni, muncitori 
cu venituri mai mari. În anii 1970 a urmat constru-
irea celui mai mare cartier muncitoresc, Mănăștur, 
realizat pe teritoriul caselor demolate din vechiul 
sat Cluj-Mănăștur/Kolozsmonostor, anexat orașu-
lui încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Ală- 
turi de acestea, în anii 1980 exista deja și cartierul 
Mărăști, construit pe ruinele caselor hoștăzenilor 
care au aprovizionat Clujul cu legume și fructe. În 
anii 1980 s-a construit mai tânărul cartier Zorilor.   

lui Austro-Ungar, Clujul era în competiție cu alte 
orașe transilvănene pentru supremație economică, 
culturală sau administrativă. 

În anii 1930 au apărut noi fabrici în Cluj și s-au 
dezvoltat cele vechi (Dermata, Tu-
tun, Uzina Căilor Ferate, Fabrica de 
porțelan Iris, Fabrica de basmale 
Schull, Fabrica de Ciorapi Ady, Fa- 
brica de Cărămidă, Fabrica de Bere 
Ursus, Gaze, Companii de autobuze). 
Pe lângă deja existenta colonie 
Kőváry (Kőváry telep) de pe lângă 
gară, construită pentru lucrătorii 
companiei de căi ferate, în zonele 
unde au fost amplasate fabricile 
au început să se formeze alte 
noi cartiere rezidențiale cu 
case familiale: Iris, Bulgaria, 
Dermata, colonia Pillangó 
(Fluture), Kövespad/Pie- 
troasa, Kardos. Populația 
agrară a orașului a contin-
uat să locuiască în Hóstát, 
Borhanci și Someșeni. 

După 1990, dezvoltarea orașului, planificată prin 
sistematizarea socialistă, a fost înlocuită de o dez-
voltare printr-un urbanism nereglementat, haotic. 
Însă, până prin anul 2003 s-au construit relativ 
puține locuințe noi, sectorul locativ fiind dominat 
de vânzarea fondului de stat la foștii locatari și 
de procesele de retrocedare. Fabricile privatizate 
și falimentate au creat nu doar spațiu pentru in-
vestirea de capital străin în diverse ramuri eco-
nomice, ci după o anumită vreme, prin stocul lor de 
clădiri și terenuri au fost transformate în afaceri 

Păturile privilegiate locuiau în vilele din actualul 
cartier Andrei Mureșanu (Tisztviselőtelep), actuala 
stradă Racoviță (Erzsébet út) și pe strada Donáth. 
Teritoriul orașului și împărțirea sa pe zone au re- 
flectat și atunci diferențele de clasă și de statut 
social între locuitori.   

Din Cuprins:
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Discriminarea 
copiilor romi de 
la naștere

imobiliare. În feluri diferite, dar atât Planul Urba- 
nistic General vechi cât și cel din 2014 au redesenat 
zonele acestor fabrici (și alte zone ale orașului) într- 
un fel care a fost favorabil investitorilor imobili- 
ari-financiari. Între timp, Primăria și Consiliul Lo-
cal au creat brandul orașului magnet șm condiții 
prietenoase pentru acești investitori. Napolact a 
devenit ținta Portico Investments România (fostul 
fond de investiții Morava); Feleacul  s-a transfor-
mat în obiectul Felinvest SA; Someșul a ajuns să fie 
valorificat de New Europe Property Investments și 
Mulberry Development; Flacăra  prin intermediul 
LBBW Immobillien Romania SRL a ajuns în propri-
etatea SC IQuest/Taco Development; Napochim s-a 
împărțit în două companii, una dintre ele devenind 
Napochim Imobiliare; Fabrica de bere URSUS a de-
venit Platinia Mall prin Florisal SA și Drusal SA; Li- 
bertatea a ajuns în mâinile Fribourg Development 
și a devenit Liberty Technology Park; terenul Aba-
torului demolat la începutul anilor 1990 a ajuns mai 
întâi ținta SC DNP Invest SRL şi SC Baucom SRL și 
apoi în proprietatea SC Mercurial și Romdesign, pe 
terenul său a început să se înalțe mai multe turnuri 
de peste 20 de etaje, printre altele prin Maurer Imo- 
biliare; Fabrica de Mezeluri  a fost ocupată de  SDC 
Imobiliare; Tehnofrig de  Geainv SA (fosta Tehnofrig 
Imobiliare); Fabrica de porțelan Iris de SC Geromed; 
Prodvinalco și-a dezvoltat  o ramură în acest dome-
niu, Prodvinalco Imobiliare; iar România Muncitoare 
a fost transformată în afacere imobiliară de  SC  
Textila Romat Imobiliare.  Construcția pe segmentul 
rezidential (și nu numai) a prins avânt în Cluj de la în-
ceputul anilor 2000. În 2005 au fost lansate pe piață 
aproximativ 1000 de locuințe noi (ceea ce însemna o 
creștere de 400% comparativ cu 2001). Fondul total 
de locuințe a continuat să crească an de an, în 2017 
ajungând la 145119 (ceea ce înseamnă o creștere de 
31955 locuințe față de stocul din 1992), majoritatea 
covârșitoare ale locuințelor nou construite fiind în 
proprietate privată. Dezvoltatorii imobiliari au în-
ceput să apară în oraș la începutul anilor 2000. Ei au 
pornit de la proiecte relativ restrânse de 20-30 de 
apartamente în 2000, ajungând în 2008 la proiecte ce 
înglobează mii de unități locative, iar în 2016-2018 
la predarea sau începerea construirii unor clădiri 

Harta zonei străzilor Ploiești-Constanța-
Someșului-Anton Pann-Piața Abator-Parcul 
Feroviarilor, hartă realizată de Péter Máthé 
după PUG 2014

PUG-ului din 2014 (de exemplu SC Imo Invest SRL 
cu Europa Business Center, Alin Tișe cu Central 
Business Plaza, Maurer Imobiliare, Drusal și Flo-
risal SA cu rețeaua de clădiri Platinia, New Europe  
Property Investments și Mulberry Development cu 
The Office, companiile EBS Real Estate Develop-
ment, Marina Properties Construct SRL, și multe 
altele) .  

Interesul capitalului față de dezvoltarea imobilia- 
ră a dus la creșterea prețurilor terenurilor, la in-
tensificarea tranzacțiilor imobiliare care, cuplată 
cu apariția și promovarea creditelor imobiliare, au 
transformat Clujul în cel mai scump oraș din țară 
(cu un preț mediu pe apartamente de 1600 euro/
mp). Profitul dezvoltatorilor imobiliari și al băn-
cilor se face din banii tuturor care plătesc lunar 
300-400 de euro din veniturile lor pentru o chirie 
privată sau pentru rata creditelor bancare. În astfel 
de condiții, foarte mulți cheltuie peste jumătate 
din salariul lor pe locuire, mulți trăiesc în locuințe 
supraaglomerate încercând să împartă costurile 
locuirii, și iarăși mulți ajung să locuiască în spații 
informale, nesigure și inadecvate.

Enikő Vincze 

Căși sociale ACUM! invită copiii și părinții lor de 

1 iunie, Ziua Copilului să (re)deseneze orașul în-

tr-un fel în care să facă loc unei locuințe demne 

si sigure tuturor ce trăiesc în Cluj. Fii urbanist și/ 

sau arhitect pentru câteva ore, și pune urbanis-

mul în slujba binelui public, scoate-l de sub in-

fluența capitalului și pune-l sub control social.  

Caută Crocodilul! 

cu funcțiuni mixte de 10-15 sau chiar 25 de etaje. 
Ei au început să construiască la periferiile orașului 
(creând noi cartiere cum sunt Bună Ziua, Câmpului, 
Făget, Borhanci, Sopor); apoi au intercalat noi clădiri 
în vechile cartiere (cum ar fi River Tower în Iris, 
Grand Park Residence în Gheorgheni, Tower Park 
în Mănăștur, American Village Condominiums în 
Grigorescu, Errigal Residence în Andrei Mureșanu, 
Central Park Residence în Plopilor, și multe altele). 
După această fază, dezvoltatorii, cu sprijinul admini- 
strației publice locale s-au întors spre zonele semi- 
centrale, unde cumpără case și terenuri la prețuri 
astronomice, demolează tot și ridic clădiri de birouri 
și/sau rezidențiale de peste 10 etaje pe baza unor 
Planuri Urbanistice Zonale aprobate de dinaintea 

De la naștere copiii noștri (romi) sunt discriminați. 
Acum șapte ani, în maternitatea de la Stanca erau 
trei proaspete mămici. Bineînțeles de etnie romă 
toate trei, au fost internate în salonul doi, deoarece 
acela era salonul pentru ele (femeile rome). Eu eram 
una dintre ele. Fiind la primul copil, nu știam că 
în fiecare seară, în mod normal, ar trebui să vină 
un medic sau o asistentă pentru a-i face toaletajul 
(a-i schimba pansamentul de la buric) și a cântări 
copilul. Am aflat asta doar după ce trecuse o seară 
de când eram în acel salon. Iar după, am mers la 
cabinetul asistentei și i-am spus că la noi nu vine 
nimeni să verifice copiii. Expresia ei arăta clar că era 
deranjată de întrebarea mea, iar eu, fără a aștepta 
un răspuns de la ea, am continuat să-i zic că nici 
seara trecută nu a fost nimeni... Răspunsul ei era 
că nu se poate să nu fi fost dar, când a venit totuși 
o asistentă, a zis clar că da, se vede că nu a fost ni-
meni la noi să verifice copiii. Întrebarea mea este: 
cum a fost posibil să se uite de cei trei nou-născuți, 
sau pur și simplu a fost „DISCRIMINAREA” ce ni s-a 
întâmplat?

Și asta nu mi s-a întâmplat doar mie, și alte mămici 
(rome) au mai trecut prin asta. Au saloane expres 
doar pentru femei rome. Și totuși, de ce? Cum poți 
să dai la o parte un nou-născut care habar nu are de 
ură sau de orice altceva?

După ce că sunt discriminați încă de la naștere, 
copiii noștri încep să o și simtă din momentul în 
care merg la grădiniță; în școli, de asemenea, sunt 
discriminați și pe urmă vă mai mirați de ce renunță 
la studii, de ce sunt analfabeți. Păi ura voastră îi 
motivul!

Întâlnim discriminarea și trăim cu ea din momen-
tul în care ne naștem. A fost greu momentul în care 
am realizat că, încă din maternitate, copilul meu, cât 
și eu, am fost discriminați. Spun și eu, deoarece mi-a 
povestit mama că și când eu m-am născut, acum 
24 de ani, la fel erau puse separat femeile rome în 
maternități. 

Rasismul de multe ori te lovește atât de tare încât 
mulți copii își pierd încrederea în propria persoană 
și atunci și ei răspund la fel, cu rasism, față de orice 
altă etnie. Lucrul cel mai important este că în cer-
tificatul unui copil nu scrie că el este de etnie romă 
sau orice altă etnie. Copiii noștri nu vor decât să 
trăiască o copilărie normală ca orice alt copil.

Maria Stoica
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Ce înseamnă să fii copil 

Ce înseamnă să fii copil rom? 

A fi copil de etnie romă înseamnă să te naști deza-
vantajat, direct cu eticheta pusă de ceilalți oameni 
din jurul tău; din cauza etniei oamenii te discri- 
minează, te dau la o par-
te, ai parte de segregare 
școlară plus segregare de 
locuire. 

Când ești în clasele pri-
mare ești pus tot timpul 
în ultima bancă, fără să ți 
se acorde atenția cuvenită 
din partea învățătorilor. 
Colegii de clasă de multe 
ori te resping din cauză că 
culoarea pielii tale este 
mai închisă și din cauză că 
ești de altă etnie față de ei; 
adică ei consideră că ești 
de o etnie inferioară, și că 
ei îți sunt oarecum supe-
riori.

A fi copil rom dintr-o 
familie cu venituri mici 
înseamnă că accesul tău 
la facilitățile orașului îți 
este limitat. Din ce cauză? 
Pentru că aceste familii 
rome totdeauna locuiesc la 
periferia orașului, la mar-
ginea orașului, fără apă, 
curent, căldură, internet 
și multe lucruri elementare.

Și bineînțeles, un aspect de amintit: unde începe o 
comunitate romă se termină asfaltul, este un noroi 
de nedescris și copiii sunt obligați să meargă la 
școală cu pantofii murdari, profesorii îi discrimi- 
nează și îi jignesc cu vorbe urâte: ,,de ce aveți 
pantofii plini de noroi, pata-râtenilor? Mergeți la 
baie și spălați-vă pantofii!”.

Dacă copilul locuiește într-o zonă unde nu sunt 
condiții decente (apă, electricitate, etc.), accesul 
lui la educație este redus.  

În momentul în care copilul rom ajunge cu mare 

greu la o altă școală decât cea segregată, acolo este 
discriminat, etichetat și pus în ultima bancă și dat 
la o parte de către toți profesorii. Ce urmează?

Urmează mutarea acelui copil la o școală spe-
cială, chiar dacă el  are abilități  și memorie și tot 

ce trebuie pentru a frecventa o “școală normală.” 
De cele mai multe ori datorită faptului că nu i se 
acordă atenția cuvenită. 

De-a lungul vieții sale, un copil rom nu are parte 
de o copilărie normală deoarece de obicei locuiește 
în apropierea gropii de gunoi și acei copii se joacă 
cu gunoaiele, neavând acces la un parc de joacă. 
Provenind de multe ori din familii mai sărace sau 
dezavantajate, părinții nu își permit să le cumpere 
jucării. Viața de rom, de când ești copil până mori, 
este o continuă luptă cu societatea și cu oamenii 
care te discriminează la tot pasul.

Ce înseamnă să fii copil român?

Înseamnă să te naști privilegiat deoarece ești alb, 
ești de o etnie presupus superioară etniei rome. 
Dacă ești român ești altfel tratat la școală, profe-

sorii sau învățătorii se ocupă 
mult, mult mai bine de tine. 
Dacă mergi murdar la școală 
sau ai pantofii murdari, nu 
e nicio problemă, că ești 
român, ești alb, se trece cu 
vederea, toată lumea îți arată 
înțelegere, compasiune. 

Ai acces la toate facilitățile 
societății, accesul tău nu este 
limitat cu nimic. 

Dacă ești copil român, 
probabil că părinții tăi la 
rândul lor au primit moște-
nire o casă de la părinții lor 
și la rândul tău și tu vei primi 
de la părinții tăi; deci ai un 
cămin, nu stai pe drumuri, 
fără apă, curent, gaz, etc.

Ai acces la cele mai bune 
școli din oraș, licee, facul-
tăți, nu trebuie să fii mutat 
la o școală specială deoarece 
ești alb, nu ești negru la piele. 
Ai acces la cele mai bune lo-
curi de muncă, ești văzut cu 
ochi buni la locul de muncă, 
colegii nu te resping, ci te 

primesc, că doar ești de-al lor, de aceeași etnie. 
Copilăria-ți este frumoasă, fără stres și fără griji, cu 
jucării, cu acces la parc, cu acces la orice facilitate 
din oraș. Posturile conducerii orașelor și școlilor 
sunt ocupate de acești copii de etnie  română da-
torită educației de calitate de care au parte.

Deci, în concluzie, copiii romi și copiii români sunt 
două categorii de copii cu șanse de viață și șanse de 
reușită total și complet diferite.

Linda Greta 

Barcelona instituțiilor care 
alungă tinerii în stradă

“E un MENA sau ce?” E întrebarea unuia dintre 
polițiștii în civil aflați la ieșirea din metroul din 
Barcelona. Polițiștii ies din vagon în spatele unui 
adolescent, după care îl legitimează brusc. Nu un 
nume, nu o persoană, doar patru litere. Tânărul care 
nu avea mai mult de 18 ani probabil era obișnuit 
cu percheziția poliției pentru că nu întreba nimic. 
Pasagerii care urcă și coboară se uită la întrea-
ga scenă. Puștiul a fost înconjurat nu doar de cei 
doi polițiști în civil, ci și de “echipa de intervenție 
de urgență” în uniformă, numită Mossos. Unde nu 
există decât un adolescent singur, atât polițiștii, 
cât și pasagerii care privesc întregul spectacol al 
percheziției văd un MENA. Aceeași scenă se repetă 
în diferite zone din centrul Barcelonei. Mai târziu 
l-am revăzut pe tânărul identificat în metrou în 
unul din parcurile Barcelonei unde se întâlnesc mi-
norii care locuiesc în stradă. Este din Maroc, are 18 
ani și de șase ani trăiește între stradă și orfelinat. A 
fugit din orfelinatul din Melilla datorită abuzurilor 

unui asistent social, ascuns într-un camion a ajuns 
în Barcelona, unde stă într-o casă părăsită cu alți 
minori pe care i-a cunoscut tot în Melilla. Minorii 
sau tinerii care recent au împlinit 18 ani trăiesc în 
stradă după ce au fost abandonați de instituțiile în 
care teoretic au fost tutelați până la 18 ani. Cine 
sunt tinerii numiți MENA? Este prescurtarea 
în limba spaniolă a identificării juridice “minori 
străini neînsoțiți” și este vorba de copiii care au 
ajuns în Spania neînsoțiți de părinți, majoritatea 
în Melilla, un oraș la granița cu Marocul. 

Conform legilor referitoare la protecția mino-
rilor, acești copii se află sub tutela unui centru de 
minori de pe teritoriul Spaniei până la vârsta de 18 
ani. În general, respectivele orfelinate sunt ampla- 
sate în afara orașului (în cazul Barcelonei), în lo-
cații izolate, iar în ultimii ani au existat numeroase 
materiale în presă referitoare la abuzurile comise 
în aceste centre. La vârsta de 18 ani, când trebuie 
să părăsească centrul, tinerii ajung în stradă fără 

documente, fără un permis de muncă, fără contacte 
sociale, familie sau resurse economice. Sunt obli-
gați să se descurce în condițiile în care instituțiile 
le neagă orice drept, începând cu recunoașterea 
lor, documentele pentru șederea în Spania. După 
criza economică, media vârstei de emancipare a 
tinerilor spanioli care posedă toate permisele de 
muncă necesare și care au rețele sociale mult mai 
extinse decât cele pe care le poate avea un copil 
care a crescut într-un orfelinat a devenit 30 de ani. 
Minorii neînsoțiți sunt obligați să se descurce de la 
vârsta de 18 ani. Deveniți “ilegali”, datorită faptu-
lui că li s-a refuzat un permis de muncă și ședere, 
chiar dacă au trăit opt ani într-un orfelinat spaniol 
și au fost școlarizați în Spania, minorii ajung să fie 
nevoiți să supraviețuiască în parcurile din centrul 
Barcelonei. Lipsa documentelor le închide perspec-
tiva unui viitor, intră într-un proces de ilegalizare, 
cu toate consecințele care derivă din el: persecuția 
polițienească, lipsa accesului la un loc de muncă și 
la o locuință. La anularea oricărui viitor posibil prin 
aceste decizii legislative care îngreunează, dacă nu 
fac imposibilă viața lor, se adaugă și traumele trăite 
de mulți în centrele pentru minori și lipsa familiei. 
Nu doar că sunt deposedați de o memorie afectivă, 
personală prin ruperea contactelor cu cei dragi, 

Fotografie de Dénes Miklósi. Imagine din proiectul Romedin. Cluj, 2015
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legături pe care le mențin doar online, 
dar ilegalizarea lor imediat după ieșirea 
din aceste centre îi condamnă la o viață 
invizibilă din punct de vedere social. Ei 
există doar ca tineri percheziționați de 
poliție, abandonați de societate și față 
de care trecătorii, fără să le fi cunoscut 
situația sau să le fi adresat vreun cuvânt, 
le arată respingere. 

Dacă pentru minori, legislația se ba-
zează pe protecția minorului, pentru 
minorii migranți se aplică și legislația 
pentru cetățenii străini (ley de extran-
jeria), bazată pe măsuri de securizare 
și de respingere a străinilor. Astfel, or-
felinatele în care sunt educați minorii 
migranți sunt populate exclusiv cu copii 
străini, iar perchezițiile sunt violente și 
fără nicio acoperire legală, protecția mi-
norului având norme speciale de inter-
venție pentru minorii străini neînsoțiți. 
În tot sistemul care controlează viața 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca: 
de la recunoașterea nevoii de 
locuințe sociale până la soluții 

În perioada 23.04-10.05.2019, Primăria noastră a 
supus consultării publice un proiect de Hotărâre de 
Consiliu Local intitulat „Procedura de achiziție de pe 
piața liberă a unor imobile de locuințe cu destinația 
de locuințe sociale.” Am depus și noi în atenția mu-
nicipalității punctul nostru de vedere într-un docu-
ment elaborat în mai multe capitole: I. Locuințele 
sociale și dreptul la locuire; II. Recunoașterea nevoii 
acute de locuințe sociale în Cluj-Napoca; III. Iniția- 
tive anterioare ale Primăriei în vederea creșterii 
stocului de locuințe sociale; IV. Argumentul prin-
cipal al HCL în favoarea achiziției de locuințe de 
pe piață și opinia noastră despre el; V. Propunerile 
noastre cu privire la creșterea fondului de locuințe 
sociale; VI. Aspecte de clarificat; ANEXĂ - De ce 
avem nevoie de locuințe sociale publice? 

Publicăm aici câteva fragmente din documentul 
nostru de poziție, el fiind accesibil în întregime la 
această adresă - https://www.desire-ro.eu/?p=3840.

Locuințele sociale și dreptul la locuire

[…] Ne folosim de această consultare publică 
pentru a ne expune poziția față de nevoia de lo-
cuințe sociale publice în orașul Cluj-Napoca și 
posibilele moduri de a le produce.  Reamintim că 
mișcarea noastră se concentrează în mod deosebit 
pe fenomenul crizei locuirii din punctul de vedere 
al persoanelor cu venituri mici și care locuiesc în 
condiții inadecvate, printre ele persoanele de etnie 
romă forțate de diverși factori și actori să locuias-
că în zona Pata Rât. Am militat și milităm pentru 
asigurarea accesului efectiv al acestor persoane la 
locuințe adecvate și sigure, care, conform viziunii 
noastre, sunt tocmai locuințele sociale din oraș, 
aflate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, 
aparținând domeniului său public, adică inaliena-
bile, și administrate de Consiliul Local. 

[…] Dar, chiar dacă locuințele sociale pot funcțio-
na ca un instrument al incluziunii sociale … ele 
trebuie văzute și ca mijloc prin care se asigură în 
mod efectiv dreptul la locuire al tuturor. Într-un 
oraș precum Cluj-Napoca, unde un metru pătrat 
de locuință este de trei ori mai mare decât salariul 
mediu, criza locuirii este o realitate trăită zi de zi 
de tot mai mulți oameni.

Susținem că dacă orașul ar avea un fond de locu-
ințe sociale prin care să răspundă măcar nevoilor 
de locuire ale categoriilor sociale menționate mai 
sus, cât și alte tipuri de locuințe non-profit scoa-
se din logica pieței, în timp, și printr-o creștere 
semnificativă a acestor stocuri, acestea ar avea un 
impact pozitiv și asupra accesibilității locuințe-
lor de pe piață. Dar știm că, desigur, prețul de pe 
piața de locuințe depinde de foarte mulți factori, 
inclusiv de relația între cerere și ofertă, dar și de 
speculațiile din domeniul tranzacțiilor imobiliare.  
Tocmai de aceea propunem ca măsurile de creștere 
a numărului de locuințe sociale publice să fie con-
cepute ca parte dintr-o strategie locală a locuirii 
care răspunde la toate manifestările crizei lo-
cuirii.

Recunoașterea nevoii acute de locuințe sociale 

în Cluj-Napoca

[…] Precum se observă în Referatul ce stă la baza 
proiectului de HCL, anual se depun circa 400 de 
solicitări și autoritatea locală distribuie în medie 
15 locuințe. Acest număr de solicitări este desigur 
mare față de numărul de locuințe distribuite, dar 
să nu uităm că el a fost și mai mare înainte de anii 
în care criteriile locale de atribuire s-au înăsprit de 
la un HCL la altul (în anul 2010 fiind depuse 3820 
de cereri). […]

Salutăm faptul că în politica publică de locuire a 
orașului se apelează la prevederi din legislația so-
cială, în primul rând ale legii asistenței sociale, cât și 
ale legii privind prevenirea și combaterea margina- 
lizării sociale, nu doar prevederi ale legii locuinței. 
Dar credem că, pe lângă introducerea perspectivei 
sociale în politica locuirii și în dezvoltarea urbană, 
este nevoie și de perspectiva non-discriminării. […]   

De asemenea, apreciem că în sfârșit apare într-o 
propunere de HCL și referirea la capitolul “Clujul 
incluziv” din “Strategia de Dezvoltare a Munici- 
piului Cluj-Napoca 2014-2020” și tocmai cu privire 
la locuințele sociale. Se pare că primăria dă semne 
că ar recunoaște nevoia de o dezvoltare urbană 
de care să beneficieze toți locuitorii orașului nu 
doar cei mai înstăriți și, în nici un caz, nu doar 
cei care fac profit din dezvoltarea imobiliară.  Se 

pare că prin reconsultarea acestui document stra-
tegic, administrația locală acceptă că explicația 
stării de sărăcie este una sistemică și nu ține de 
caracteristicile individuale și/ sau culturale ale per-
soanelor; și că locuirea adecvată este pentru toți 
oamenii o condiție pentru participarea pe picior 
de egalitate la toate celelalte domenii ale vieții: 
educația școlară, piața muncii, sănătatea, viața cul-
turală, socială, publică și politică. Aceste principii 
sunt importante, și dacă primăria le va promova în 
mod susținut de acum încolo, va putea juca un rol 
important în eliminarea prejudecăților legate de 
oamenii săraci și/ sau de persoane de etnie romă. 

Nu în ultimul rând, ne bucurăm că au contat și 
acțiunile noastre diverse din ultimii aproape 10 ani 
prin care am atras atenția asupra unor fenomene 
negative ce se întâmplă în oraș. […] În Referatul ce 
stă la baza propunerii de HCL despre care discutăm, 
este citat un document al campaniei Căși Sociale 
ACUM, “Dosarul politicii de locuințe sociale,” depus 
de către Fundația Desire  în atenția primăriei în 
2016, ce conținea și “Inițiativa cetățenească pentru 
o politică justă de locuire socială” semnată la acea 
oră de circa 1000 de susținători. Solicitam atunci 
administrației publice locale: (a) Creșterea stocului 
de locuințe sociale din fondul locativ public; (b) 
Modificarea criteriilor de atribuire a locuințelor 
sociale. Ambele solicitări sunt mai actuale azi ca 
oricând.   

Propunerile noastre cu privire la creșterea fondu-

lui de locuințe sociale 

1). Lansarea acestei inițiative este un moment 
bun pentru ca Primăria Municipiului Cluj-Napoca 
să elaboreze o Strategie pe locuire, cu un capitol 
privind locuințele sociale și publice. Aceasta ar 
putea să fie o strategie pe 10 ani, dar cu măsuri pe 
termen scurt, mediu și lung, precum și cu planuri 
anuale și alocări bugetare adecvate. Printre temele 
adresate de ea ar trebui să se găsească următoarele:

a) Situația locuirii în Cluj-Napoca (analiză: număr 
de unități locative pe tipuri de locuire și proprietate, 
costurile locuirii, supraaglomerarea și supraîncăr-
carea, comunitățile închise, locuințe neconvențio- 
nale, servicii publice în cartiere, dezvoltare spațială 
inegală, etc) 

b) Viziunea administrației publice locale asupra 
locuirii pentru o dezvoltare urbană caracterizată 
de dreptate spațială și socială   

c) Fondul de locuințe sociale și alte locuințe pu-
blice ale municipiului (fond existent, identificare 
nevoi, planul de creștere a acestui fond, modalități 
de creștere, sistemele de atribuire și repartizare ale 

acestor copii lucrează o întreagă rețea nu 
doar de polițiști, ci și de asistenți sociali, 
judecători, psihologi etc. Cuvintele vehicu- 
late de ei sunt: “asigurarea protecției și 
bunăstării minorului”. În Barcelona mai 
mult de 2000 de minori trăiesc deja în situ- 
ație de abandon în stradă, controlați și 
persecutați de această rețea de servicii 
și de poliție. Fără un permis de rezidență 
pe care autoritățile refuză să îl emită, los 
papeles, pentru mulți copii singurul viitor 
care li se pregătește din partea instituțiilor 
este deportarea în Maroc după împlinirea 
vârstei de 18 ani, când ies din orfelinate. 

Corina Tulbure
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acestor locuințe, administrarea fondului locativ 
public, etc)

d) Fondul de locuințe private (fond existent în 
proprietatea persoanelor fizice și personalităților 
juridice, colaborarea primăriei cu dezvoltatorii imo- 
biliari, reglementarea dezvoltării imobiliare în fa-
voarea bunului public și intereselor cetățenilor, etc) 

e) Administrarea adecvată a terenurilor și clădi-
rilor goale în scopul unui urbanism public și a re-
alizării unor obiective de utilitate publică, inclusiv 
locuințe sociale 

f) Prevenirea evacuărilor forțate în municipiu, 
adică a evacuărilor care lasă persoanele evacuate 
fără adăpost 

g) Zone urbane marginale în oraș și planurile 
privind dezvoltarea acestora

h) Planul municipalității legat de locuirea în zona 
rampelor de deșeuri din Pata Rât

i) “Housing first” pentru persoanele fără adăpost
j) Reglementarea chiriilor (cercetarea situației 

reale a pieței de chirii, control al chiriilor, etc)
k) Creșterea fondului de cămine studențești în 

colaborare cu mediul universitar 
l) Reglementarea listării locuințelor pe platforme 

de închiriere de tip AirBnb

2). Fundamentarea deciziei de a crește fondul 
de locuințe sociale ar trebui să se facă nu doar 
prin apelul la legea locuinței și legislația socială  
(chiar dacă este de apreciat că argumentarea 
se face la intersecția celor două). Ci ar trebui să 
facă apel și la Constituția României care prevede  
printre obligațiile statului asigurarea pentru toți 
a unui trai decent ce include la rândul său și o lo-
cuință decentă. Precum și la Carta Socială Euro-
peană, în special la articolele sale privind dreptul 
la locuință ca drept social-economic. […] Toate as-
tea pentru a nu reproduce prejudecata conform 
căreia doar “grupurile vulnerabile” au probleme 
cu locuirea și cum că ele ar avea aceste probleme 
tocmai pentru că ar fi “vulnerabile,” adică ar avea 
ceva presupuse insuficiențe intrinsece. Căci criza 
locuirii ce rezultă din discrepanța între veniturile 
mici și costurile mari ale locuirii, afectează tot 
mai multe persoane din societatea noastră, iar 
problemele locuirii sunt probleme sistemice, nu 
țin de trăsături individuale și/sau de grup.

3). În vederea estimării nevoii de locuințe so-
ciale publice nu este suficient dacă se face referi-
re doar la numărul de cereri de locuințe sociale, 
pentru că de câțiva ani încoace, multe persoane 
nu și-au mai depus cereri, fiind descurajate atât de 
numărul redus de locuințe sociale care se atribuie 
anual, cât și de criteriile ce făceau cele mai nevo- 
iașe persoane drept neeligibile. Pentru asta este 
nevoie de o metodologie mai complexă, care să se 
refere printre altele și la următoarele: numărul 
de persoane aflate sub risc de evacuare; numărul 
persoanelor care locuiesc în locuințe informale; 
numărul de persoane marginalizate social; numărul 
persoanelor fără adăpost; numărul gospodăriilor 
din Cluj-Napoca care locuiesc în locuințe supra- 
aglomerate; numărul gospodăriilor unde venitul 
pe persoană este sub venitul mediu, al celor unde 
venitul pe persoană este între venitul minim și cel 
mediu, și al celor unde venitul pe persoană este sub 
venitul minim.

4). Cu siguranță nu achiziția de pe piață a unor 
imobile de locuințe cu destinația de locuințe so-
ciale trebuie să fie instrumentul cel mai impor-
tant pentru creșterea fondului de locuințe sociale. 
Însă, atât timp cât contribuie la creșterea fondului 
de locuințe sociale publice, considerăm că achiziția 
este o modalitate contextual acceptabilă.  Trebuie 
evitat ca această procedură să devină singurul 

sau cel mai utilizat mijloc, și/sau să devină încă 
un suport pentru dezvoltatorii imobiliari care își 
vând marfa pe piață. Strategia de locuințe publice 
și sociale a municipiului va trebui să identifice 
multe alte proceduri, mai puțin costisitoare, și 
care nu intră în logica tranzacțiilor imobiliare, 
printre ele:

a) Construire/renovare locuințe sociale din buget 
local

b) Solicitare de sprijin din partea statului în ve-
derea construirii de locuințe sociale (conform Legii 
Locuinței și normelor sale de aplicare)

c) Accesare fonduri europene cu scopul constru-
irii/ renovării de locuințe care să intre în fondul de 
locuințe sociale publice

d) Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
e) Preluarea unor imobile nefolosite din proprie- 

tatea ministerelor 
f) Introducerea în intravilan a unor terenuri sus-

ceptibile, urbanizarea și conectarea lor prin trans-
port public la restul orașului

g) Asocierea cu investitori imobiliari privați  
pentru cedarea unor apartamente nou construite 
în fondul de locuințe sociale publice inalienabile.

5). Creșterea numărului de locuințe sociale tre-
buie să meargă mână în mână cu modificarea crite- 
riilor de atribuire de locuințe sociale în municipiu. 
Modul în care în Referatul în cauză se face apel 
la argumentele legislației sociale atunci când se 
susține nevoia creșterii fondului de locuințe sociale 
(legea asistenței sociale, și legea privind prevenirea 
și combaterea marginalizării sociale), trebuie în 
mod neapărat și urgent utilizat și în redefinirea 

criteriilor de atribuire de locuințe sociale. Din felul 
în care se pune problema locuințelor sociale în 
acest Referat, reiese că se caută soluții pentru 
creșterea numărului de locuințe sociale având 
în vedere situația categoriilor cele mai dezavan-
tajate sau marginalizate social. Dacă într-adevăr 
se urmărește acest scop, atunci nu se poate ca 
această abordare să nu se continue și în reforma 
criteriilor de atribuire de locuințe sociale. Doar 
prin schimbarea criteriilor de acum, stabilite la 
nivel local, se va putea asigura că persoanele cu 
venituri mici, care locuiesc în condiții inadecvate 
și/ sau în nesiguranță și care suferă din cauza unor 
deprivări multiple, vor avea acces efectiv la aceste 

locuințe. Sistemul actual de criterii de atribuire îi 
exclude exact pe cei mai nevoiași, introducând în 
acest sistem criterii discriminatoarea (care îi ex-
clud în mod direct, de exemplu prin diverse criterii 
de neeligibilitate nedrepte, sau în mod indirect, de 
exemplu prin criteriul de selecție privind educația 
școlară). Multe din criteriile stabilite la nivel local 
sunt chiar nelegale, căci încalcă prevederile legii 
locuinței privind stabilirea priorităților în acorda- 
rea de locuințe sociale. 

6). În stabilirea criteriilor de atribuire de lo-
cuințe sociale, pe lângă cele de mai sus ar trebui 
utilizate repere și din legea privind prevenirea și 
combaterea discriminării. Această lege are și pre-
vederi cu privire la măsurile afirmative ca măsuri 
speciale care se impun a se adopta în cazul unor 
categorii sociale care au suferit un timp îndelun-
gat de dezavantaje structurale. Precum afirmăm 
noi, aceste inegalități structurale devin inter-gene- 
raționale, și eliminarea lor necesită măsuri speci-
fice. De aceea, se impune și legal este posibil tocmai 
în lumina legii anti-discriminare, ca în fiecare an 
un anumit procent de locuințe sociale publice să 
se atribuie separat persoanelor care au istorii de 
evacuări multiple, sau de locuire în condiții ina-
decvate. În cazul orașului Cluj, o astfel de categorie 
ce are nevoie de astfel de măsuri specifice sunt 
persoanele cu domiciliul în zona Pata Rât, dar și în 
alte zone marginale și dezavantajate ale orașului. 
Utilizarea acestei măsuri afirmative este un mod 
de a integra politicile specifice dedicate persoane-
lor marginalizate social în politica mainstream de 
locuințe sociale publice.   

7). Recunoașterea nevoii de locuințe sociale, 
precum și recunoașterea locuirii ca o condiție 
la îmbunătățirea tuturor celorlalte aspecte ale 
vieții oamenilor, impune și măsuri de prevenire a 
evacuărilor forțate în oraș, adică a evacuărilor care 
lasă persoanele evacuate fără adăpost ori chiar în 
sensul strict al cuvântului, deci fără acoperiș de- 
asup-ra capului, ori fără alternativă locativă adec-
vată.  

Enikő Vincze și George Zamfir,
Căși sociale ACUM! 
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Manifestul European pentru Locuințe Publice
Bani publici pentru locuire publică – locuințe publice din bani publici

Noi, membri ai Coaliției Europene de Acțiune pentru 
Dreptul la  Locuire și Dreptul la Oraș afirmăm:  

Locuirea este un drept fundamental, nu o marfă. 

Casa este acasă.

Dar în capitalism, casa este un bun tranzacționabil 
și o activă financiară.

Instituțiile internaționale pretind: criza locuirii ar 
trebui rezolvată de „piața liberă” și prin mai multe 
dereglementări în domeniul locuirii. Am văzut deja 
povestea asta. Politicile neo-liberale insistă asupra 
faptului că banii publici ar trebui investiți în pro-
ducția de locuințe din sectorul privat. Dezvoltările 
imobiliare aduc profituri uriașe pentru investitori 
și bănci, în pofida oamenilor și nevoii lor stringente 
pentru locuire.

→ În Grecia ne luptăm cu lipsa acută a politicilor 
pentru locuințe sociale, lipsa protecției chiriașilor 
și a persoanelor îndatorate la bănci, care sunt în risc 
de a-și pierde casele prin evacuări făcute de bănci.

→ În Portugalia este o nevoie uriașă de locuințe 
sociale, în timp ce, cu sprijinul legii, chiriile prea 
mari duc la evacuare și transformă oamenii în per-
soane fără adăpost.

→ În Franța nu avem suficiente locuințe publice, 
costul locuirii, inclusiv al utilităților, este foarte 
mare și multe persoane sunt fără adăpost sau lo-
cuiesc în condiții foarte precare.

→ În Irlanda, din cauza politicilor de locuire neolibe- 
rale ne luptăm cu lipsa programelor de construcție 
de locuințe publice, cu lipsa protecției chiriașilor și 
cu lipsa serviciilor sociale pentru persoanele fără 
adăpost.

→ În România, locuința este considerată un merit 
nu un drept, iar veniturile mici și prețurile ridicate 
ale locuirii deprivează oameni de case adecvate, 
totul în timp ce dezvoltarea de locuințe este între-
prinsă aproape în totalitate de către sectorul privat. 

În toate țările noastre, politicile de locuire sunt 
dominate de politicile neoliberale, care forțează 
privatizarea locuirii sociale și prelungesc listele de 
solicitări de locuințe sociale și publice.

Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul a 

la Locuire și la Oraș afirmă că dreptul la locuire 

este un drept universal!

→ Milităm pentru un sistem care asigură locuințe 
pentru toți!

→ Vrem un fond de locuințe publice care asigură 
dreptul la locuire pentru cei care nu își permit o 
locuință de pe piață!

→ Vrem un fond de locuințe publice care face din 
îndeplinirea nevoilor de locuire ale oamenilor cu 
venituri mici cea mai mare prioritate!

→ Vrem să scoatem din logica profitului și speculei 
cât mai multe clădiri și cât mai mult teren posibil. 
Mai multe locuințe publice înseamnă prețuri mai 
mici pe piața privată de chirii. 

→ Revendicăm ca în legislația națională să fie apli-
cate principiile tratatelor internaționale privind 
dreptul la locuire și interzicerea evacuărilor forțate.

→ Revendicăm ca guvernele să își îndrepte res- 
ponsabilitatea înspre dreptul la locuire pentru toți, 
pentru a rezolva problema la scară națională, re-
cunoscând în același timp inegalitățile teritoriale 
în ce privește furnizarea locuirii.

Propunerile noastre includ următoarele:

→ Recuperarea locuințelor sociale privatizate din 
mâinile marilor proprietari și corporații și readuce- 
rea lor în proprietate publică.

→ Transformarea clădirilor și terenurilor goale 
pentru producția de locuințe publice.

→ Oprirea acumulării de locuințe de către fondu-
rile de investiții și dezvoltatorii imobiliari.

Solidaritate anti-rasistă prin lupta 
pentru locuire publică

De 8 Aprilie 2019, Căși sociale ACUM! urează 
multă putere romilor care își sărbătoresc ziua in-
ternațională. Ne exprimăm solidaritatea cu lupta 
lor pentru recunoaștere culturală, dreptate socială, 
capacitare economică și participare politică. In-
ternaționalismul mișcării romilor continuă să ne 
inspire. Rasismul împotriva romilor continuă să 
ne revolte. Nedreptatea și inumanitatea sistemului 
care forțează oamenii să locuiască în nesiguranță 
și condiții inadecvate ce pun în pericol demnitatea 
și viața lor, ne face să vrem să participăm la lupta 
globală anticapitalistă.

Am fost, suntem și vom continua să fim alături 
lângă cei și cele care trebuie să își revendice ex-
istența, căci existența lor este contestată cultural 
și/sau este pusă în pericol din punct de vedere social 
și material.

Echipa mișcării noastre este una în care persoane 
de etnie romă, română și maghiară - respectând 

Noi, ca mișcări la firul ierbii în Coaliție:

→ Ne organizăm și cerem locuințe publice pentru 
cei care nu își pot permite locuințe de pe piață.

→ Susținem oamenii în revendicarea locuințelor 
sociale de la autoritățile publice și cerem justiție 
în instanță. 

→ Arătăm cum resursele financiare pot fi folosite 
pentru construcția de locuințe publice.

→ Amintim statelor să își respecte responsabili- 
tățile față de toți oamenii care trăiesc pe teritoriile 
lor.

→ Facem cercetare militantă pentru a dezvălui 
mecanismele pieței de locuințe și a financializării 
locuirii.

→ Prevenim transformarea în persoane fără 
adăpost prin acțiuni împotriva evacuărilor și lici- 
tațiilor de locuințe, cât și pentru relocare adecvată 
și accesul la locuire publică.

Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la 
Locuire și la Oraș își exprimă solidaritatea cu Berlin, 
unde alianța #Mietenwahnsinn (#nebuniachiriilor) 
luptă împotriva uneia dintre cele mai scumpe piețe 
imobiliare din lume.

[Puteți vedea aici filmul evenimentului în care 
am citit Manifestul: https://www.youtube.com/

watch?v=mjufZiWpHsA - Filmări de Pati Murg. 
Film realizat de Căși sociale ACUM!/ Social hous-
ing NOW!]

Cluj-Napoca, 29.03.2019.

dreptul tuturor la autodefinire etno-culturală și 
lingvistică -, se regăsesc dincolo de granițele con-
struite de politicile identitare naționaliste în jurul 
unei cauze socio-economice, cum este locuirea. 

Luptând pentru dreptul și accesul efectiv la lo-
cuire adecvată pentru toți, ne mobilizăm împotriva 
unei dezvoltări urbane puse în slujba celor bogați, 

care îi deposedează pe cei cu resurse reduse de drep-
turi și de resursele materiale necesare unui trai 
adecvat. Luptând pentru o politică justă de locuire, 
ne solidarizăm împotriva rasismului care împinge 
oamenii sărăciți prin exploatarea muncii lor la mar-
ginile poluate ale orașelor, unde nu doar demnitatea 
umană ci și viața le este pusă în pericol. 

Revendicăm locuințe publice ca soluție la criza 
locuirii. Pentru că locuințele publice sunt locuințe 
adecvate ce trebuie și pot fi oferite ca alternative 
persoanelor evacuate. Pentru că locuințele publice 
contribuie la capacitarea financiară a oamenilor 
prin faptul că ele nu împovărează locatarii cu cos-
turile locuirii. Pentru că locuințele publice sunt im-
obile scoase din logica pieței și a goanei după profit. 
Pentru că ele sunt instrumente prin care locuința 
se transformă din marfă și obiect al investiției fi-
nanciare în drept și în căminul care satisface nevoia 
socială de locuire. 

Lupta pentru o politică justă de locuire trebuie 
să fie și o luptă antirasistă, precum lupta antira-
sistă trebuie să fie și o luptă pentru o societate fără 
exploatare în care toată lumea se poate bucura de 
siguranța căminului său. 
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Declarație privind Pata Rât,  
cu ocazia Zilei Rezistenței Romilor

Ziua Rezistenței Romilor motivează revolta noas-
tră față de nedreptățile suferite de etnia romă în 
dublu sens: pe de o parte, pentru că ne reamintește 
de victimele holocaustului romilor, și, pe de altă 
parte, pentru că ne arată că romii trebuie și pot să 
se ridice împotriva asupritorilor lor.

În Cluj-Napoca, viața romilor din Pata Rât este 
pusă în pericol de mai multe decenii. Și azi con-
tinuă să locuiască în spațiul ghetoizat din Pata Rât 
peste 1500 de oameni, practic toți aparținând etniei 
romilor. Ei sunt forțați să trăiască acolo din cauze 
economice (cum sunt lucrătorii de pe rampă) sau 
de politicile administrației locale de evacuare, ex-
cluziune locativă și marginalizare (cum sunt supuși 
locuitorii de pe str. Cantonului sau din casele modu-
lare), respectiv de politicile nedrepte din domeniul 
locuințelor sociale. 

În Cluj-Napoca, ghetoizarea din Pata Rât și ra-
sismul instituțional îndreptat împotriva romilor 
au fost și au rămas fenomene care stau la baza 
unei mișcări locale civico-politice antirasiste 
pentru dreptul la locuire, dreptul la oraș și drep-
tate locativă. Azi, mulți dintre cei care s-au revoltat 
împotriva acestor fenome, sunt strânși în mișcarea 
Căși sociale ACUM!. 

Echipa noastră este formată de activiste/acti- 
viști romi, români și maghiari, cercetători, artiști 
și arhitecți din orașul Cluj, printre care locuitori 
ai zonei Pata Rât. Căși sociale ACUM! este prin-
tre forțele majore ale activismului politic pentru 
justiție locativă din România.

Susținem: Pata Rât este un spațiu ghetoizat 
format cu contribuția autorităților publice din 
Cluj-Napoca, în timp ce această zonă defavorizată 
asigură locuință forței de muncă ieftine exploatate 
în diferite industrii stigmatizate, care însă con-
tribuie la bunăstarea orașului. Administrația publi- 
că locală este responsabilă pentru a răspunde nevoii 

de locuire a locuitorilor din Pata Rât și trebuie să 
răspundă la această nevoie cu o politică dreaptă și 
non-rasistă de locuințe publice. Solicităm sprijin 
din partea comunității internaționale a apărăto-
rilor drepturilor omului, a factorilor decizionali 
în ce privește politicile economice și sociale, dar 
și a donatorilor de fonduri de a exercita presiuni 
asupra autorităților publice locale în acest sens.

Observăm: toate evacuările care au condus la 
formarea zonei Pata Rât ca zonă rezidențială 
au fost evacuări forțate, adică evacuări în urma 
cărora oamenii au fost transformați în persoane 
fără adăpost. În sensul strict al cuvântului - fără un 
acoperiș deasupra capului. Dar și în sens mai larg, 
de persoane cărora autoritățile publice le-au oferit 
soluții de urgență inedacvate, cum ar fi vagoanele 
și containerele de pe strada Cantonului sau casele 
modulare construite în apropiere de depozitul de 
deșeuri.

Notăm: evacuările forțate care conduc la pro-
ducerea zonei Pata Rât nu fac parte dintr-un trecut 
îndepărtat, ci sunt o caracteristică a prezentului 
nostru. Evacuările din clădirile și terenurile retro-
cedate continuă. Evacuările din clădirile degradate 
aparținând vechiului fond de locuințe de stat, pe 
care municipalitatea nu dorește să o îmbunătățeas-
că, continuă. Evacuările din spațiile libere în care 
oamenii cu venituri mici își creează un spațiu de 
locuit în absența unor alternative, mai ales dacă 
se află în teritorii vizate de dezvoltarea imobilia- 
ră, continuă. Evacuările din locuințele sociale din 
cauza incapacității financiare de a plăti chiria sau 
utilitățile publice ale căror costuri au crescut mult 
în ultimii zece ani datorită privatizării acestora 
continuă și ele. În toate aceste cazuri, Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca și Consiliul Local nu 
își îndeplinesc obligațiile definite prin legislația 
socială a României. Oamenii rămași fără adăpost, 

fără alte alternative, continuă să caute un loc pen-
tru o locuință improvizată în Pata Rât, chiar dacă 
aceasta este nesigură și inadecvată. Toate aceste 
cazuri, alături de alte câteva zeci de mii de cazuri 
de evacuare forțată care au loc în România și care 
afectează sute de mii de persoane, demonstrează 
modul în care statul român nu respectă tratatele in-
ternaționale pe care le-a semnat în ceea ce privește 
asigurarea unei locuințe pentru toți și interzicerea 
și prevenirea evacuărilor forțate.

După aproape 10 ani de la evacuarea de pe stra-
da Coastei și de relocare forțată a evacuaților în 
vecinătatea depozitului de deșeuri, după 20 de ani 
de la apariția coloniei Cantonului și după aproape 
o jumătate de secol de existență a așezării infor-
male din Dallas, re-atragem atenția comunității 
internaționale din domeniul drepturilor omului și 
al politicilor publice asupra acestui fapt: existența 
zonei de locuit Pata Rât din vecinătatea depozitu- 
lui de deșeuri este o manifestare a rasismului îm-
potriva romilor și împotriva celor săraci și este un 
act care nu numai că dezumanizează oamenii zi-
cu-zi, dar, de asemenea, pune în pericol viața lor.

Solicităm din partea autorităților publice de la 
diverse nivele (local, național, European) să im-
plementeze strategii de locuire care să susțină in-
vestițiile publice în locuințe publice; să impună res- 
pectarea dreptului la locuire ca drept universal al 
omului prin asigurarea locuințelor pentru cei care 
nu își pot permite o casă de pe piață; să facă o priori- 
tate urgentă din satisfacerea nevoii de locuire în 
condiții adecvate a persoanelor cu venituri mici; să 
interzică evacuările forțate. Dacă ne adunăm mulți 
și dacă vom fi solidari în revendicarea asigurării 
efective a dreptului la locuire și a satisfacerii 
nevoii de locuire pentru toți, vom putea impune ca 
guvernele să asigure siguranța locuirii și condiții 
adecvate la chirii publice accesibile.

Căși sociale ACUM!

1., 2.  Rural Studio - Lions Park Playscape (2010); 3. T. Ungerer + A. S.Yöndel  - grădinița Die Katze ( 2011); 4. Isamu Ngochi - machetă teren de joc în Hawaii (1939);  
5. N. de Saint Phalle - Mifletzet (1972); 6. Enorme Studio - Arachi Pavilion (2018) 

Arhitectură pentru copii

1.

2.

4.

3.

5.

6.
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Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate 
și responsabilizarea autorităților publice în vederea alocării  
unei locuințe adecvate persoanelor evacuate

Acest ghid reprezintă o chemare adresată Birourilor 
Județene pentru Romi, experților pe problemele 
romilor de la diverse nivele ale administrației pu-
blice, organizațiilor neguvernamentale, Grupurilor 
de Acțiune Locală, grupurilor informale locale, gru-
purilor activiste, pentru a se implica în prevenirea 
evacuărilor forțate din locuințe și în obligarea au-
torităților publice de a atribui locuințe alternative 
adecvate persoanelor evacuate. 

În foarte multe cazuri, persoanele evacuate sunt 
și persoane marginalizate social, sau persoane fără 
venituri din contracte formale, sau persoane cu 
venituri reduse, eventual cu copii și eventual și cu 
dizabilități sau cu rude cu dizabilități, împreună 
cu care sunt evacuate. În aceste situații, evacua- 
rea nu încalcă “doar” dreptul la locuință adecvată, 
dar și drepturile copiilor, drepturile persoanelor 
cu dizabilități și drepturile persoanelor cu venituri 
mici; și nu încalcă doar dreptul la locuință ci și la 
demnitatea umană și alte drepturi fundamentale 
pe care nu le pot exercita în cazul în care nu au o 
locuință adecvată și sigură, precum și dreptul la un 
trai decent sau chiar dreptul la viață.

Din păcate, România nu a transpus în mod direct 
în legislația sa națională interzicerea evacuărilor 
forțate. Însă România este semnatară la convenții 
și tratate internaționale care prevăd responsabili-
tatea statului de a asigura locuință adecvată tuturor 
și interzicerea evacuărilor forțate, precum și în mod 
special drepturile persoanelor care trăiesc în sără-
cie, familiilor marginalizate cu copii, și persoanelor 
cu dizabilități. 

De asemenea, în legislația românească există 
prevederi ce pot fi aplicate pentru prevenirea 
evacuărilor forțate și pentru responsabilizarea au-
torităților publice de a asigura locuințe alternative 
adecvate persoanelor evacuate. 

NU UITA! 

Dreptul de a fi protejat împotriva evacuărilor 
forțate și demolării locuinței este o compo-
nentă a dreptului la locuință ca drept funda-
mental al omului, împreună cu alte drepturi, 
cum sunt: dreptul la un standard de viață 
adecvată, la apă potabilă și alte resurse, la 
condiții de igienă și la un mediu sănătos, 
dreptul de a nu fi supus discriminării în ac-
cesul la locuință, dreptul la siguranță. 

Prevenirea evacuărilor forțate, a evacuărilor 
care transformă evacuații în persoane 
fără adăpost, adică în persoane care nu au 
condiții adecvate de locuire, trebuie să facă 
parte din măsurile care satisfac nevoia de 
locuire ca nevoie primordială a omului. 

Potrivit Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile 
Omului, o evacuare forțată este o evacuare care:

- implică dislocarea temporară sau permanentă 
din locuință, teren sau ambele;

- este realizată împotriva voinței ocupanților, cu 
sau fără utilizarea forței;

- se derulează fără furnizarea unei alternative de 
locuire și relocare adecvate, fără acordarea unei 
compensații adecvate și/sau acces la teren, când 
este cazul;

- nu oferă posibilitatea de contestare a deciziei de 
evacuare, sau a procesului de evacuare, nu asigură 
tratament juridic echitabil și desconsideră obli-
gațiile statului.

În 2018, decidenții României au modificat Le-
gea locuinței, incluzând printre tipurile de locu-
ințe publice “locuințele de sprijin” și obligația au-
torităților de a le furniza pentru familiile aflate în 
imposibilitatea de a-și plăti creditul ipotecar. Blocul 
Pentru Locuire solicită obligarea de urgență a 

autorităților de a aloca locuințe de sprijin și per-
soanelor evacuate din diverse spații locative, care 
trăiesc în sărăcie, sunt persoane fără adăpost în 
sensul larg al termenului, adică persoane care 
locuiesc în condiții inadecvate și nesigure.

FII ALĂTURI DE CEI EVACUAȚI 

Militează pentru interzicerea prin lege a 
evacuărilor forțate, respectiv pentru pre-
vederi legale care obligă statul să acorde 
locuințe publice alternative adecvate per-
soanelor evacuate!

Susține demersurile celor care, chiar și în 
condițiile legislației naționale actuale in-
adecvate în acest domeniu, vor să prevină 
evacuările forțate și/sau să susțină per-
soanele în risc de evacuare sau evacuate 
în acțiunile lor în instanță împotriva au-
torităților publice care evacuează și/sau 
care nu își îndeplinesc obligațiile ce le revin 
față de persoane evacuate!

Cu acest ghid, ne adresăm:
- Organizațiilor neguvernamentale şi grupurilor 

activiste care vor să sprijine persoanele în risc de 
evacuare şi să responsabilizeze autoritățile locale 
pentru a asigura accesul la o locuință decentă pen-
tru toate persoanele, conform obligațiilor legale;

- Birourilor Județene pentru Romi, care cunosc 
cazuri de risc de evacuare la nivel de județ;

- Experților pe problemele romilor şi mediatoare-
lor sanitare, care cunosc cazuri de risc de evacuare 
la nivel de localitate, indiferent de etnia persoane- 
lor în risc;

- Grupurilor de Acțiune Locală care și-au asumat 
implementarea unor programe pentru combaterea 
sărăciei la nivel local și/sau în zone urbane sau ru-
rale marginalizate. 

SUSȚINE ȘI TU, ALĂTURI DE BLOCUL PEN-
TRU LOCUIRE, URMĂTOARELE PRINCIPII: 

Toate evacuările forțate, adică evacuările 
care lasă persoanele evacuate fără o locu-
ință decentă, sunt nedrepte și ilegitime, 
chiar dacă legislația națională le permite 
în momentul de față. 

Evacuările forțate trebuie prevenite prin 
toate mijloacele existente, iar dacă eva- 
cuarea este imposibil de evitat, autoritățile 
publice trebuie obligate să acorde locuințe 
alternative adecvate celor evacuați.  

https://bloculpentrulocuire.ro/2019/03/29/ghid- 

pentru-prevenirea-evacuarilor-fortate/

Să fim solidari cu persoanele sărace evacuate sau 
în risc de evacuare 

Să punem în comun cunoștințe despre legislație 
și cazuri anti-evacuare câștigate în instanță 

Să ținem evidența cazurilor de evacuare și a celor 
în risc de evacuare la nivelul fiecărei localități  

Să susținem:
- oamenii în risc de evacuare, pentru a stopa evacua- 

rea
- persoanele evacuate, pentru acționarea în in-

stanță a evacuatorilor
- persoanele evacuate, în risc de evacuare sau care 

locuiesc în condiții inadecvate, în efortul lor pentru 
a primi o locuință socială adecvată

Să organizăm acțiuni locale împotriva evacuărilor 
Să declarăm ziua de 17 decembrie drept ziua 

națională împotriva evacuărilor în România, și 
să facem acțiuni în toată țara în fiecare an  

Să milităm împreună pentru creșterea fondului 
de locuințe publice și sociale, ca alternative loca-
tive pentru persoanele evacuate 

Pierderea locuinței este un proces extrem de du-
reros și traumatic, care sărăcește și mai mult oame-
nii precari. Costurile mari ale locuirii, retrocedările, 
lipsa de locuințe sociale, dar și condițiile limitative 
impuse de autorități pentru a putea beneficia de 
locuință, lipsa de măsuri de sprijinire a persoanelor 
marginalizate care au datorii la chirie și la utilități, 
au dus la evacuarea forțată a sute de mii de persoane 
în toată țara. În lipsa unui sprijin social adecvat 
din partea statului, cele mai multe dintre acestea 
sunt împinse către condiții de locuire improprii și 
nesigure, în spații supraaglomerate, improvizate 
sau către condiția de persoane fără adăpost. 
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Cu toate că evacuările sunt o parte semnificativă 
a schimbărilor sociale din România, o cunoaștere 
precisă a situației este aproape imposibil de realizat 
din câteva motive ce țin de înregistrarea oficială 
a evenimentelor și de schimbările nenumărate 
a procedurilor. Ca parte esențială a istoricului 
evacuărilor, retrocedările ne arată cine au fost aleși 
să suporte costurile acestui proces – şi anume per-
soanele evacuate. Evacuările au survenit și în alte 
situații nelegate direct de retrocedare, dar care au 
împrumutat de acolo imaginea „evacuabililor”, cum 
ar fi cazurile de chiriași din fondul locativ de stat. 

În perioada martie 2018 – martie 2019, activiste 
şi activişti din Blocul pentru Locuire au realizat o 
cercetare despre evacuările din locuințe în ultimii 
10 ani la nivel național, cu scopul de a documenta 
modul în care autoritățile administrației publice lo-
cale tratează problema, respectiv în care presa on-
line o reflectă. Cea mai tranșantă con-
cluzie a noastră confirmă, din păcate, 
concluziile Agenției Naționale pentru 
Romi şi ale analizei făcute de către 
organizația europeană FEANTSA în 
2017 despre evacuări și pierderea 
adăpostului și anume că în România 
nu există date solide despre evacuări. 

Afirmăm că acest fenomen rămâne 
invizibilizat cu scopul de a se putea 
practica nestingherit, fără responsa-
bilizarea administrației publice și re-
producând deposedarea de locuințe 
a persoanelor cu venituri mici, infe-
riorizate și neglijate în procesul de-
cizional privind toate domeniile vieții, 
printre altele cel locativ; chiar dacă 
pe parcursul cercetării am identificat 
câteva excepții notabile.

Scopul inițial al cercetării a fost de 
a efectua o monitorizare de presă pe 
perioada 2008-2017, estimând că, în-
cepând cu acel an, presa online locală 
începea să se dezvolte. Ulterior am 
solicitat informații de la toate admini- 
strațiile publice urbane din țară, de la 
toate Direcțiile Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului și de la Ministerul 
Justiției. 

Am primit un număr de 184 de răspunsuri din 
partea primăriilor urbane, o parte dintre ele 
menționând procedurile de evacuare sau de pre-
venire a evacuărilor și numerele de locuințe so-
ciale din patrimonii. Cele mai semnificative date 
sunt referitoare la numărul de evacuări la care au 
participat reprezentanți ai instituțiilor în perioada 
2008-2017. Peste 30 de orașe au raportat evacuări, 
numărul total al acestora trecând de 1700. Prime-
le orașe au fost Galați (590), Piatra-Neamț (201), 
Bacău (156), Brăila (151), Alba Iulia (71). Moni-
torizarea de presă ne-a relevat că în țară au ex-
istat numeroase alte evacuări care nu au apărut 
în raportările orașelor. 

Legal, evacuările locuințelor trebuie să se efec-
tueze doar în baza unui titlu executoriu definitiv. 
De cele mai multe ori, aceasta înseamnă că e nevoie 
de o sentință judecătorească pusă în practică de 
către un executor judecătoresc. Astfel că, încă de la 
înființarea sa în 2001, Uniunea Națională a Execu- 
torilor Judecătorești (UNEJ) deține cele mai bine 
centralizate informații pe temă. Ministerul Justiței 
ne-a comunicat datele UNEJ pentru perioada 2001-
2017: un număr total de 24.373 evacuări din locu-

ințe. Datele din județele Călărași, Giurgiu, Ialomița, 
Ilfov, Teleorman, și București au fost raportate 
laolaltă și, în plus, din partea a doar 53 din cei 195 
de executori judecătoreşti activi. Presupunând că 
executorii care au raportat informațiile sunt un 
eșantion aleatoriu de 27%, numărul real estimat de 
evacuări prin intermediul executorilor din această 
regiune ar fi de aproximativ 16.500 (raportate sunt 
4492). Astfel că totalul evacuărilor efectuate prin 
intermediul executorilor la nivel național între 
2001-2017 ajunge estimativ la 36.300. Dacă ex-
trapolăm media de 2135 de evacuări pe an la întrea-
ga perioadă de după 1989, ajungem la o estimare de 
64.000 de evacuări efectuate doar prin intermediul 
executorilor. Peste trei sferturi dintre evacuări au 
avut loc în prezența forțelor de ordine. Geografic 
se poate observa că în Transilvania au avut loc con-
siderabil mai multe evacuări.

Există un număr considerabil de evacuări care 
nu sunt inventariate sau centralizate nicăieri: eva-
cuare pe cale administrativă, evacuări de pe tere-
nuri virane, evacuări prin intimidare, etc. Putem 
afirma că numărul de evacuări din locuințe în 
România după 1989 este de peste 100.000. Numărul 
de persoane afectate de fiecare evacuare diferă. 
Însă estimăm că numărul de persoane afectate de 
evacuări în România după 1989 poate depăşi chiar 
500.000.

În cazul Cluj, nicio primărie nu ne-a transmis 
numărul de evacuări efectuate, însă UNEJ rapor-
tează 1051 de cazuri, ceea ce pune județul pe locul 
5 în țară. Primăria Cluj-Napoca are un regulament 
de evacuare a „persoanelor abuzive” aprobat prin 
HCL 118/2010, iar numărul de evacuări nu este 
înregistrat.

Cercetările-acțiune ale Căşi Sociale ACUM aduc 
mai multe informații. În anul 2014 existau 174 lo-
cuințe ANL, 1368 locuințe sociale şi din vechiul fond 
locativ de stat care nu s-a vândut sau nu s-a retro-
cedat (încă), 100% ocupate; în anul 2015, urmau să 
se repartizeze 12 locuințe pentru persoanele care 
au depus cereri în 2014; în 2007-2008, au fost 1571 
de cereri pentru locuințe sociale; în 2010-2011, 
în anii de criză, au fost 3820 cereri, din care 3325 

au fost declarate neeligibile în baza unui criteriu 
nou – lipsa venitului permanent. Persoanele care 
au ocupat abuziv imobile în proprietate publică, 
inclusiv ca minori, sunt, de asemenea, neeligibile.

 (1) evacuare din locuințe colective din vechiul 
fond de stat (clădiri de un singur etaj, după caz 
foste cămine muncitorești) care se află pe terenuri 
publice a căror valoare imobiliară a crescut în ul-
timii 10 ani (de exemplu evacuarea de pe fosta str. 
Coastei a peste 300 de persoane în 17 decembrie 
2010 prin decizia primarului de demolare și mu-
tarea lor forțată în Pata Rât); 

(2) evacuare din locuințe construite fără au-
torizație de construcție în jurul unor clădiri cu 
acte în regulă, de către copiii deveniți adulți ai 
persoanelor care locuiesc în chirie socială (de ex-
emplu evacuarea de pe Calea Turzii pe la mijlocul 
anilor 1990 a familiilor care și-au construit ilegal 
câte o baracă pe acest teren, cu această ocazie fiind 
demolată și clădirea degradată, dar închiriată cu 
acte în regulă - la începutul anilor 2000 ajung toți 
pe str. Cantonului din zona Pata Rât; evacuarea de 
pe fosta str. Coastei; sau riscul de evacuare de pe 
str. Meșterul Manole a circa 10 familii);

(3) evacuare din locuințe constru-
ite fără autorizație de construcție în 
jurul unor clădiri cu apartamente pe 
care locatarii au acte de proprietate 
(de exemplu riscul de evacuare de pe 
str. Stephenson a circa 15 familii);

(4) evacuare din blocuri degradate 
din proprietatea primăriei cu mo-
tivul de intrare în renovare a clădi-
rilor (de exemplu evacuarea din “Blo-
cul NATO” de pe str. Albac în 2001);

(5) evacuare din spații cu altă des-
tinație decât cea de locuit (beciuri, 
adăposturi civile sau buncăre sau 
din alte clădiri sau terenuri aflate în 
proprietate de stat) ocupate de fa-
milii care nu au avut alte alternative 
locative: de exemplu evacuarea din 
Casa Călăului de pe str. Avram Iancu 
a 13 familii în 2002, care apoi au fost 
mutate într-un buncăr din cartierul 
Mănăștur, de unde au fost scoase tot 
de primărie după câteva luni, fiind re-
locate pe str. Cantonului în vagoane; 
evacuarea de pe str. Kővári, de pe un 
teren în administrarea CFR a circa 25 
de persoana în 2006 prin hotărâre ju-

decătorească și relocarea lor tot pe str. Cantonu-
lui; evacuarea de pe str. Anton Pann nr. 22 a unei 
familii compuse din 7 persoane în iunie 2018 prin 
decizie judecătorească pe motiv de ocupare abuzivă 
și mutarea lor într-un centru pentru oameni fără 
adăpost);

(6) evacuare din locuințe retrocedate pe bază de 
hotărâri judecătorești (de exemplu evacuările de 
pe Bulevardul Eroilor, str. Croitorilor, Calea Turzii, 
petrecute în anii 2000, în urma cărora persoanele 
evacuate au fost direcționate către colonia infor-
mală de pe str. Cantonului). 

Raportul complet se poate accesa pe pagina:
https://bloculpentrulocuire.ro/2019/04/19/raport- 

asupra-evacuarilor-fortate-2008-2017/

Cercetarea a fost realizată de Blocul Pentru 
Locuire în 2018, de George Zamfir (coordonator 

cercetare), Ștefania Vintilă (cercetătoare).  
Cu contribuția: Enikő Vincze, Ioana Florea,  
Ioana Vlad, Mihail Dumitriu, Robert Blaga,  

Vasile Gâlbea (aspecte juridice)

Raport asupra  
evacuărilor forțate 2008-2017
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Basmul “Dezvoltarea Urbană  
și imobiliarele de aur”

De 1 iunie, merită să re-ascultăm mai atent poveș- 
tile fantasmagorice care ni s-au spus încă de când 
eram foarte, foarte mici și încă ni se mai spun chiar 
și astăzi când suntem “oameni mari” și simțim că ve-
dem limpede lumea ce ne înconjoară. Ei bine, pentru 
că am crescut și ne-am dat seama că povestea cu 
iubirea dintre prinț și prințesă sau lupta dintre omul 
bun și omul rău, nu arată întotdeauna chiar așa, 
merită să ne uităm mai bine la nuanțele și relațiile 
complexe dintre personaje, context și cel care ne 
spune povestea, întrucât într-un final ajungem să 
vedem lumea tocmai prin intermediul acestor po- 
vești.  Povestea pe care urmează să o citiți, s-a născut 
în mintea unui student la sociologie, umblând pe 
străzile mai marginale ale Clujului, după cum bine 
știți, orașul aflat în plină dezvoltare. Mini-basmul 
”Dezvoltarea Urbană și imobiliarele de aur“ este 
un scurt eseu cu ambiții mari de a cuprinde o tema 
și mai mare, cea a dezvoltării urbane ale orașului 
Cluj-Napoca. Sper că nu v-am băgat deja în ceață 
și dacă am făcut-o sper că voi să aveți răbdarea să 
recitiți sau să re-ascultați poveștile despre cum se 
dezvoltă Clujul, unele absolut delicioase.

Povestea pe care urmează să o citiți este despre 
cum anume două dintre proiectele actuale de dez-
voltare imobiliară din zona Pieței Abator, și anume 
Maurer Panoramic și Oxygen Mall, ne structurează 
optica cu privire la dezvoltarea urbană din zonă 
și nu numai. Acesta este un caz exemplu pentru 
fenomenul numit de Michel Foucault drept colo-
nizarea realității. Acesta se referă la procesul prin 
care anumite reprezentări ale realității devin domi-
nante și prin care anumite moduri prin care reali-
tatea este imaginată se impun ca dezirabile.

 
O privire panoramică asupra rolului unui proiect 

de dezvoltare imobiliară

Proiectul “Maurer Panoramic” constă în con-
strucția pe terenul fostului Abator a unui imobil 
cu configuratia 5S+P+M+21, care se estimează că 
va fi finalizat in anul 2020.  Să ne uităm la povestea 
prin care dezvoltatorul imobiliar își vinde marfa. 

Prezentarea de pe pagina de web a proiectului 
Maurer Panoramic se folosește de cinci concepte 
definitorii. Primul concept este ORAȘUL Cluj-Na-
poca în sine: “important centru cultural, studențesc, 
medical şi de business, aflat în continuă ascensiu- 
ne.” Aceste ne sugerează, că achiziționarea unor 
părți din acest imobil aduce la pachet o serie de 
beneficii garantate de serviciile publice și private 
deja existente în oraș. Al doilea concept se referă 
la mobilitatea urbană și poziția acestui imobil în 
oraș. Dezvoltatorul ne spune: imobilul este situ-
at în centrul orașului sau fie se află în apropierea 
centrului vechi, a Pieței Mihai Viteazul sau foarte 
aproape de instituțiile publice importante. Așadar, 
imaginarul despre aria centrală a orașului ajunge 
să cuprindă și această zonă prin construcția acestui 
imobil prin modul în care dezvoltatorul promovează 
acest proiect. Cel de-al treilea concept este amp-
lul proces de regenerare urbană a zonei în care se 
construiește acest imobil. Atât în presă, cât și pe 
pagina proiectului Maurer Panoramic se discută 
despre “procesul de reabilitare a zonei” din imediata 
vecinătate a proiectului, unde va exista un mall, 
noi clădiri de birouri, precum și zone de relaxare 
cum ar fi Parcul Feroviarilor care tocmai urmează 
să fie reamenajat. “Clădire emblematică” este cel 
de-al patrulea concept prin care acest proiect de 
dezvoltare imobiliară se imaginează în relație di-
rectă cu imaginea dezvoltării orașului. 

Prin aspectul sau impunător, datorat celor 23 de 
niveluri, dar și designului fațadei cu sticlă și ele-
mente decorative iluminate, dezvoltatorul vrea să 
ne convingă că acest element urbanistic va deveni 
un reper pentru locuitorii orașului, dar și un ele-
ment important pentru statusul viitorilor locuitori 
în această clădire. Pe această linie de argumentare, 
avem ultimul concept prin care se definește acest 
concept: Maurer Panoramic este un proiect imobi- 
liar de lux. Acest lucru reiese prin elementele co-
nexe pe care le cuprinde: încălzire în pardoseală; 
parchet triplu stratificat; obiecte sanitare încas-
trate; placare cu gresie; faianță calitatea întâi; sis-
tem de prevenire şi stingere a incendiilor; videofon; 
aer condiționat; sistem de control de tip “Smart 
Home”. Toate astea ne duc cu gândul la un nivel 
ridicat de confort, aspect subliniat în fiecare pasaj 
descriptiv al acestui proiect. Dar caracterul de lux 
al clădirii reiese desigur și din prețurile pe care le au 
apartamentele din această clădire, ce variază între 
98.000 € și 165.000 €, prețul unui loc de parcare 
fiind de 10.000 de euro. Din toate aceste motive 
ne întrebăm: cine își permite “Viața la înălțime!” 
pe care acest proiect o pune la dispoziție, deci cui 
se adresează și cum anume noii locatari își percep 
poziția socială prin însuși poziția lor spațială. În 
legătura cu asta, pe site-ul Maurer Panoramic ni se 
spune: “Proiectul se adresează tinerilor de succes şi 
investitorilor inspirați.” Toate astea se întâmplă în-
tr-un oraș care se confruntă deja cu o criză a locuirii 
prin costurile ridicate, dar și prin fondul locativ pu- 
blic foarte restrâns. Pe lângă transformarea me-
diului construit, creșterea fondului locativ prin 
proiectele de dezvoltare imobiliară aduce o nouă 
clasa socială peste compoziția socială deja existentă 
(care este împinsă la marginea orașului datorită 
costurilor ridicate) și crește în mod constant cos-
turile de pe piața de locuințe mai ales prin faptul că 
intră în logica tranzacțiilor imobiliare speculative.

Adâncimea cronologică și înălțimea aspirațiilor 

proiectelor din zona

Un alt proiect din piața Abator a primit autori- 
zație de construcție în iunie 2016. Asta pe baza 
unui Plan Urbanistic Zonal din 2004, ce prevedea 
totala restructurare a zonei printr-un centru de 
afaceri visat de omul de afaceri Pászkány. Acest 
PUZ, împreună cu Planul Urbanistic în Detaliu a 
fost aprobat de autoritățile publice locale în 2008, 
purtând numele de: Centru de afaceri, comercial și 
rezidențial Riverfront. Deci toate astea s-au întâm-
plat dinainte ca noul Plan Urbanistic General să fi 
intrat în vigoare în 2014. 

Proiectele ce se doresc a se realiza acum pe acel 
teren de către societățile Romdesign și Mercurial 
includ construirea unui mall și a unui complex 
rezidențial cu înălțimea de 75 de metri (Oxygen 
Residence). Acesta este primul proiect aprobat de 
mare anvergură pe terenul fostului Abator. Între 
timp la mijlocul anului 2017, Parcul Feroviarilor a 
intrat sub administrația primăriei Cluj-Napoca. În 
perioada aprilie-mai 2018 s-a realizat concursul 
de soluții pentru revitalizarea și activarea Parcu-
lui Feroviarilor. În tema de concurs se specifică: 
“Soluția de proiectare trebuie să ofere mai mult 
decât o ‘amenajare’ aplicabilă situației prezente, 
să furnizeze un ‘prototip’ de spațiu verde public, 
adaptat prezentului și în același timp adapta- 
bil unor circumstanțe viitoare.” Aici se prevede o 
dezvoltare imobiliară de mare anvergură, iar acest 
lucru este sugerat în mod explicit de către autorii 

acestei teme de concurs: “Soluția finală trebuie să 
răspundă condiționărilor generate de proximitatea 
unor viitoare locuințe colective de tip ‘turn’ cu o 
înălțime de 75-78 de metri.” (Silviu Medesan in nr. 6 
din ziarul Cărămida - “Autoportretul zonei „Parcului 
Feroviarilor”). 

Din munca de cercetare și documentare a mișcării 
activiste “Căși Sociale, ACUM!” aflăm cum pe parcur-
sul acestor ani pe acest șantier în lucru se schimbă 
și structura de clasă și statut social a zonei. Acest 
lucru implică dislocarea clasei lucrătoare pauperi- 
zate din zonele destinate reconstrucției urbane și 
ocuparea acestora de către păturile înstărite. Noii 
veniți găsesc aici noile spații de birouri, de servicii, 
de petrecerea timpului liber, spațiile comerciale 
și locuințele ce le sunt vândute sau închiriate. “În 
locul caselor vechi de un singur nivel apar blocuri 
de 6-10-23 de etaje. Vechii locatari dispar încetul 
cu încetul, fiind asociați oricum cu trecutul: micii 
proprietari își vând proprietățile către marii inves-
titori; chiriașii de la privat care nu pot ține pasul 
cu chiriile mari încep să își caute chirii în periferii; 
chiriașii ale căror contracte expiră în locuințele din 
vechiul fond de stat sunt supuși și ei unor presiuni 
de a părăsi zona; ocupanții unor terenuri sau spații 
locative goale din motiv de lipsa de alternativă sunt 
evacuați de autoritățile publice.” (Enikő Vincze: 
Șantier în lucru pentru profit – expoziție, https://

casisocialeacum.ro/archives/3132/santier-in-luc-

ru-pentru-profit-expozitie/)
Astăzi, pe Piața Abator găsim un șantier de con-

strucții atât fizice cât și discursive, întrucât activi-
tatea de planificare și dezvoltare spațială va genera 
un nou cadru fizic de interacțiune socială și un cu 
totul alt imaginar despre zonă și locuitorii săi. 

 
Tobias Pasăre
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