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Bine ai venit în Cluj!
Cum sunt chiriile?
Ți se par prea mari?
Și nouă! Hai în stradă!
În 17 decembrie este Ziua
Împotriva Evacuărilor.
Ieşim în stradă pentru dreptul la
locuire
Pentru controlarea chiriilor
Pentru drepturile chiriașilor
Împotriva evacuărilor
MARȘ PENTRU
DREPTURILE CHIRIAȘILOR ȘI

ÎMPOTRIVA EVACUĂRILOR
marți 17.12.2019,ora 18,
B-ul Eroilor-clopot

Solidaritate
între evacuați și
chiriași în orașul
chiriilor nebune
Ieșim în stradă! Nu lăsăm chiriile să ne ardă!
Persoanele evacuate din Cluj trag un semnal de
alarmă în legătură cu nebunia chiriilor din acest
oraș. Strigătul lor este în beneficiul tuturor.
Raportul de piaţă realizat de Analize Imobiliare
pentru cel de-al treilea semestru al anului 2019
arată că în Cluj-Napoca, un apartament cu două
camere (cu o suprafaţă utilă de circa 50-60 de metri
pătraţi) a putut fi închiriat cu 420 de euro pe lună.
În acest oraș, prețul chiriilor a fost în continuă creștere în ultimii cinci ani, el depășind sumele cerute
pe chirii chiar și în București.
România este o țară de proprietari, zic statisticile.
Conform acestora, atât la nivelul întregii țări, cât și
în Cluj-Napoca, peste 98% din fondul locativ total
se află în proprietate privată. V-ați întrebat câte
din aceste locuințe sunt date în chirie? Și câte din
spațiile închiriate ca locuință nu sunt declarate la
autorități?
Solidari împotriva evacuărilor forțate!
Căși sociale ACUM! iese în stradă și în acest an
de 17 Decembrie, Ziua Împotriva Evacuărilor. Cu
ocazia comemorării a 9 ani de la mutarea forțată
a 350 persoane de etnie romă de pe strada Coastei
în proximitatea rampelor de deșeuri, construim,
cărămidă cu cărămidă, solidaritatea împotriva chiriilor care fură o mare parte din veniturile noastre.
Locuirea este un drept universal, nu permitem nimănui să ne divizeze.
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Cine sunt azi chiriașii pieței private de locuințe
în orașul Cluj? Persoane născute după 1980, care
nu au primit niciodată o locuință de la stat și nu au
achiziționat o locuință de pe piață din diverse motive; studenți veniți din afara orașului, care nu au
șansa să primească un loc la căminele subvenționate
de stat; lucrători cu contracte temporare de muncă;
turiști din țară și din străinătate; oameni de afaceri;
persoanele care beneficiază de subvenția de chirie
privată plătită de către primărie pe 1-2 ani.
Solidari împotriva chiriilor prea mari!
Cine sunt proprietarii locuințelor închiriate pe
piața privată? Mici proprietari, care închiriază o
cameră din apartamentele lor pentru a-și completa
veniturile reduse; mici proprietari care se mută din
oraș din cauza costurilor mari ale vieții, și își dau
toată locuința în chirie; persoane care au mai multe
locuințe în proprietatea lor în orașul Cluj, locuind
doar într-una și dând în chirie restul; dezvoltatori
imobiliari sau companii de construcție care de-a
lungul ultimului deceniu au păstrat o parte din stocul de locuințe pentru a o închiria cu scopul de a
obține profit maxim față de investiția lor inițială.

Știai că, în Cluj:
O persoană care câștigă un venit mediu (circa
740 de euro net pe lună), cheltuie aproape 60%
din venitul său pe chirie.
Lucrătorii/ lucrătoarele care câștigă salariul
minim pe economie (circa 250 euro net pe lună)
ar trebui să aibă aproape un job și jumătate ca
să plătească o astfel de chirie, adică să lucreze
zilnic 12 ore doar pentru asta.
Ești chiriaș?
Câți bani cheltui pe chirie din venitul tău lunar?
Ce faci ca să faci față acestor mari chirii în orașul
Cluj?
Îți iei mai multe locuri de muncă, lucrezi 10-12-14
ore pe zi, dar și la sfârșit de săptămână.
Te muți împreună cu rude și/ sau cu prieteni pentru a împărți costurile chiriei?
Evacuați și chiriași, solidari ne cerem drepturile în
orașul chiriilor nebune.

Recent, autoritățile din Berlin și Barcelona au
înghețat chiriile pe o perioadă de 5 ani. De ce s-a
putut întâmpla acest lucru acolo și nu s-ar putea
întâmpla și în Cluj? Cerem plafonarea chiriilor
și creșterea numărului de locuințe publice.
Ți-ai dori ca și în orașul Cluj să se întâmple acest
lucru? Hai să ieșim în stradă împreună, să ne impunem drepturile. Dacă nu se unesc, vocile noastre nu
vor fi auzite. Cei care câștigă zi-de-zi, lună-de-lună,
an-de-an averi mari de pe urma chiriașilor, vor sta
în continuare liniștiți, împreună cu administrația
publică locală, afirmând că nu au ce să facă, căci
piața (definită ca relația între cerere și ofertă)
dictează prețurile. Dar criza locuirii, ce include și
creșterea continuă și nerușinată a chiriilor, precum
și rămânerea fără locuințe adecvată a evacuaților
nu este o problemă individuală. Funcționarea pieței
de locuințe depinde de deciziile politice privind
locuințele sociale, reglementarea chiriilor, taxarea
proprietăților.

Lupta noastră pentru criterii juste
în atribuirea de locuințe sociale în orașul Cluj
Conform Legii locuinței – legea nr. 114/1996, locuinţa socială este o locuință care se atribuie cu
chirie subvenţionată unor persoane sau familii cu
situaţie economică ce nu le permite cumpărarea sau
închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. Mișcarea Căși sociale ACUM! susține că dreptul la locuință
este un drept universal și locuințele publice sunt
instrument central al asigurării în fapt al acestui
drept. Însă– pentru că trăim într-o societate capitalistă marcată de mari inegalități – în atribuirea
de locuințe sociale trebuie să aibă prioritate categoriile de persoane cu cele mai mici venituri, care
locuiesc în condiții inadecvate și în nesiguranță,
suferă de probleme de sănătate agravate de starea
lor locativă și mediul în care trăiesc, și/sau sunt
victime ale unor tratamente (rasiste) ce le lezează
demnitatea umană.
Spunem de mulți ani, cel puțin din 2012 încoace,
că în Cluj-Napoca criteriile de acordare a locuințelor
sociale sunt în mod explicit în defavoarea persoanelor cărora ar trebui să se adreseze, ele fiind construite într-un mod clasist și rasist. Pe baza analizei
legislației locuirii, a legislației anti-discriminării
și a normelor legale din domeniul social, precum
și pe baza analizei situației economice, a condițiilor de locuire și a stării de sănătate ale persoanelor cu domiciliul în zona rampelor de deșeuri din
Pata Rât – de-a lungul anilor am făcut mai multe
propuneri Primăriei Municipiului Cluj-Napoca cu
privire la modificarea criteriilor de atribuire de
locuințe sociale. În 2015, aceasta a acceptat una din
recomandările noastre, și prin HCL nr. 434/2015
a definit ca eligibile pentru locuință socială solicitările venite și din partea persoanelor angajate
cu contracte de muncă pe perioadă determinată.
În rest, autoritățile locale nu au modificat nimic în
acest sistem și au susținut în mod repetat că nu fac
altceva decât să respecte legea. În 2016 am depus
o petiție împotriva lor la Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării, iar în 2017 i-am dat în
judecată. Am demonstrat că criteriile de atribuire
de locuințe sociale în Cluj-Napoca, definite prin HCL
434/ 2015, sunt atât discriminatorii, cât și ilegale.
După atâția ani, în 2019, justiția ne-a făcut – cel
puțin parțial – dreptate. În 13.11.2019 am dat de
știre despre această victorie printr-un comunicat
de presă cu titlul Administrația locală clujeană
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încalcă legea pentru a îngrădi accesul la locuințe
sociale. Am accentuat următorul mesaj: Pentru un
Cluj social, pentru un Cluj antirasist! (Comunicatul
este accesibil pe pagina de internet a Căși sociale
ACUM!, aici: https://tinyurl.com/wvb5p2c).
Cum ne-a făcut justiția dreptate?
Analizând istoricul sistemului de criterii de atribuire de locuințe sociale în orașul Cluj, am demonstrat că ele nu au apărut de pe o zi pe alta, ci sunt
rezultatul unor politici constante de îngrădire a
dreptului la locuire pentru cele mai precare persoane. Și mai mult, am arătat că, în paralel cu reducerea
stocului de locuințe din fondul de stat, criteriile
stabilite au avut rolul de a descuraja cetățenii în ce
privește solicitarea de locuințe sociale, reducerea
solicitărilor fiind utilizată la rândul ei de primărie
ca argument împotriva creșterii fondului de locuințe sociale. Din 2015 încoace, am susținut anual
depunerea a circa 120 de cereri de locuințe sociale,
dovedind nevoia de aceste locuințe în oraș. Apoi,
Fundația Desire, împreună cu 81 de persoane care
au solicitat locuințe sociale în 2016, am acționat în
instanță Primarul și Consiliul Local al Municipiului
Cluj-Napoca cu privire la nelegalitatea criteriilor
de atribuire de locuințe sociale.

În Dosarul 2446/117/2017 – întocmit și susținut de avocata Paula Petean – am motivat astfel
acțiunea noastră: Sistemul de criterii de acordare a locuințelor sociale definite în Hotărârea
434/16.12.2015 a Municipiului Cluj-Napoca duce
la excluderea persoanelor marginalizate de la obținerea unei locuințe sociale (față de care, conform
legii 112/2002 privind prevenirea și combaterea
marginalizării sociale, Consiliile Locale au obligația
de a asigura o locuință adecvată) și totodată încalcă flagrant dispozițiile Legii nr. 144/1996 privind
locuințele.
Şedinţa publică din 11 Noiembrie 2019 - DECIZIA
CIVILĂ Nr. 1517/2019 A CURȚII DE APEL CLUJ/
SECȚIUNEA CONTENCIOS-ADMINISTRATIV:
→ ESTE NELEGAL CRITERIUL DE ELIGIBILITATE,
CARE EXCLUDE VENITURIE DIN ASISTENŢĂ SO-

CIALĂ DE LA ACORDAREA DE LOCUINȚE SOCIALE.
→ ESTE NELEGAL CRITERIUL DE SELECŢIE PREVĂZUT LA PUNCTUL IV/STUDII.

În decizia sa definitivă și irevocabilă de mai sus,
Curtea de Apel a mai constatat că cele reţinute prin
sentinţa civilă sa prealabilă (nr. 86/2018), care a
analizat dispoziţiile HCL nr. 434/2015 din perspectiva discriminării, se impun şi în prezentul dosar,
adică:
Discrepanţa între punctajele acordate pentru
persoanele cu studii cel puţin universitare, comparativ cu celelalte persoane este majoră, nefiind
justificată obiectiv, acest criteriu încălcând atât
Legea locuinței – Legea nr. 114/1996, cât și legislaţia privind discriminarea.

În prealabil, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a sancţionat administraţia locală
prin Hotărârea nr. 531/27.09.2017, reținând:
Acordarea unui punctaj de numai 5 puncte pentru
obţinerea de locuinţe sociale de către persoanele
fără studii sau studii primare, 10 puncte pentru persoanele cu dizabilităţi, până la 20 de puncte pentru
condiţiile de locuire precare în locuinţe neconvenţionale, în comparaţie cu acordarea de 40 de puncte
pentru persoanele care au studii universitare şi 45
de puncte pentru cei cu studii doctorale, reprezintă
discriminare conform art. 2 alin. 1 coroborat cu art.
10 lit. a) şi h) al OG nr. 137/2000.

Noi am atacat un număr mare dintre criteriile de
eligibilitate și de selecție aplicate în sistemul de
atribuire de locuințe sociale în Cluj-Napoca: de la
excluderea celor cu venituri fără contract de muncă
sau a celor care au ocupat o locuință publică fără
acte din lipsa unor alternative locative, prin favorizarea celor cu studii universitare în procesul de
selecție, până la modul limitat și discriminator al
luării în considerare a condițiilor de locuit. Instanța
ne-a dat dreptate în recunoașterea venitului minim
garantat ca o formă de venit, precum și în accepCărămida Ziarul dreptății locative
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tarea faptului că studiile absolvite nu pot constitui un criteriu căruia să i se acorde o importanţă,
prin punctajul acordat, de natură să înlăture de
la acordarea locuinţei sociale categoriile expres
enumerate de legiuitor.

Instanța a hotărât că HCL 434/ 2015 are un caracter nelegal în cazul a două criterii, iar celelalte
criterii contestate de noi intră în marja de apreciere
a administrației publice locale și nu sunt nelegale.
Totuși, Decizia civilă Nr. 1517/2019 a Curții de
Apel Cluj face apel la scopul și spiritul Legii locuinței, observând următoarele:
Trebuie subliniat că legiuitorul stabileşte, în cuprinsul art. 43 din Legea nr. 114/1996, o ordine
de prioritate cu privire la persoanele cărora li se
pot repartiza aceste locuinţe sociale, ordine care,
în accepţiunea acestuia, formează cu precădere
categoria vulnerabilă social, din cauza precarităţii
situaţiei economice. … Chiar dacă stabilirea unor
criterii este atribuită administraţiilor publice locale, din conţinutul legii rezultă în mod indubitabil că
voinţa legiuitorului a fost aceea ca aceste criterii să
fie stabilite de aşa natură încât să fie determinate
cele mai vulnerabile categorii de persoane, predispuse excluziunii sociale, circumscris obiectivului
socio-juridic al legii. …. Potrivit definiţiei legale a
categoriei defavorizate, care include grupurile de
persoane vulnerabile social predispuse excluziunii
sociale, aceasta cuprinde persoanele care fie se află
pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea
cetăţenilor datorită diferenţelor identitare faţă de
majoritate, fie se confruntă cu un comportament
de respingere şi marginalizare.

Efectele victoriei în instanță și ale unor alte demersuri
Primăria Municipiului Cluj-Napoca a modificat
imediat punctajele acordate pentru solicitările de
locuințe sociale depuse până în iulie 2019 conform
deciziei Curții de Apel nr. 1517/11.11.2019. Analizând punctajele primite de solicitanții susținuți
de mișcarea Căși sociale ACUM! în demersul lor
de întocmire și depunere a dosarelor în acest an,
trebuie să notăm următoarele:
-În zona Pata Rât, numărul de persoane beneficiare de venit minim garantat este în descreștere
datorită înăspririi condițiilor de acordare, de aceea,
în acest an, doar în cazul a trei persoane s-a făcut
dreptate de pe urma deciziei curții în sensul că ele
au fost declarate eligibile la locuințe sociale.
-Eliminarea criteriului de studii a redus punctajele tuturor de pe lista de priorități, cei cu studii
doctorale pierzând 45 de puncte, iar cei cu patru
clase doar 5 puncte; drept urmare, chiar dacă a
căzut punctajul total al tuturor, poziția pe lista de priorități a celor care au
pierdut mai puține
puncte la capitolul
studii, eliminat din
sistemul de criterii,
s-a îmbunătățit.
Înainte de a afla
decizia irevocabilă a Curții de Apel, în 16.10.2019,
Căși sociale ACUM! a însoțit 11 persoane la ședința
Consiliului Local, unde acestea și-au cerut, uniți și
demni, drepturile ca persoane cu dizabilități care
locuiesc în condiții inumane în zona Pata Rât sau
în alte locuri inadecvate în oraș: domnule Boc, ați
spus că în orașul Cluj nu este nimeni lăsat în urmă.
Vizitați oamenii din Pata Rât, să vedeți cum locuiesc cei pe care i-ați lăsat în urmă.

Daniel a relatat care sunt riscurile pentru sănătatea și viața oamenilor nevoiți să locuiască într-o
zonă unde primăria nu găsește soluții să asigure
curățenia publică.
Anna a atenționat că acolo oamenii mor de vârstă
relativ tânără, și se îmbolnăvesc de boli incurabile. Iar buletinele provizorii îi exclud de la multe
drepturi.
Elena a povestit cum și ea are dizabilitate și are și
copii cu dizabilități, dar anul trecut a fost declarată
neeligibilă. Și oricum ar primi punctaj doar pentru o
persoană din cele trei care au dizabilități în familie.
Doar 10 puncte.
Florentina i-a replicat lui Boc că acolo locuiesc
oameni care muncesc să țină Clujul curat, fără de
care în două zile orașul s-ar umple de gunoaie.
Lazăr a povestit cum după evacuarea din locuința retrocedată, ambii părinți au ajuns să moară
de cancer pe Cantonului. Iar el a intrat în depresie
și a ajuns să sufere de schizofrenie. Și se chinuie
ca copilul lui pe care îl crește singur să meargă în
fiecare zi la școală. Chiar dacă ei nici măcar nu au
electricitate în casă.
Letiția a fost evacuată acum jumătate de an dintr-o locuință retrocedată. De atunci doarme sub
scările unui spital. E operată pe inimă și trebuie să
suporte în curând altă operație.
Pe lângă aceste intervenții, toți cei care am fost
prezenți la ședința Consiliului Local, prin pancartele ținute în mână, le-am amintit consilierilor despre
următoarele cazuri:
Sunt asistent personal la fiica mea cu handicap
grav care necesită protecție specială. Locuiesc de
20 de ani în condiții inadecvate. Anul trecut am primit 62 puncte pentru cererea de locuință socială.
În 2016 casa noastră a ars într-un incendiu. Anul
trecut am primit 93 puncte pentru cererea de locuință socială.
Sunt persoană cu handicap accentuat. Am trei
copii cu dizabilități. Am crescut la casa de copii. Am
11 clase absolvite. Nu am avut niciodată o locuință
adecvată. Anul trecut m-ați declarat neeligibilă la
locuință socială.
Am făcut atac cerebral după ce m-ați mutat în
casele modulare din Pata Rât. În condițiile de acolo
nu îmi pot îngriji sănătatea. Anul trecut am primit
98 puncte la cererea de locuință socială.
Sunt mama unui copil cu dizabilități. De nouă
ani ne-ați mutat într-un modular lângă rampa de
gunoi. Anul trecut am primit 118 puncte pentru
cererea noastră, dar nu ne-ați repartizat locuință.
Sunt tutore la o persoană în vârstă cu handicap
grav. Ne-ați mutat într-un modular lângă rampa
de gunoi. Anul trecut am primit 58 puncte pentru
cererea noastră de locuință socială.
Tot atunci am susținut cererile speciale ale 19
familii, cazuri cu persoane cu dizabilități, pentru
a fi audiate de Comisia mixtă de repartizare a locuințelor sociale a Consiliului Local. Toată lumea
a argumentat de ce este imposibil ca o persoană cu
dizabilități să fie îngrijită corespunzător în condiții
inadecvate de locuire și/sau sub risc de evacuare
și/sau locuind pe stradă. Am fost primiți la întâlnire în 5 noiembrie 2019, familiile prezentându-și
situația și solicitând să li se acorde, la capitolul Caz
de forță majoră, punctajul maxim de 20 de puncte
pentru situația extrem de gravă în care se află și
pentru a li se asigura dreptul la locuință atât ca
persoane marginalizate social, cât și ca persoane
cu dizabilități. Ca urmare a acestor demersuri, comisia a acordat 10 puncte cazurilor de familii cu
copii minori cu dizabilități, cărora până acum nu
le-a fost acordat acest punctaj pentru că criteriile
din Cluj recunoșteau doar handicapul permanent,
iar copiii nu sunt încadrați în handicap permanent
până la 18 ani, chiar dacă suferă de handicap grav.
Căutăm colaboratori pentru a susține mai departe

persoanele cu dizabilități și/ sau familiile cu copii
cu dizabilități în vederea asigurării în fapt a dreptului lor la locuință adecvată.
Ducem lupta mai departe
Scopul și spiritul Legii locuinței la care Curtea de
Apel a făcut referire în decizia sa din 11 noiembrie
2019, ar trebui respectat în cazul fiecărui criteriu
de eligibilitate și de selecție utilizat în atribuirea
de locuințe sociale, poate înainte de toate în cazul
condițiilor de locuit.
Condițiile de locuit ale solicitanților sunt definite în Art. 21 al HG nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii locuinţei ca un prim
considerent în stabilirea ordinii de prioritate printre categoriile de persoane beneficiare de locuințe sociale definite la rândul lor în Art. 42 al Legii
114/1996. Sistemul de atribuire de locuințe sociale
din Cluj-Napoca, la capitolul „Condiții de locuit”
onorează cu puncte doar vechimea chiriilor private
înregistrate la Administrația Finanțelor Publice.
Noi spunem că, pe lângă acest punct de vedere –
tocmai pentru a respecta spiritul Legii locuinței
descris mai sus – la acest capitol trebuiesc punctate
toate dimensiunile deprivării locative cu care se
confruntă grupurile de persoane vulnerabile social
predispuse excluziunii sociale, și anume: lipsa unei
toalete și/sau băi în casă, lipsa apei curente în casă
și canalizării, lipsa curentului electric, istoric de
evacuări, istoric al locuirii într-un mediu nesănătos,
locuirea în condiții de nesiguranță sau sub risc de
evacuare, locuirea în supraaglomerare, locuirea
într-un spațiu cu igrasie și/sau întunecat, și altele
asemenea. În relație cu administrația publică locală, noi susținem: pentru a respecta decizia Curții
de Apel, chiar dacă aceasta nu face observații cu
privire la nelegalitatea modului în care se aplică în
Cluj-Napoca criteriul condițiilor de locuit, Primăria
și Consiliul Local ar trebui să aplice scopul și spiritul
legii locuinței și în relație cu acest criteriu.
Și avem și un alt argument în vederea modificării
criteriilor de atribuire de locuințe sociale pe lângă
cele două criterii la care face referire decizia Curții
de Apel. În Referatul privind Procedura de achiziție de pe piața liberă a unor imobile de locuințe cu
destinația de locuințe sociale din 18.04.2019 (vezi
despre asta poziția Căți sociale ACUM! publicată
în Cărămida nr. 8), Primăria afirmă că a recunoscut următoarele: nevoia de locuințe sociale în oraș;
nevoia de a facilita accesul la o locuință adecvată a
persoanelor marginalizate social pentru a asigura
o incluziune reală și sustenabilă; fundamentarea
propunerii de mai sus pe prevederile Legii asistenței sociale cu privire la combaterea sărăciei,
precum și pe reglementările Legii privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale legate
de obligațiile consiliului local de a asigura accesul
familiilor marginalizate la locuință și la servicii
publice de strictă necesitate. În măsura în care Primăria Cluj face apel la aceste deziderate, va trebui
să fie consecventă și să le utilizeze și în redefinirea
criteriilor de atribuire de locuințe sociale.
Într-un final, dar nu în ultimul rând, considerăm
că victoria obținută în justiție în noiembrie 2019 de
către Fundația Desire și 81 de persoane, a întrerupt
o practică ilegală și îndelungată a autorităților locale din Cluj-Napoca. Sentința favorabilă nouă, celor
care luptăm pentru dreptate și justiție locativă, constituie un precedent important pentru contestarea
criteriilor injuste din alte orașe ale țării.
Enikő Vincze
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Proces câştigat cu Primăria Cluj-Napoca:
anularea a două criterii injuste
După doi ani de luptă în instanţă, am obţinut o victorie care ne bucură: două dintre criteriile discriminatorii care îngreunau accesul persoanelor sărace la
locuinţe sociale au fost declarate ilegale. Ne referim
la criteriul privind veniturile din asistenţă socială,
precum şi la criteriul privind studiile universitare.
Acesta din urmă prevedea ca persoanele cu studii
superioare să obţină un punctaj mai mare decât cele
cu studii medii sau generale. E uşor de înţeles de ce
un astfel de criteriu era discriminatoriu: accesul la
educaţie superioară în România nu este un drept
universal, ci este un privilegiu. Nu oricine îşi poate
permite să facă un doctorat, iar acest lucru nu ar
trebui să determine şansele de a obtine o locuinţă
socială. Nu trebuie să uităm că locuinţele sociale ar
trebui acordate pe bază de nevoi persoanelor care

trăiesc în sărăcie şi care nu îşi permit să plătească
o chirie în oraş, sau să îşi cumpere o locuinţă.
Procesul câştigat a fost intentat în 2017 de Fundația Desire alături de 81 de persoane care locuiesc
pe str. Cantonului și str. Stephenson.
Alături de persoanele evacuate și de cei şi cele
care aplică pentru locuințe sociale vom lupta în
continuare pentru creșterea numărului de locuințe
publice. Luptăm și împotriva politicilor de dezvoltare care crează gentrificare, duc la evacuări și la
împingerea oamenilor cu venituri mici la marginea
orașului și chiar în afara lui.
Vrem un oraș pentru oameni, nu pentru profit;
drepturi pentru chiriași și controlul chiriilor;
vrem un oraș universitar cu cămine studențești
publice;

un Cluj fără rasism și fără evacuări!
Pentru că orașul este al tuturor și locuirea e un
drept universal, nu un privilegiu.
Victoria noastră întrerupe o practică ilegală și
îndelungată a autorităților locale din Cluj-Napoca.
Aceste autorități au susținut în mod repetat că nu
fac altceva decât să respecte legea. Justiția a dovedit
contrariul. Criteriile împotriva cărora am luptat nu
au apărut de pe o zi pe alta, ci sunt rezultatul unor
politici constante de îngrădire a dreptului la locuire
pentru cele mai precare persoane.
Sentința obținută constituie un precedent important pentru contestarea criteriilor injuste din
alte orașe ale țării.

Evacuarea și șantajul Primăriei Municipiului
Cluj-Napoca față de persoanele din Pata Rât

Piaţa Autonomă Cluj – PAC – este un proiect în
întregime independent, prin care un spaţiu public
este transformat spontan într-un loc de protest
şi al schimburilor libere şi solidare, la care toată
lumea este invitată. PAC se bazează pe principiile
mișcării „hrană, nu bombe”, şi se întâmplă deja de
mulţi ani în Cluj. Redacţia Cărămida a discutat cu
A., una dintre persoanele implicate în PAC, pentru
a afla câteva detalii despre această acţiune.

În 17 decembrie 2010 Primăria Municipiului Cluj
Napoca a evacuat forțat 76 de familii de pe strada
Coastei în Pata Rât în aproprierea rampei de gunoi
a orașului și în aproprierea stației de epurare de la
fabrica de medicamente Terapia.
Din cele 76 de familii 40 de familii au primit câte
un modul, adică o cameră de 16 metri pătrați, iar
celelalte 36 familii n-au primit nimic, doar un teren gol și li s-a spus verbal să construiască ceva

(o colibă, o casă). Pe baza
contractelor de închirere, acele contracte au fost
prelungite de către Primărie printr-un act adițional:
primul act adițional până
în 31.12.2013, al doilea act
adițional a fost prelungit
până în 30.06.2014, al treilea act adițional a fost prelungit până în 30.06.2015,
al patrulea act adițional
până în 27.06.2019.
Comunitatea de la casele modulare (Platanilor),
sprijinită de European
Roma Right Center, a început un proces împotriva
Primăriei pentru discriminare și evacuare forțată pe
timp de iarnă. În Cluj-Napoca s-au epuizat toate întrevederile de la tribunal.
Comunitatea a câştigat,
iar apoi Primăria a făcut
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recurs, și a continuat tot așa timp de 8 ani de zile.
Procesul a fost mutat la București, la Înalta Curte
de Casație și Justiție.
Acum 2 ani s-au eliberat niște module de pe strada
Platanilor. Anumite persoane au aplicat pentru acele module, dar Primăria i-a șantajat, spunându-le că
numai dacă renunță la litigiul procesului pe care îl
avem pe rol o să li se atribuie un modul. Bine înțeles
că oamenii au și renunțat la proces, fiind intimidaţi
astfel de funcționarii Primăriei. Anul acesta când
actul adițional a expirat, majoritatea familiilor din
comunitate au fost intimidate și șantajate să renunțe la proces, dacă doresc să li se prelungească
contractele pe module.
Aceasta este Primăria Cluj-Napoca, care profită
de persoanele vulnerabile, mizând că acele persoane nu își cunosc drepturile, șantajându-le și intimidându-le. Mă întreb dacă aceste practici se fac
și cu persoane de alte etnii, sau doar cu persoanele
de etnie romă. Primăria trebuie să dea socoteală
pentru aceste acțiuni pe care le face.

Când ați făcut pentru prima dată PAC?
În 16 decembrie 2012. Apoi în fiecare lună o perioadă, apoi mai rar, dar am fost activi din 2012
până în prezent.
Ce înseamnă „hrană, nu bombe” ?
Se referă la acțiunea de a da mâncare vegană
gratis în stradă, în semn de solidaritate și protest.
Are o tradiție mai veche, și este prezentă peste tot
în lumea anarhistă. Reprezintă în mare acțiunea
de solidarizare cu toate persoanele, indiferent de
rasă, gen, orientare prezentă, etnie, regiune etc.
Și cel puțin din punctul meu de vedere, critică și
sistemul economic și politic actual. Și evident, cum
zice numele, este şi o critică la adresa războaielor,
care se poartă în continuare în timp ce hrana nu
este accesibilă tuturor.

Spuneți în manifestul vostru că visați la o comunitate unde să îți ajuți
aproapele nu e un act de altruism ci o
practică normală. Ce înseamnă asta
pentru voi, și ce înseamnă că preferați
solidaritatea și nu caritatea?
Credem că oricum resursele ar trebui
redistribuite mai egal. Actele de caritate sunt adesea făcute de persoane
foarte bogate care monopolizează o
grămadă de bani, resurse și acces la
resurse. Și în felul acesta, discrepanțele sociale continuă să existe. De la
muncitori prost plătiți în Cluj, angajaţi
de către firme ce își crează o imagine cool și caritabilă; la cazuri și mai
triste, Bill Gates, care este un exemplu de filantrop-inventator-salvator
al lumii a 3-a, şi care închide ochii la
cazuri de sinucideri ale muncitorilor
din fabricile ce construiesc telefoanele
ce funcţionează cu produsul său; și să
nu uităm râuri negre prin China, poluate tot de aceeași industrie pe care el o
reprezintă. Oricum sunt atât de multe
alte cazuri de abuz față de muncitori și
abuzul ce îl reprezintă munca pe venitul minim în condiții groaznice. În
timp ce flămânzii tot flamânzi rămân.
Fie că e vorba de lipsa totală de acces la hrană, sau
necesitatea de a alege între un produs sau altul
pentru că nu îți permiți. În contextul acesta, cred
că trebuie să fim cât se poate de conștienți de ceea
ce se întâmplă în economie și politică. Și să fim
atenți la dinamicile din comunitățile noastre. Și
oricât le place unora să aplaude actele filantropice,
trebuie să adresăm problemele de la rădăcină. Cred
că acțiunile caritabile sunt o altă unealtă dintr-un
sistem foarte bolnav.
Alt aspect relevant ar fi și că aceste organizații
de caritate sunt de fapt greu de accesat. Unele sunt
prinse în labirintul birocratic, altele sunt destinate doar unor anumite categorii sociale sau culte
religioase, și așa mai departe. Ar trebui să avem
o structură în care oamenii să aibă acces la hrană
oricând au nevoie.
Este important să acționăm în solidaritate și nu
din milă, frică de ceva mai mare, că ne obligă cineva,
sau că avem deducere de la impozit, de ochii lumii,
sau mai știu eu ce motive ar fi. Cred că majoritatea
dintre noi am fost socializați, educați și patronizaţi
într-un mod total opus. În lipsa unei solidarități, în
favoarea conservării/siguranței/competitivității.

De-a lungul istoriei s-a dovedit că schimbările spre
o lume mai puțin opresivă au venit prin solidaritate și unirea forțelor care rezistau. De la lupta
sclavilor, la cea pentru drepturile femeilor, luptele
muncitorești și pentru drepturile lgbtqai+, Roșia
Montană, ş.a.m.d. Oricum, este un exercițiu pe care
trebuie să îl practicăm constant, pentru a ne crea
relații mai bune pe toate planurile, de la locul de
muncă, în familie, cercurile de prieteni și colective,
în spațiile sociale.
Cum crezi că se integrează evenimentele de genul
PAC în lupta contra gentrificării?
Cred că faptul că reușim să eliberăm un spațiu
public de câteva ori pe an, este destul de fain. E
important să încercăm să menținem puținele locuri
publice ce mai există în oraș. Piețele și trotuarele
fiind aproape tot timpul ocupate de terase, food
fest-uri, și tot felul de evenimente de consum.
Cred că la PAC vine lume din toate păturile sociale. Într-un context de luptă împotriva gentrificării,
e fain să știi că oamenii care deja sunt împinși la
periferie au un moment să se bucure de centru și
de spațiul public fără să fie luați la întrebări de autorități. Mă gândesc de exemplu la persoanele fără
adăpost cu care mai petrecem timpul,
sau copiii de prin Mănăștur sau oameni
de prin Pată.
Cât de des se desfășoară PAC?
La început era o dată pe lună, dar acum
încercăm să facem cât de des putem. Măcar o dată la două trei luni. Ne-ar plăcea
să facem lunar asta.
Cum poate lumea afla de evenimentele
PAC?
Poate afla de pe internet, facebook,
alte platforme; din vorbă în vorbă; prin
flyer-ele ce se distribuie și afișele ce se
lipesc.
Dacă cineva vrea să va ajute la tăiat
legume și la spălatul vaselor de după,
cum se poate implica?
Există o pagină de facebook, unde cine
vrea, poate să ne scrie. Și un grup. Și pot
să ne caute și contacteze, nu e greu de
dat de noi. https://www.facebook.com/
piață.autonomă.cluj/

Linda Greta Zsiga
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MARȘ PENTRU
DREPTURILE CHIRIAȘILOR ȘI
ÎMPOTRIVA EVACUĂRILOR

Solidaritate între evacuați și chiriași!
marți 17.12.2019,ora 18, B-ul Eroilor-clopot

Jurnal din Vulturilor 50:
o carte despre luptă şi rezistenţă

În această toamnă a apărut o carte care nu se
aseamănă cu nicio altă carte. Ea este povestea unei
femei care a fost evacuată împreună cu familia ei
din casa unde trăia în București, pe strada Vulturilor nr. 50. Dar nu este o poveste care să te facă să
plângi de tristețe. Nicoleta Vișan nu este o victimă,
ci o luptătoare. Această carte este povestea luptei
ei, pe care o duce de ani de zile cu curaj, cu forță și
cu speranța în victorie. Jurnalul Nicoletei este o
poveste care ne dă speranță.
Mai mult decât atât, această poveste este mai mult
decât o carte: este un instrument, o armă. Cuvintele
scrise de persoane atât de puternice nu pot rămâne
doar litere pe foaie, ci se transformă în fapte, în
acțiuni, în strigăte de revoltă și în gesturi de nesupunere.
Cartea se bazează pe jurnalul ținut timp de doi ani
de Nicoleta, în timpul evacuării și apoi în timpul cât
a locuit pe stradă, luptându-se cu poliția și autorităţile pentru drepturile și demnitatea ei. Povestea are
două planuri, unul care ține de activismul Nicoletei
și altul care ține de viaţa ei personală. Cele două
planuri se îmbină foarte ușor, căci nimeni nu poate
separa lupta politică de propria viaţă.
Pe lângă povestea Nicoletei, cartea conține un
ghid al luptei împotriva evacuărilor, precum și o
analiză a contextului evacuărilor și retrocedărilor
din București. În acest fel, cartea prezintă rezultatele muncii mai multor activiste și activiști pentru
dreptul la locuire din București, care rezistă de ani
buni în fața evacuărilor, a marginalizării și excluderii oamenilor fără locuințe.

Cartea a fost lansată în octombrie în Cluj, în prezența autoarei, a familiei și a colegelor și colegilor
ei. Nicoleta ne-a spus atunci că nu își imagina niciodată că, după ce a fost evacuată și a trăit într-o
locuință improvizată pe stradă, în frig, ploaie și
ninsoare, va ajunge vreodată să își lanseze propria
ei carte. Și tocmai de aceea această carte este mult
mai mult decât un alt volum în rafturile librăriilor
– este un strigăt de luptă din pieptul unei femei
care și-a pierdut casa. O femeie pe care statul a vrut
s-o facă să plece, să devină invizibilă, să tacă, să nu
vorbească, să nu scrie.
Tot la lansare Nicoleta ne-a spus că noi, chiriașii,
suntem robii și roboții statului. Suntem nevoite
și nevoiți să muncim zilnic ca să plătim pentru un
acoperiș deasupra capului. Dacă mâine nu vom mai
putea munci – ne întreabă Nicoleta – cine ne va
mai plăti chiria? Tocmai de aceea și noi, chiriașii,
putem ajunge oricând în situația de a fi evacuați,
de a trăi pe stradă. Cartea Nicoletei este un îndemn
să cunoaștem această realitate, dar să nu ne resemnăm. Să ne unim, să luptăm împreună cu persoanele
evacuate, cu oamenii fără adăpost, cu cele și cei de
la margine. Locuința nu este un merit, ci un drept!

Bea, 28 de ani

credite foto: FCDL

Experiențe de locuit ale generației chiriașilor
Paul, 31 de ani
Eu am stat pe Meșterul Manole, după aceea m-am
căsătorit și ne-am mutat pe Rosetti. Apoi ne-am
mutat înapoi la mama pe Meșterul Manole și după
ce a născut soția, tot în același an, ne-am mutat pe
Bârsei, la socri. Acolo am stat până în 2012. Pentru că cheltuielile au fost prea mari și nu am făcut
față, am zis Hai să ne mutăm la mama! Și acolo am
și rămas până acum în mai, când ne-am mutat în
chirie cu ajutorul de chirie de la primărie. Până la
urmă am găsit-o întâmplător pe Facebook, după ce
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E în Grigorescu la parter de bloc turn, proprietara
e o doamnă super. Dar vezi tu că nu mulți te iau în
chirie. Nici nu am îndrăznit să zic că mai negociez
ceva... Și îi plătesc eu ANAF-ul. Mi-a expirat buletinul și mi-a făcut acolo. Mi-a zis: Poți să stai cât
vrei tu, eu nu te dau afară, doar să-ți plătești dările
ce-ți vin, cheltuieli, apă, gaz, curent. Dar problema
e că vine prea mult. Până în 350 de lei cheltuielile
la bloc fără gaz, fără curent. Pe iarnă o să tot vină,
că merge centrala non-stop și locuim chiar pe colț.
E izolație, dar degeaba, plus că iese mucegai și soția
e bolnavă de astm.
Proprietara primește în cont 1400 de lei și îi mai
dau eu diferența 150 de lei lunar. Al doilea an primăria zice că plătesc numai 75 la sută. Al treilea
an încă nu se știe. Îți dai seama că la al treilea an
dacă nu se aprobă sau nu o să găsească o soluție, o
să fie foarte greu. Măcar pe timp de vară mai poți
să mergi la două locuri de muncă. Și totuși cum plătești? Din salariul ăsta de 2360 de lei în construcții
ce să faci? Unde să îți bagi capul? Lucrezi numai
ca să îți plătești, deci nu ca să supraviețuiești. Ce
să zic... m-am bazat că o să fie pe ceva loc dosarul
de locuință socială, nu chiar neeligibil, nici nu știu
din ce cauză. Dar timpul tot se scurge și mie îmi
expiră dispoziția, dacă nu o să îmi mai acorde nimic
primăria, o să ajung să lucrez doar pentru chirie. Noi
suntem mari și răbdăm, dar copiii nu înțeleg de ce
nu e de mâncare.
Ar trebui să fie un pic mai mici chiriile, prețul lor
e prea mare, e prea mare. Banii nu se fac cu ciocanul
ca să-ți plătești chiria. O să se ajungă să
lucrezi doar ca să-ți plătești dările... Hai
că vara îți iei două locuri de muncă, dar
cât poți să o duci așa...? Eu de 7 luni de
zile nu am mai avut liber de sâmbătă și
duminică. Lunar cu cheltuieli, diferența
la chirie, plus ANAF-ul, ajung la 12001300 de lei. Anul viitor...? În Cluj sunt
prea mari chiriile, sunt prea mari! Deci
socrii nu mai stau pe Bârsei să merg
la ei. Toate rudele soției locuiesc în
Florești, nu pot merge pe capul lor. Sora
mea locuiește în Fundătura, una la țară, cealaltă în
Apahida la soacră-sa, frate-miu e în chirie și el, unde
să mă duc? Nu am unde. Aia e problema.

ne-au refuzat cam 15 proprietari. Am căutat mult.
Înainte am găsit ceva în Mănăștur, foarte mic și
foarte vechi, mobilă veche de pe vremea lui bunica, la 300 de euro. Am zis că dau eu diferența, că
primesc maxim 1400 de lei pentru un an de zile, pe
cât e făcută decizia de ajutor. Așa am găsit la 300 de
euro, am zis că avem 5 copii, nu o aveam pe micuța
și a venit proprietarul cu mine pe Venus. Asta era
a 14-a încercare. Când să facem contractul, a auzit
mama lui câte persoane suntem și a renunțat. A
zis că Nu-nu-nu, nu dăm în chirie pentru atâtea
persoane! Ceilalți proprietari la care sunam tot așa

ziceau, că suntem prea mulți. Unde ne accepta era
în Florești cu 250-300 euro sau în Apahida, dar nu
se putea aplica acolo dispoziția cu ajutorul de chirie.
Unde stăm acum i-am scris că avem 5 copii. Zice,
Da, nicio problemă, mă bucur că aveți așa familie
mare! Și a fost și de acord să vină plata prin primărie. E 330 de euro, iar diferența o plătesc eu. M-am
întâlnit cu doamna, i-am dat avansul de 330 de euro
în două tranșe că doar așa am putut. Era chiar ultima
săptămână din aprilie. Mă sună a doua zi, Nu vreți să
vă mutați cu o săptămână mai devreme, totuși să faceți Paștele și nu trebuie să plătești o săptămână?.
Cărămida Ziarul dreptății locative
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În Târgu Mureș am terminat facultatea și am venit în Cluj din 2013 la master. Iar ideea era să găsesc
chirie pe 2 ani, dar de atunci au trecut 6 ani pentru
că între timp am început doctoratul. La cămin nici
nu am solicitat pentru că ideea de cămin nu îmi
plăcea, nu doream o „viața studențească”, ci intimitate, liniște și spațiu pentru propriile gânduri.
Viața studențească înseamnă mulți, gălăgie, nu
poți să dormi, trebuie să împarți chestii cu alții,
alcool și party-uri. Nu am auzit pe nimeni care să
poată învăța cum trebuie la cămin. Eu aveam deja
ideea de cercetare, vroiam să fac ceva serios, nu
doar să trec examenele. Fusese o posibilitate legată
de căminele A din Hașdeu, urmăream dacă era o
cameră disponibilă doar pentru o persoană, dar
nu a fost să fie.
Prima chirie am găsit-o prin agenție, eram cu o
prietenă tot din Târgu Mureș, care începea facultatea unde eram și eu. Ne-am tot uitat vreo două
săptămâni la apartamente găsite prin piață, grupuri
de Facebook, dar erau foarte groaznice. Vroiam un
apartament de 2 camere pentru noi sau maxim de 3
camere cu încă cineva. Printr-o agenție am găsit, a
fost ultima șansă, eram foarte supărate. Era 300 de
euro cu trei camere în Gheorgheni pe str. Borsec.
Părea ieftin chiar și atunci față de ce era pe piață.
Unele mai nașpa erau 350-400 euro. Apartamentul
acesta arăta foarte bine, proaspăt vopsit, avea tera-

să, o baie și bucătărie. A mai venit o fată, dar a venit
apoi altcineva în locul ei. Era colegă de facultate
care a plecat la Budapesta, apoi a venit un coleg al
prietenei cu care eram, apoi altcineva, dar numai
cunoscuți. În Gheorgheni rămăsese chiria numai
300 de euro pentru că eram noi de treabă. Ne-am
înțeles bine cu cel care avea în grijă apartamentul,
o rudă a proprietarului. Iar în lunile de vară am
plătit numai jumate. Proprietarul era în America și
nu prea îl interesa foarte mult. E mai mult pentru
nostalgie, a și venit o dată, a intrat un pic, a plâns
și a plecat. Ne-am considerat norocoase față de ce
era în rest pe piață. Acolo era mult verde în jur, ne-a
plăcut și cartierul, nu doar apartamentul.
Am stat acolo până în 2018, când ne-am mutat
în apartamentul unei mătușe de-a prietenei mele,
unde plăteam o chirie simbolică, 50 de euro. Am stat
în jur de un an pentru că vroiam să stau singură,
iar prietena mea începuse o relație. M-am mutat
în septembrie, dar m-am hotărât să caut chirie în
vară. Erau foarte scumpe. Cel mai ieftin era 250
de euro, unde frigiderul era sub pat. Era renovat și
arăta bine, dar era super mică. Unde am găsit și stau
acum, m-a recomandat o profesoară. Avut niște
probleme personale și s-a decis că mai așteaptă un
an. Cum ea se știa cu proprietarul, m-a recomandat și în locul ei am fost eu. Garsoniera e proaspăt
renovată, dar a stat 2 ani goală pentru că nu
vroiau să stea cineva acolo în
care nu aveau

noi vroiam să ne mutăm separat. La apartamentul
de 4 camere nu era făcut nimic, era ca la bloc vechi.
Înainte să plecăm, a refăcut încălzirea, a pus centrală. După ce am plecat, au schimbat și geamurile
la termopan și au sigilat.
Ulterior, vreo trei luni am stat și cu sora prietenei,
ea era pe cale să plece în Germania. Stătuse și ea în
apartamentul din Mănăștur, cât și un frate de-al lor.
Deci noi trei ne-am mutat la Piața Mihai Viteazu
într-un apartament de două camere găsit prin Piața
pus de o agenție. Am făcut un contract cu agenția,
care vroia cu 250 de euro. Apoi am găsit anunțul pus
separat de proprietară și ne-am înțeles cu ea direct
la 200, chiar dacă în contract s-a scris doar 100. În
bucătărie era un spațiu rezervat pentru toaletă
și cabină de duș, foarte mic, făcut din gips carton.
Era o casă foarte veche chiar lângă statuie, nu era
luminată, dar era un pic renovată. Cealaltă cameră
era ca o galerie, nici nu puteai să stai în picioare.
După 2 ani, chiria a crescut la 250. Proprietara avea
pus un anunț de vânzare, chiar dacă ne-am înțeles
că nu vrea să vândă. La un moment dat după trei
ani mi-a zis că trebuie să se mute acolo că are ceva
probleme de sănătate. Ori l-a vândut, ori a venit
altcineva pe o chirie mult mai mare. Zicea că nu
vrea să ne mărească

încredere.
Proprietara are mai mulți copii care stau în străinătate. Apartamentul acesta îl foloseau doar când
venea cineva în vizită. Se stătea doar câte 2-3 săptămâni. Aici chiria e 180, dar e mai mult un gest din
partea proprietarei decât prețul pieței. Toată lumea
mi-a zis să nu spun nimănui despre asta că nu e
normal, e ceva foarte ciudat!

nouă prețul că
l-a mărit cu juma de an înainte. Prima dată a vrut
să vândă pentru 29 de mii de euro la 31 de metri
pătrați. La un an a mărit prețul la 50 de mii de euro.
Unde stăm acum pe Traian Moșoiu, de vreo trei
ani, am găsit prin Blitz imobiliare. Era o locație foarte faină și liniștită, cu garaj închis, iar apartamentul
cu 2 camere și balcon. Și o baie uriașă cu cadă, era
lux, nu ca în Mihai Viteazul, iar chiria e 350 de euro.
Dincolo era umezeală și nu aveam parcare. Era și
aici o chestie că ne-am dus acolo, uite camera, ce
fain, luăm în chirie. Cei de la Blitz au zis de fapt nu
mai e valabil că a venit ruda proprietarului și vrea
să se mute și nu mai dă în chirie. Eram un pic dezamăgiți pentru că prețul era bun. Eram hotărât și
trebuia să ne mutăm undeva în 2 săptămâni. Am zis
că nu e frumos. Am mai căutat și după o săptămână
sună înapoi agentul că iar e valabil apartamentul
că nu a venit ruda. Nu mai știam ce să fac. L-am
obținut, dar a fost o jucărie, am forțat de vreo 3 ori
și mai erau și alții interesați. Nici aici nu discutam
direct cu proprietarul, care e plecat în Suedia, ci cu
o cunoștință. Aici am avut contract pe primul an,
dar nu a fost prelungit, acum stăm fără.
Ar trebui să nu se mai plătească în euro și să putem să plătim prin transfer bancar. Să putem să
facem contract pe termen îndelungat. Important e
să fii în siguranță. Asta e important. Ca în Germania.
Că nu se schimbă de pe o zi pe alta, ca să poți să te
concentrezi la altceva. Dacă e făcut contractul bine,
plătești impozitul și tot, ești în siguranță. Nu zic 10,
măcar 5 ani, măcar 3 ani în contract. Să scrie acolo
că atâta plătești, atâta primești. Dacă te gândești
că trebuie să plătești 35 de ani să ai apartamentul

Attila, 32 de ani
Nici nu cred că mai știu toate chiriile pe de rost.
Am terminat liceul la Miercurea-Ciuc și am venit
la facultate în Cluj, dar nu am stat la cămin. Prima
dată am stat cu prietena lângă facultatea de economie, în Mărăști, prin 2006, cam un an jumate.
Înainte erau niște garsoniere pentru muncitori, iar
cineva a cumpărat, a renovat și a făcut studiouri.
Era vreo 700 de lei, dar pentru că nu lucram și eram
studenți, oricum era scump și ne susțineau părinții.
Era fain acolo, dar ne-am mutat că am avut o pauză
în relație.
Prietena a stat la un moment dat în Mănăștur
într-un apartament de trei camere, erau 5-6 persoane. Contractul era semnat de vreo 2 săptămâni și
a venit proprietarul, zicând că vinde apartamentul
și să plecăm. Am venit și eu și practic am rămas
aceeași, şi am mers în alt apartament din Mănăștur.
De la 400 de euro pe 3 camere am mers la 450 de
euro pe 4 camere, totul prin 2009. După un an au
scăzut la 370 că scădeau chiriile pe piață. Noi eram
într-o cameră cu 70 de euro și restul plăteau câte 50
de euro. Am stat vreo patru ani în cartier și ne-am
mutat pentru că toată lumea vroia să se mute. Iar
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tău... Eu stau mai bine în chirie decât să cumpăr, sunt
mulți bani de plătit. Poate vreau să mai schimb apartamentul, unul mai mare sau ceva, poate vin copii.
Beti, 40 de ani
Sunt din Baia Mare de loc, m-am mutat în Cluj
imediat după liceu, eram la facultatea la arte. Am
stat la cămin, mi se pare că era mai accesibil atunci.
Se ridică foarte mult numărul studenților și nu se
asigură deloc cazare pe măsură. În studenție am
stat o perioadă în chirie, chiar și în gazdă la un moment dat, pe vremea aia era chestia cu stat în gazdă
dacă vroiai mai ieftin. Atunci era ziarul Piața, nu
erau anunțuri online, dar deja era destul de scump
totul. Lumea era conștientă că sunt mulți studenți
și făceau tot felul de manevre. Chiar când ne-am
mutat din cămin, eram trei prietene care stăteam
cumva în aceeași cameră și apoi ne-am dat seama
că totuși am plătit destul de mult și eram tot în
gazdă. Pe vremea aia, fiind toți veniți din altă parte,
nu aveam prieteni sau altceva, nu puteam să găsim
decât căutând efectiv prin anunțuri.
Apoi o vreme am plecat din Cluj, nu prea îmi mai
convenea să stau în gazdă. Erau mai puține joburi
decât sunt acum, era puțin mai greu să rămâi aici în
chirie după facultate. Am plecat în Baia Mare, era
mai ușor, am fost profesoară vreo doi ani, după care
am avut tot felul de joburi prin lume. Când mi-am
dat seama că nu vreau să mă tot plimb așa aiurea,
am realizat că din toate variantele din România
suna mai ok Clujul, aveam și prietenii aici.

În 2012 deja erau anunțuri online, am căutat cu o
prietenă. Am găsit unde este acum Sala Polivalentă,
atunci nu era decât o schelă de beton și un drum
noroios. Era o zonă destul de necunoscută, dar faină
și nu era percepută ca o zonă centrală, ca acum. Noi
am răspuns prompt, pentru că și pe vremea aia era
un preț ok, 150 de euro două camere. Prietena nu
a stat foarte mult și am stat multă vreme singură
pentru că îmi convenea prețul. Am ajuns în situația
asta că proprietara te vedea că plătești la timp și
m-a ținut mulți ani fără să ridice prețul, chiar dacă
în oraș creștea prețul și cam simțeam că, ok, asta va
dura o perioadă și se va termina. Am stat 5 ani acolo.
Apoi, clasica poveste, ea are o nepoată în Germania
care am înțeles că și-a luat apartament acolo și avea
nevoie de bani pentru rată. Ea a decis să renoveze că,
într-adevăr, era ieftin, dar era super vechi și neglijat. Pe mine nu mă deranja. Aveam contract, dar am
avut și experiențe fără contract. În cinci ani zona
s-a schimbat, nici nu îmi mai plăcea, cum dă un pic
căldura, de joi e harababură, garduri, jandarmi, închis de circulație, gălăgie, Untold, toate sunt acolo.
Am stat apoi la o prietenă și ne-am căutat chirie în
Gruia, era un prieten din Baia Mare cu o garsonieră
foarte mică. Și cumva a fost că nu facem contract,
nu-mi dai garanție, ne știm, ok. Și era super mic,
fără ușă la bucătărie, balconul era închis, dar era
un pas. Aragazul era cu butelie. Patul îmi plăcea
că îl puteai ridica la perete și cât de cât aveai loc în
cameră, că dacă lăsai patul jos, nu mai aveai loc de
nimic. Chiria era 1000 de lei, care după o perioadă
mi-am dat seama că era un pic cam mult și pentru

mine și după aia s-a întâmplat o chestie: el stătea
cu prietena lui în chirie într-un apartament de 2
camere și au decis să își cumpere un apartament
și să își vândă garsoniera. Eu nu eram în România
atunci și a fost foarte ciudat că a zis „Ok, vreau să
vând”. Am zis Ok, nu mă deranjează să plec, dar a
vândut super rapid și după aia a fost foarte ciudat
că proprietara m-a luat așa că... Mi se părea normal
că am plătit până în data de x chiria, nu a fost un
preaviz ca în contract că îți spun cu o lună înainte.
A fost foarte enervant că era Când pleci de acolo?
Vreau să schimb yala și a fost foarte frustrant că
stai puțin, eu am plătit până în data de X. Puțin m-am
gândit la toate lucrurile astea, că uite cum e și cu
prietenii ăștia. Fără contract nu e bine nicicum! Și
am mai auzit de cazuri din astea și înainte.
Apoi am stat la o prietenă până am reușit să găsim
altceva și chiar azi am semnat contractul! Pe net
l-am găsit, am fost super pe fază, suntem trei acum
și mai căutăm o persoană. Dar, oricum, te trezești în
situația asta că oricât ai lucra... e foarte greu accesibilă o locuință. Pe termen lung te gândești că ok,
mai găsesc o chirie cu patru prieteni, e cool că am
camera mea, nu împart... Dar până când? Nu e ok.
La asta te gândești, că banii ăia se duc.

3. Ce înseamnă ‘Stop Chirie’ (Mietenstopp)?
-Plafonarea înseamnă că nu trebuie plătită o chirie netă mai mare decât ceea valabilă în 18.06.2019.
Înghețate la acest nivel sunt și chiriile la care creșterea este introdusă în contract.

În ultimii doi ani mișcarea chiriașilor din Berlin a
ajuns în mijlocul atenției internaționale. Orașul care
pentru o perioadă a experimentat cea mai abruptă
creștere în prețul chiriilor din lume a trecut prin
unele momente remarcabile, de exemplu, lupta cu
succes împotriva megacompaniei Google, un viitor
referendum pentru exproprierea proprietarilor
mari de locuințe (am mai scris despre acestea în
Cărămida nr.7), și acum o lege care reglementează
pe bune prețul chiriilor. Propunerea partidului socialist (Die Linke) a fost prezentată în iunie 2019
și prevede înghețarea chiriilor pentru următorii
cinci ani la nivelul din 18 iunie 2019. Rezumatul
se găsește ca informație utilă pentru cetățeni pe
pagina de internet a orașului, la secţiunea ‘întrebări și răspunsuri legate de capac’. Am tradus-o cu
câteva scurtări pentru că merită o privire, mai ales
în contextul nostru:
1. Se aplică reglementarea pe toate locuințele?
- Nu, există excepții precum locuințele finanțate
public (locuințele sociale), locuințe de serviciu, locuințe în cămine (deoarece toate acestea erau deja
reglementate în Germania – nota P.M.) și locuințele
terminate după 1 ianuarie 2014.
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4. Ce se întâmplă la deschiderea contractelor noi?
-Limita nu poate să fie depășită nici
în cazul contractelor noi, în afara excepțiilor de mai sus. Dacă o locuință
este nou închiriată, chiria nu poate
depăși nici chiria plătită de către chiriașul anterior și nici limita definită în
lege. În cazul locuințelor unde chiria
este sub 5 euro/m2 chiria poate să fie
ridicată cu max. 1 euro dar numai până
5,02 euro/m2 dacă este dotat cu ‘echipament modern’. ‘Echipament modern’
înseamnă că cel puțin trei din următoarele sunt prezente: / lift accesibil în
clădire (fără a ieși) / bucătărie echipată
/ instalații sanitare de înaltă calitate
/ o pardoseală de înaltă calitate / consum de energie redus.
5. Cum este definită limita chiriei?
-Limita depinde de vechimea și dotarea imobilului și este definită într-un
tabel. În cazul unei modernizări, chiria
poate să fie mărită cu 1 euro/m2. După
2022 inflația poate să fie compensată
cu o creștere de 1,3%, dacă chiria rămâne sub limita definită în tabelul 1.

8. Este posibilă reducerea chiriei?
-Da, chiria poate să fie redusă dacă este peste
120% din valoarea din tabelului de mai sus. În acest
caz, poate să fie redusă la 120% din valoarea limitei. Această reglementare va intra în vigoare cu
9 luni întârziere faţă de legea plafonării. Prețul
chiriilor poate să fie redus cu încă 28 de cenți pe
metru pătrat pentru locuințele în locații simple, 9
cenți pentru locuințele în locații medii, și 74 cenți
adăugaţi pentru cele în locații bune.
9. Ce se întâmplă în situații deosebite.
-Banca de Investiții din Berlin poate să permită
la cerere o ridicare a chiriei în cazuri în care chiria
redusă ar însemna deficit pentru proprietari sau
degradarea materială a imobilului. De asemenea
diferența între plafon și chiria permisă poate să
fie compensată dacă chiriașii sunt eligibili (adică
preluată de către stat).

George Zamfir

Plafonul chiriilor în Berlin
2. La ce se referă legea prin termenul de ‘chirie’?
- Chiria este în acest caz chiria netă, fără cheltuieli
(se numește chiria ‘rece’) dar cu costuri suplimentare, de exemplu echipamente, mobilier etc.

izolarea exterioară a clădirii / trecere la energie
regenerabilă / modernizarea termică a ferestrelor /
schimbarea încălzirii / construirea unor lifturi sau
îmbunătățirea accesibilității prin rampe, lărgirea
ușilor și transformarea băii.

6. Ce se întâmplă în cazul caselor monofamiliale
și cele pentru două familii?
-Și aceste cazuri se aplică limita, însă în clădiri cu
până două locuințe se poate adăuga un supliment
de 10%.
7. Este posibilă modernizarea locuințelor?
-Se permit numai modernizările prin care chiria
nu crește cu mai mult de 1,00 euro/m2. Modernizarea poate include: cele obligatorii prin lege /
Anul înmânării si
echiparea imobiliei

Chiria pe
m2
(în euro).

până 1918 cu baie și încălzire colectivă

6,45

până 1918 cu baie și încălzire colectivă

5,00

până 1918 fără baie și încălzire colectivă

3,92

1919 - 1949 cu baie și încălzire colectivă

6,27

1919 - 1949 cu baie sau încălzire colectivă

5,22

1919 - 1949 fără baie și încălzire colectivă

4,59

1950 - 1964 cu baie și încălzire colectivă

6,08

1950 - 1964 cu baie sau încălzire colectivă

5,62

1965 - 1972 cu baie și încălzire colectivă

5,95

1963 - 1990 cu baie și încălzire colectivă

6,04

1991 - 2002 cu baie și încălzire colectivă

8,13

2003 - 2013 cu baie și încălzire colectivă

9,80

Tabel 1
Cărămida Ziarul dreptății locative

Nr 10 Decembrie 2019

10. De unde aflu informațiile despre anul construirii și consumul energetic al imobiliei?
-Proprietarii sunt obligați să furnizeze aceste informații cu două luni înainte de intrarea în vigoare
a legii sau înainte de a semna un nou contract.
11. Se pedepsesc infracțiunile?
-Infracțiunile se pedepsesc cu o penalizare de
până 500.000 EUR.
12. Până când este legea valabilă?
- Legea este valabilă 5 ani după intrare în vigoare.

Plafonare Deluxe! Plafonare pe bune, și după: expropriere. Card roșu pentru speculație,
afisul unui protest berlinez pentru plafonarea chiriilor în Octombrie 2019.

13. Proprietar/ul/a vrea acum să-mi mărească
chiria - ce să fac?
-Cum a recomandat Asociația Proprietarilor ‘Haus
und Grund’ (Casă și Teren), mulți proprietari încearcă să mărească chiriile înainte ca legea să intre
în vigoare. După deciderea Senatului această va
fi acceptată numai pentru schimbări semnate de
chiriași înainte de 18.06.2019. Plafonul are efect
retroactiv până pe această dată.

cesibile, deci nu înseamnă o schimbare sistemică.
De aceea, ca o urmare la imensul protest din aprilie,
anul următor mișcarea berlineză va ieși din nou
în stradă, de data asta cu ocazia primului Housing
Action Day - ziua globală de acțiune a mișcărilor
pentru dreptul la locuire - pe 28 Martie 2020.
Péter Máthé

E important de menționat că propunerea inițială
a trecut prin câteva schimbări până ce a fost acceptată de Senat. Versiunea finală este mult mai soft
decât ceea originală. Suspiciunea multora este că
acceptarea legii în această formă a fost numai un
compromis strategic pentru a estompa nemulțumirea chiriașilor și susținerea populară a revendicărilor radicale ale mișcării. E clar, presiunea și
vizibilitatea creată prin sutele de proteste, acțiuni
și inițiative noi era absolut necesară pentru o astfel de măsură, dar în aceeași timp o astfel de lege
singură nu oferă locuințe oamenilor fără adăpost,
nu oprește evacuările, nu creează locuințe noi ac-

Situaţia chiriilor în Comunitatea de pe strada Cantonului
Comunitatea Cantonului este una dintre comunităţile de la Pata Rât formate
de către autorităţi. Aici o parte din oameni stau ca şi chiriaşii. Ei au primit o
căsuţă din termopan cu o dimensiune
de 4mp, de la asociația Ecce Homo. Cei
care au primit căsuţele din termopan au
contract de chiriaşi, dar avantaje prea
mari nu au, chiar dacă au contractul respectiv. Buletinul îl au tot fără adresă –
cu alte cuvinte, eşti tot „de nicăieri”. Dar
măcar ai un acoperiş deasupra capului,
chiar dacă tu nu ai adresă în buletin.
Şi da, câteva familii din resurse proprii, fără ajutor financiar de la autorităţi
au reuşit să-şi pună curentul, care este o
necesitate foarte mare, doar prin faptul
că au avut un contract cu Ecce Homo,
astfel acest lucru nu ar fi fost posibil.
Sunt în jur de 70-80 de căsuţe de termopan, iar restul sunt improvizaţii. La
început se făcea contract doar pe 6 luni,
apoi pe 1 an, iar acum se face pe 5 ani
(spunea fata de la Ecce Homo că la ce
să ne aibă an de an pe cap?) Diferenţa
între a sta într-un termopan şi o improvizaţie nu cred că e prea mare, deoarece

aceleaşi condiţii le ai şi într-un termopan (tot în
covată faci baie, tot cu lemne trebuie să te încălzeşti şi tot aceeaşi nevoie de o locuinţă o ai), doar
că unii au contract şi alţii nu, în rest toţi suntem în
aceeaşi condiţie.
În 19 ani de când au început să formeze comunitatea, autorităţile nu au făcut nici măcar cât a făcut
asociaţia Ecce Homo.
Pe lângă contractele cu Ecce Homo, în comunitatea de pe strada Cantonului mai există şi contracte
de chiriaşi cu domnul Bert (un om cu suflet bun,
venit din afara ţării) care a construit 8-9 căsuţe din
scândură (unele cu bucătărie şi cameră, iar altele
doar cu o cameră) şi la care Primăria a contribuit
cu electricitatea (doar atâta). Pe aceste căsuţe termopan, cât şi pe cele verzi (construite de Bert) nu
se plăteşte chirie. Cum am mai spus, avantaje prea
mari nu sunt. Cu contract de chiriaş şi cu autorizaţie
de construcţie nu înţeleg totuşi cum se mai poate
spune că aici se locuieşte ilegal, din moment ce acei
oameni au avut alb pe negru în mână autorizaţia că
aici pot construi căsuţele respective.
Maria Stoica
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Sunt oare
gunoaiele
toxice?
Un alt proces pe care îl purtăm cu autorităţile
priveşte situaţia de la Pata Rât. Acolo, primăria a
adus oameni care locuiau în Cluj-Napoca şi i-a mutat în locuinţe modulare. Desigur, poate părea un
lucru bun că oameni evacuaţi forţat în toiul iernii
au primit totuşi un loc unde să doarmă, construit
din bani publici. Totuşi, aceste locuinţe sunt într-o
zonă a mizeriei şi sărăciei extreme. Oamenii au fost
scoşi cu forţa dintr-o zonă oarecum centrală a oraşului şi duşi la margine, acolo unde nu există şcoli,
spitale, drumuri sau infrastructură. Mai mult decât
atât, aceste locuinţe au fost construite ilegal, căci se
află foarte aproape de rampele de gunoi. Conform
legii, orice locuinţă trebuie să se afle la cel puţin un

kilometru distanţă de orice rampă de gunoi, iar în
Pata Rât autorităţile au construit casele modulare
la distanţe de câteva sute de metri de aceasta.
Așadar am dat în judecată aceste autorităti, cerând închiderea și ecologizarea rampelor, precum și
plata unor despăgubiri. Am cerut aceasta din urmă
pentru că ni se pare firesc ca statul să își asume o
responsabilitate clară pentru politicile sale ilegale
și umilitoare. Peste tot în lume atunci când statul
își umilește cetățenii, aceștia au dreptul să ceară
despăgubiri. Oamenii care trăiesc în Pata Rât, lângă
gunoaie, au fost tratați în mod revoltător.
Aerul din Pata Rât este de nerespirat, pământul
este steril, iar zi de zi din munții de deșeuri se scurg
lichide toxice care poluează întreaga zonă.
Clujul se află astăzi în plină criză a gunoaielor.
Consumerismul și dezvoltarea sălbatică creează
zilnic tone de deșeuri care generează un mediu toxic ce ne afectează pe toți. Și în primul rând, acest
mediu afectează oamenii care sunt nevoiți să trăiască printre gunoaie. Indiferent de ce spun unii sau
alții, nimeni nu alege în mod conștient și rațional
să trăiască așa. Oamenii sunt fie nevoiți, fie forțați

să își ducă viață într-un mediu toxic.
Răspunsul justiției române a fost următorul: trebuie să dovedim în mod obiectiv și științific că locuințele modulare sunt într-adevăr construite într-un
mediu toxic și periculos pentru oameni. Bunul simț
și diversele amenzi de la Gardă de Mediu nu sunt
suficiente: trebuie să plătim un expert de mediu
care să evalueze toxicitatea de acolo și să hotărască
dacă a trăi lângă gunoaie este sănătos sau nu.
Acest expert de mediu trebuie să fie plătit de noi,
întrucât noi am inițiat procesul. Dar suma cerută
de această persoană este una extrem de ridicată,
pe care nu ne-o putem permite. De aceea am inițiat
o campanie de strângere de donații pentru a putea
continua procesul. Apelăm la solidaritatea voastră.
Vrem să facem autoritătile responsabile pentru
situația înjositoare în care ne-au pus. Avem nevoie
de donații pentru a ne sprijini eforturile în sala de
judecată.
Căși Sociale Acum!

Am demarat o campanie de
strângere de fonduri.
Dacă doriți să ne sprijiniți, puteți
face o donație

prin transfer la numărul de cont:
RO25BTRLRONCRT0093287405

sau cu cardul pe platforma:
https://gogetfunding.com/suntgunoaiele-toxice-impreuna-aflamdaca-in-pata-rat-se-poate-locui/

Horoscopul chiriaşilor (pentru decembrie)
BERBEC: iarna asta, Soarele ne întâmpină în Casa
a 4-a. La fel și pentru tine, urmează a patra mutare
pe anul ăsta, într-o casă mai friguroasă și mai întunecoasă. Dar la același preț!
TAUR: e greu când camera ta, chiar dacă are un pat
dublu, e camera de trecere.
GEMENI: proprietarul îți aduce un scaun și-ți crește
chiria cu 10 euro pentru asta, că cică l-a luat de la
Ikea. Pe lângă asta, a zis c-o să-ți aducă și un cap de
duș cu leduri, că a văzut că se poartă.
RAC: luna asta se va sparge o ţeavă de apă în apartamentul tău şi tu va trebui să o plăteşti. Proprietarul
îţi va spune că e “apa ta, ţeava ta”.
LEU: negociezi chiria până îți ceri scuze că ai îndrăznit și ești ok cu prețul inițial, îți ceri scuze 2x.
FECIOARĂ: începi să accepţi că megaimage-ul ăla
de la colţ şi blocurile noi înseamnă că va trebui să-ţi
faci bagajele în curând.
BALANŢĂ: plătești fondul de rulment în locul proprietarului, plângi, ștergi lacrimile și revii la muncă.
Începi să te gândeşti că poate a munci în două locuri
pentru a plăti o chirie la marginea oraşului nu e cea
mai buna decizie a vieţii tale.
SCORPION: luna aceasta aduce îmbunătățiri spațiului unde locuiești! Vestea bună e că sunt serioase:
renovări majore, poate chiar mobilă nouă! Vestea
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proastă e că le plătești tu, din garanție. După ce
proprietarul ți-a dat preaviz de o lună să pleci.
SĂGETĂTOR: te gândeşti că poate dacă s-ar uni toţi
chiriaşii şi ar refuza să plătească chirie ar înţelege
şi proprietarul tău că ai şi drepturi nu doar obligaţii.
CAPRICORN: e cazul să îţi repari viaţa romantică,
dar e greu când în camera ta încape doar un pat de
o singură persoană.
VĂRSĂTOR: păstrezi acea relaţie amicală cu proprietarul, dar ştii foarte bine că la oricâte cafele
l-ai invita, tot o să te părăsească pentru un chiriaş
cu mai mulţi bani.
PEŞTI: Pe măsură ce Mercur intră în retrograd,
cresc și retrocedările. Pregătește-te din timp cu
bagajele făcute și urechile ciulite după telefonul
de la executor. Saturn, planeta casei și căminului,
ține însă cu tine: e posibil să primești o casă socială
când aduni toate acele 50 de puncte.
ORICE ZODIE: Viața în comun îți priește! La căminul studențesc, în apartamentul împărțit cu cinci
alte persoane sau la căminul pentru seniori găsești
noi prieteni, colege și chiar interese romantice. Îți
petreci tot timpul împărtășindu-le problemele, nevoile, mâncarea și angoasele. Dacă încă nu te-ai
obișnuit, relaxează-te și acceptă-ți destinul.
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