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FIȘĂ DE REFORME ȘI INVESTIȚII

Propunere pentru Planul Național de Redresare și Reziliență

Titlul intervenţiei ce urmează a fi inclusă în PNRR
Creșterea fondului de locuințe sociale prin investiții publice și reforma politicilor de locuire
1.
1.1

Problema identificată
Descrierea problemei sistemice care necesită o intervenţie
și situaţia la momentul curent

Se va descrie problema identificată. Se recomandă exemplificare prin date INS/Eurostat/OCDE și
comparaţii cu media europeană. Au existat politici publice în domeniu? Care a fost impactul lor?
Ce recomandări se pot face?

Față de 1990, când 33% din totalul fondului de locuințe era în proprietate publică, în
2019 acest procent a scăzut sub 1.3%; iar din totalul de 67.488 de locuințe construite,
doar 862 au fost din fonduri publice (față de 1990, când, din totalul de 48.599, statul a
făcut 42820 de locuințe). Procentul de locuințe sociale în Olanda este de 37%, în
Danemarca și Austria de 20%, în Regatul Unit de 17%, în Franța de 14%.
În 2019 procentul celor care au locuit în locuințe supraaglomerate a fost de 48.7%.
În 2017 peste 40% din tinerii cu vârstele între 25 și 34 de ani au locuit cu părinții.
În următorii 6 ani, 8500 de tineri vor părăsi sistemul de protecție socială, fără surpot pt
asigurarea unei locuințe sociale.
În orașele mari, chiar și cei care cîștigă venitul mediu cheltuie peste 50% din veniturile lor
pe aceste costuri.
În 2019, 20.000 de femei au fost lovite în casele lor și 44 au murit în urma bătăilor
primite. În ultimul deceniu, sute de mii de persoane au fost afectate de evacuări din
locuințe. Adăposturile și locuințele protejate pot fi doar soluții temporare pentru ele.
Romii care locuiesc în condiții insalubre, medii toxice, fără utilități, în nesiguranță, suferă
de privațiuni materiale severe și de stigmatizare.
28683 familii au nevoie de locuințe sociale (cei care au depus solicitări, persoane
marginalizate, familii din așezările informale ce nu pot fi legalizate, familii în risc de
evacuare/ demolare), MDRAP2018.
După privatizarea fondului locativ de stat existent, statul a susținut construcția privată de
locuințe. Investițiile în locuințe sociale realizate conform Legii locuinței 114/1996 care
rămân în proprietate publică, au fost infime. Programul pentru romi a realizat doar 300 de
locuințe pe țară din 2008 încoace.
Investițiile publice în locuințe sociale susțin: redresarea economiei (industria de
construcții și altele); întărirea rezilienței celor cu venituri mici, locuire inadecvată, și
categorii vulnerabile; înverzirea economiei prin construcția de locuințe sociale eficiente
energetic și eficientizarea energetică a clădirilor publice care, prin renovare, se pot
transforma în clădiri de locuințe sociale; politici pentru tineri pentru a începe o viață
autonomă în condiții adecvate de locuit; coeziune socială și creștere incluzivă;
transformarea tranziției la economia verde și digitală în tranziție justă din punct de vedere
social; accesul efectiv al tuturor la o locuință adecvată și accesibilă ca preț în funcție de
venituri.
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2.
2.1

Recomandările Uniunii Europene din cadrul Semestrului
European
Probleme menţionate în Raportul de ţară din 20201
Da

Nu

Detalii despre probleme identificate.

Rata privării de locuință este cea mai ridicată din Uniune și are un efect negativ asupra
incluziunii sociale. Politicile în domeniul locuințelor sunt descentralizate fără să existe însă
un cadru strategic, iar resursele financiare lipsesc adesea în comunitățile sărace.
Copiii din zonele rurale și din așezările informale au acces limitat la ... locuințe. Serviciile
sociale și serviciile esențiale rămân în mare măsură insuficiente, inclusiv în domenii cum
apa și salubritatea, energia și locuirea

2.2

Recomandările specifice de ţară din 2019 și/sau din 20202
Da

Nu

Detalii despre probleme identificate.

Să axeze politica economică în materie de investiții pe .... eficiența energetică, pe
infrastructura de mediu și pe inovare, ținând seama de disparitățile regionale. Să
îmbunătățească procesul de pregătire și stabilire a priorităților în ceea ce privește
proiectele mari ...
Să extindă ... accesul la serviciile esențiale pentru toți. Să avanseze finanțarea
proiectelor de investiții publice mature ... pentru a favoriza redresarea economică.

2.3

Obiectivul de dezvoltare durabilă vizat3

Fără sărăcie

Inegalităţi reduse

✔

Foamete “zero”
Sănătate și bunăstare
Educaţie de calitate
Egalitate de gen
Apă curată și sanitaţie
Energie curată și la preţuri accesibile

Orașe și comunităţi durabile

✔
✔

Consum și producţie responsabile

✔

Acţiune climatică

✔

Viaţa acvatică

✔

Viaţa terestră

✔

Pace, justiţie și instituţii eficiente

✔

1 Raportul de țară din 2020 este disponibil aici: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020‐

european_semester_country‐report‐romania_ro.pdf
2 Recomandările specifice de țară din 2019 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8442-2020COR-1/ro/pdf iar cele din 2020 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐
8442‐2020‐COR‐1/ro/pdf
3 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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Muncă decentă și creștere economică

Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

✔

✔

Industrie, inovaţie și infrastructură

3
3.1

Descrierea reformei și a investiţiilor aferente
Instituţia responsabilă de reformă

Instituția care va avea responsabilitatea realizării reformei, monitorizarea și raportarea
țintelor/obiectivelor de etapă. Se vor menționa și eventualii parteneri ai acestor entități.
Responsabil principal: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Contribuții: Ministerul Muncii, Ministerul Energiei
Contribuție elaborarea viziunii/ respectării tratatelor internaționale: CES
Monitorizare: Agenții guvernamentele, ONG

3.2

Beneficiarii finali ai intervenţiei

Entitățile publice și/sau private care vor fi beneficiarii finali ai proiectului. Se vor menționa
și eventualii parteneri ai acestor entități.
Administrațiile publice locale
Unitățile de asistență socială și medicală din localități și din județe
Întreprinderile de stat și private din domeniul construcțiilor și altor sectoare economice
Organizațiile societății civile furnizoare de servicii sociale către grupuri vulnerabile

3.3

Costul total al intervenţiei, perioada de implementare
/raportare și metodologia de estimare a costurilor

Costuri (euro)
2021

486,850,683.00

2022

486,850,683.00

2023

486,850,683.00

2024

486,850,683.00

2025

486,850,683.00

2026

486,850,683.00

TOTAL

2,921,104,098.00

Se va detalia și metodologia de estimare a costurilor.

Repere în estimarea costurilor:
- Nevoia estimată, MDRAP 2018: 128.683 locuințe sociale
- Costurile estimate ale realizării a 3000 de locuințe în POIDS: 68 milioane euro
-Costul unei locuințe: 22.700 euro
Total nevoia estimată: peste 2.9 miliarde de euro.
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3.4

Descrierea intervenţiei în detaliu

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
Obiective:
- Orașe și comunități durabile prin creșterea semnificativă a fondului de locuințe sociale,
care asigură accesul tuturor persoanelor eligibile conform Legii locuinței la o locuință
adecvată, la resursele unei infrastructuri urbane decente, la cartiere mixte din punct de
vedere social, asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă, fără locuință, sau forțat să
plece din orașele ce cunosc creștere economică și o creștere a prețului pe piața de
locuințe.
- Contribuție la ținta dezvoltării durabile până în anul 2030 de a reduce sărăcia și
deprivarea materială, prin locuințe sociale adecvate ale căror chirii este de 10% din
veniturile chiriașilor.
- Reducerea efectelor inegalităților de venit asupra inegalităților locative, locuințele
sociale asigurând tuturor, indiferent de venituri, un trai decent.
- Contribuție la asigurarea sănătății și bunăstării tuturor, la reducerea mortalității legate
de boli transmisibile, netransmisibile sau cronice, prin locuințele sociale în care oamenii
își pot îngriji sănătatea și care nu îi încarcă cu costurile locuirii.
- Contribuție la îmbunătățirea accesului tuturor la educație școlară de calitate, în măsura
în care locuințele sociale asigură familiilor și copiilor condiții adecvate de locuit ce susțin
performanțele școlare.
- Susținerea victimelor violenței domestice în efortul lor de a se rupe de relațiile
caracterizate de violență și de a începe o viață autonomă într-o locuință care asigură
siguranță și trai decent.
- Asigurarea accesului la apă potabilă cât și la condiții sanitare adecvate, în cazul
categoriilor vulnerabile care acum locuiesc în locuințe inadecvate pentru că nu își permit
altceva la costurile pieței.
- Sporirea eficienței energetice a mediului construit prin construcția de noi locuințe
sociale ce asigură acest deziderat, precum și prin renovarea unor clădiri publice vacante
și transformarea lor în clădiri de locuințe sociale eficiente din punct de vedere energetic.
În cazuri de categorii vulnerabile, această măsură trebuie completată cu măsuri de
subvenționare a costurilor energiei termice, electrice dar și ale apei și canalizării.
- Contracarea efectelor negative asupra calității vieții ale nivelului mic de venituri la multe
locuri de muncă (în 2018, 48% din contractele de muncă au câștigat doar salariul minim
pe economie, iar 80% dintre contracte au avut venituri sub venitul mediu), prin reducerea
împovărării costurilor locuirii ale celor care nu au o locuință în proprietate privată în
condițiile în care după revenirea din criza financiară anterioară prețurile de pe piața de
locuințe au crescut exorbitant.
- Respectarea tratatelor și altor documente internaționale la care România este
semnatară ca Stat Membru în UE, cât și în Organizația Națiunilor Unite, în speță
prevederilor acestora privind locuirea, printre ele, celor din: Carta Socială Europeană a
Drepturilor Omului; Pilonul European al Drepturilor Sociale; Pactul Internațional privind
Drepturile Socio-Economice și Culturale; UN/ OHCHR Fact Sheet nr. 21 privind
locuințele adecvate; CESCR General Comment cu privire la interzicerea evacuărilor
forțate; Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la locuințele
sociale din UE; Rezoluția pentru adresarea fenomenului persoanelor fără adăpost a
Parlamentului European din noiembrie 2020; Rezoluția „Locuințe decente și accesibile
pentru toți” adoptată de Parlamentul European în 21 ianuarie 2021.
Intervenția financiară:
Creșterea numărului de locuințe sociale pe țară cu 128.683 noi locuințe sociale și
distribuirea sumei de 2.9 miliarde de euro din PNRR către autoritățile administrației
publice locale în funcție de nevoile locale.
Prin noi construcții, dar și prin renovarea și transformarea de clădiri publice vacante în
clădiri de locuințe sociale se va asigura respectarea prevederilor Pactului Ecologic
European, precum și ale Mecanismului pentru o Tranziție Justă.
Prin digitalizarea serviciilor publice legate 4de locuințe sociale se face o contribuție la

3.5

Detalii despre maturitatea intervenţiei și modul în care se
asigură implementarea integrală până în 2026

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
Conform responsabilității autorităților locale definite în Legea locuinței cu privire la
realizarea și administrarea locuințelor sociale, acestea vor putea aplica pentru fonduri din
PNRR, și, după nevoie, pentru transferuri de la bugetul de stat așa pron procedurile
definite în lege. Pentru a demara aceste proceduri chiar din primul an, nu este nevoie de
modificări legislative. Dacă, datorită calendarului PNRR în 2021 nu se vor putea accesa
fonduri din acest Plan, fondurile prevăzute pe 2021 cu acest scop se vor reeșalona
pentru perioada 2022-2026.
Pentru a susține obiectivul PNRR de trecere la economia verde și digitală, și de a asigura
ca această tranziție să fie o tranziție justă, în 2021 se vor face următoarele modificări
legislative în vederea asigurării implementării integrale până în 2026:
-Prevederi în Legea locuinței și/ sau în Legea construcțiilor cu privire la indicatorii de
locuințe sociale noi construite conform indicatorilor eficienței energetice, și cu privire la
indicatorii de eficientizare energetică în cazul renovării clădirilor publice vacante
transformabile în clădiri cu locuințe sociale; eficientizarea și debirocratizarea
transferurilor de la bugetul de stat, ca formă de ajutor din partea statului; constituirea
unor Asociații de Chiriași ai locuințelor sociale, care să participe la deciziile privind
administrarea fondului de locuințe sociale ca bun public, respectând principiul conform
căruia locuința socială este inalienabilă; stabilirea unui termen maxim la care
solicitantului de locuință de socială să i se atribuie locuința (ex. 2 ani; în prezent mulți
solicitanți au o vechime a cererii de 20 ani).
-Prevederi în Legea administrației publice în vederea modernizării sistemului de
comunicare a informațiilor: servicii publice digitale pe care cetățenii le pot folosi în
procesul aplicării pentru locuință socială și urmărirea de către solicitanți a cererilor lor;
servicii publice digitale care transparentizează informațiile de la nivel local cu privire la
clădiri publice, locuințe publice, inclusiv locuințe sociale, terenuri publice, vacante sau nu;
canale de comunicare și stocare digitală a nevoilor anuale de locuințe sociale transmise
de la primării (și/sau de la prefecturi) către guvernul central.
-Definirea sărăciei energetice, în Legea privind consumatorul vulnerabil, (și) ca o
problemă a locuirii; includerea în categoria consumatorului vulnerabil a tuturor celor care
locuiesc în locuințe neconvenționale (conform definiției utilizate în Recensământ), care
locuiesc în locuințe din așezări informale (conform definiției legii modificate a
urbanismului), care locuiesc în condiții inadecvate sau suferă de privațiuni locative
(conform indicatorilor EUROSTAT).
-Adoptarea Strategiei Naționale a Locuirii și elaborarea unor strategii locale ale locuirii
pentru perioada 2021-2027/2030 (corelându-le cu alte strategii precum dezvoltarea
durabilă, incluziunea socială, politici pentru romi, politici pentru tineri, etc), cu capitole
consacrate locuințelor sociale, incluzând: obiective, proceduri de evaluarea a nevoilor
mai multor categorii sociale, planuri de acțiuni multianuale, bugetare, monitorizarea,
evaluarea și raportarea realizării anuale a indicatorilor, proceduri de responsabilizare a
autorităților publice în vederea realizării adecvate a obiectivelor anuale din acest
domeniu și măsuri în cazul nerealizării acestor obiective.
-Crearea unui grup de lucru interministerial pe locuințe sociale, care să coordoneze
colaborarea între diverse ministere pe chestiunea locuințelor sociale în toate aspectele
sale (infrastructură, dimensiunea socială, bugetare etc), sesizând legiuitorului nevoia de
inițiative legislative care să asigure implementarea strategiei pe locuire și realizarea
obiectivelor sale.
-Întărirea capacității direcțiilor de specialitate de la nivelul local al administrației publice în
vederea gestionării adecvate a creșterii numărului de locuințe sociale, și asigurarea
colaborării intra-instituționale cu alte direcții ale primăriilor (precum urbanism, asistență
socială etc) în ceea ce privește locuințele sociale ca bun public dar și ca instrument al
incluziunii socio-teritoriale.
-Modificarea Codului Civil pentru interzicerea evacuărilor forțate înțelese ca evacuări
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care lasă persoanele evacuate fără o locuință alternativă adecvată; interzicerea relocării

3.6

Modul în care intervenţia va sprijini îmbunătăţirea
cadrului de implicare a partenerilor sociali și economici

Administrațiile publice locale își vor putea respecta obligațiile privind asigurarea la nivel
local a realizării de locuințe sociale conform nevoilor locale, precum și a combaterii
marginalizării.
Contribuție la redresarea întreprinderilor de stat și private din domeniul construcțiilor și
altor sectoare prin noile construcții și renovări, și creare de locuri de muncă.
Susținerea ONG furnizoare de servicii sociale în efortul lor de a asigura sustenabilitatea
3.7 lor Contribuţia
intervențiilor
(housing first).la una/mai multe dintre iniţiativele emblematice

descrise de UE4
DA

NU

Accelerarea
Renovarea
Reîncărcarea și realimentarea
Conectarea
Modernizarea
Dezvoltarea
Recalificarea și
perfecţionarea

3.8

Contribuţia la componenta verde a PNRR

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta verde și codurile exacte
aferente intervențiilor menționate în Anexa IIA la Regulament5
Codul tipului de intervenţie:
0%

3.9

40%

100%

Contribuţia la componenta digitală a PNRR

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta digitală și codurile exacte
aferente intervențiilor menționate în Anexa III la Regulament
Codul tipului de intervenţie:
0%

3.10
Fără implicaţii

40%

100%

Implicaţiile din punct de vedere al ajutorului de stat
Acoperit de
Regulamentul de
exceptare (GBER)

Schemă actuală
aprobată

Notificare către
Comisia Europeană
necesară

4 Cele șapte inițiative (‘Flagships’) sunt descrise în Comunicarea Comisiei: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en
5 Forma intermediară a Regulamentului Facilitatea de Redresare și Reziliență este disponibilă aici:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐14310‐2020‐INIT/en/pdf urmând ca forma finală să fie publicată în perioada
următoare
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3.11

Modul de respectare al principiului "Do No Significant Harm"
în cadrul intervenţiei propuse

Se va menționa cum sunt respectate regulile acestui principiu, în baza Regulamentului UE
852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile6

Prin creșterea numărului de locuințe sociale pe țară cu 128.683 noi locuințe sociale și
distribuirea sumei de 2.9 miliarde de euro din PNRR către autoritățile administrației
publice locale în funcție de nevoile locale,
Prin noi construcții, dar și prin renovarea și transformarea de clădiri publice vacante în
clădiri de locuințe sociale,
Se va asigura respectarea prevederilor:
- Pactului Ecologic European,
- Mecanismului pentru o Tranziție Justă,
astfel încât creșterea numărului de locuințe sociale prin investiții publice să răspundă la
nevoia de locuințe adecvate și accesibile ca preț în timp ce nu va dăuna mediului, din
contra, va contribui la înverzirea acestuia.

3.12

Ținte (Targets) - indicatori cantitativi)

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor7

Creșterea numărului de locuințe sociale pe țară cu 128.683 noi locuințe sociale prin noi
construcții, dar și prin renovarea și transformarea de clădiri publice vacante în clădiri de
locuințe sociale. Indicator stabilit de MDRAP în urma analizei din anul 2018.
Alocarea sumei de 2.9 miliarde de euro din PNRR către autoritățile administrației publice
locale în funcție de nevoile locale, care va putea fi distribuit anual în perioada 2021-2026
(vezi punctul 3.3. - costurile estimate ale realizării unei locuințe sociale în Programul
Operațional Pentru Incluziune și Demnitate Socială, circa 22.700 euro/ locuință)

6 Acest Regulament este disponibil aici: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
7 Un ‘target’ reprezintă o realizare cantitativă a unui indicator agreat (numărul de kilometri de cale ferată construiți, numărul de metri
pătrați ai clădirii renovate, numărul de beneficiari ai unui anumit sistem de investiții etc.). Alegerea acestor indicatori ar trebui să
reflecte implementarea reformelor și investițiilor și, prin urmare, să fie operaționali.
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3.13

Obiective de etapă (Milestones) - indicatori calitativi

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor8

Punctul de plecare: descrierea problemelor la care intervenția aduce soluții (punctul 1), și
evidența realizată în 2018 de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice pe baza informațiilor primite de la prefecturi:
- Număr familii care au solicitat locuințe sociale: 814711
- Număr familii aflate în situație de marginalizare socială: 34537
- Număr familii aflate în risc de demolare/ evacuare: 4101
- Număr familii din așezări informale ale căror locuințe nu pot fi legalizate: 8568
Total unități de locuințe sociale estimate ca nevoie față de fondul existent: 128.683
Metodologia de implementare și obiectivele de etapă sunt descrise la punctul 3.5.
Modul de selecție a indicatorilor pentru investiții - la nivelul fiecărei localități se va defini:
- numărul de locuințe sociale de care este nevoie în total;
- numărul de locuințe sociale ce se vor putea realiza anual din PNRR:
- câte locuințe sociale noi eficiente energetic se vor construi
- câte unități de locuințe sociale se obțin prin renovarea unor clădiri publice vacante astfel
încât ele să fie eficientizate energetic și să fie transformate în clădiri cu această funcțiune
- indicatorii digitalizării sistemului de comunicare între primării și guvern, precum și între
primării și cetățeni a informațiilor legate de fondul de locuințe sociale.

3.14

Contribuţia la alte documente programatice ale UE

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la locuințele sociale din
Uniunea Europeană.
Rezoluția pentru adresarea fenomenului persoanelor fără adăpost a Parlamentului
European din noiembrie 2020 (European Parliament resolution on tackling homelessness
rates in the EU). Conform definiției FEANTSA și ONU, fenomenului persoanelor fără
adăpost include nu doar cazurile de locuire în stradă sau fără acoperiș deasupra capului,
ci și locuirea în condițiii inedacvate, fără access la utilități și în condiții în nesiguranță, de
exemplu sub riscul evacuării.
Rezoluția PE din 21 ianuarie 2021, „Locuințe accesibile și decente pentru toți".
/E^d/dhf/ͬKZ'E/f/ͬWZ^KE

BloculptLocuire:CășisocialeACUM,FCDL,DreptullaOraș,ERomnja,RomaJust
As.Quantic,Fu.Desire,PolicyCentreforRoma
Fed.Org.Neguv.pt Serv.Soc, Org.Uman.Concordia,HumanCatalyst
Fed.Sind.Comerț,Sind.LiberÎnvăț.Preuniv.Clujean
Inst.ptSolid.Socială, Coaliția de Gen

8 Un obiectiv de etapă (milestone) nu reflectă cantități, ci mai degrabă o realizare calitativă verificabilă în mod obiectiv (legislație
adoptată,operaționalizare completă a sistemelor IT etc.) și detaliază conținutul și caracteristicile dorite.
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