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INtROdUCERE:	dEspRE	ORaȘ	
ȘI	sCOpUL	stUdIULUI	NOstRU	

 Orașul Cluj dar și Zona Metropolitană Cluj au trecut printr-o dezvoltare fără precedent 
mai ales în ultimii 10 ani, precum a evidențiat și un raport recent realizat pentru Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca.[1] Clujul a intrat în clasa acelor orașe care și-au revenit după crizele 
dezindustrializării aplicând pe plan local rețeta globală a capitalismului neoliberal. Clujul este 
considerat un oraș model în rândurile tuturor localităților din România, făcând abstracție de 
dezvoltarea sa inegală manifestată în relația dintre diverse sectoare economice, dar și spațial, 
precum și în polarizarea socială tot mai adâncă.
 Imaginea de oraș fruntaș câștigat în „competiția capitalistă” este întreținută cu succes 
de aparatul de PR al administrației locale. Susținută de experții Băncii Mondiale, primăria 
antreprenorială a brand-uit orașul ca smart city, oraș magnet, oraș al clasei creative sau oraș 
al festivalurilor ori prin alte concepte care vrăjesc lumea prin ambiguitate sau excepțional.  
În fapt, aceste branduri sunt eficiente pentru a atrage investitori, mulți din domeniul IT, imo-
biliar și organizare evenimente mari, care răspund rapid la astfel de mesaje știind că investiția 
banilor în acest oraș super-comodificat le va aduce mult profit. Efortul autorităților publice de 
a crea un climat favorabil afacerilor, ajungând să privatizeze însăși planificarea urbană, a con-
tribuit la includerea dezvoltării urbane în circuitul secundar al capitalului și al acumulării sale. 
Identitatea vizuală, discursivă și materială a orașului este dominată de dezvoltatori privați, 
care astfel crează și modelul consumatorului ideal, fie el localnic vechi, nou absolvent de studii 
superioare, turist, festivalier transnațional, sau un alt investitor dispus să-și cheltuie banii aici. 
Între timp, cei mulți cu salarii modeste suferă de pe urma acestei transformări urbane.

[1] Norbert Petrovici și Codruța Mare: Economia Clujului, 2020, accesibil aici – https://files.primariaclujnapoca.ro/2020/08/03/Raport-
Economia-Clujului.pdf

https://files.primariaclujnapoca.ro/2020/08/03/Raport-Economia-Clujului.pdf
https://files.primariaclujnapoca.ro/2020/08/03/Raport-Economia-Clujului.pdf
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 Structura economiei s-a transformat în perioada tranziției și în continuare este în schimbare.  
Economia productivă (producția de mobilă, încălțăminte, bere, obiecte vestimentare etc.) a fost 
depășită de sectorul serviciilor, în primul rând de tehnologia informației și serviciile informa-
tice, dar nu numai. Iar în procesul acestei schimbări a economiei și al trecerii de la capitalism 
de stat la capitalism de piață, fostele spații industriale au fost privatizate și transformate în 
teritorii ale afacerilor imobiliare.[2]

 În timp, administrația locală (municipală și județeană) a investit în construirea mai mul-
tor platforme industriale bani publici (fonduri europene sau fonduri de stat) pentru a crea noi 
spații pentru procesul de producție care facilitează acumularea de capital pentru entități pri-
vate. Producția efectivă, ce a devenit tot mai restrânsă ca pondere a activităților economice 
în cadrul orașului, a fost mutată înspre periferii sau chiar în afara lui, în comunele adiacente. 
Astfel, politicile de stat au susținut companiile atrase de oraș (și) prin asigurarea unei forțe 
de muncă și mai ieftine decât cea din oraș, care cheltuie mai puțini bani pe locuire, întrucât în 
zona rurală locuirea și traiul, în general, sunt mai puțin comodificate. În timp ce proletariatul 
urban din epoca industrializării socialiste a fost suplinit de forța de muncă migratoare din rural 
(astfel încercând atunci statul să investească mai puțini bani în construcția de locuințe în oraș), 
azi unitățile productive private se mută în rural, plătind munca noului proletariat rural cu sume 
mici (în jurul minimului pe economie).

∗

 Mesajul imaginii de pe coperta interioară din față a volumului reflectă o stare paradoxală 
expusă de clujeni și anume cea de a fi mulțumiți de oraș, dar nemulțumiți de faptul că nu găsesc 
aici o locuință bună la un preț rezonabil. Paradoxul se poate explica și prin faptul că locuitorii 
Clujului (asemeni multor alți cetățeni români) consideră locuirea o problemă personală și nu o 
chestiune publică ce ține de deciziile politice ale administrației locale.
 Contrar acestui trend dominant, de peste zece ani, mișcarea noastră propune adăuga-
rea locuirii pe agenda autorităților publice locale, în unele cazuri și a decidenților de la nivel 
național. Printre altele, promovăm ideea investițiilor publice în locuințe sociale ca răspuns la 

[2] Enikő Vincze, Hajnalka Harbula, Seprődi Attila, Péter Máthé: Șantier în lucru pentru profit. Redezvoltare urbană în Cluj: zona Ploiești-
Someșului-Anton Pann-Abator-Parcul Feroviarilor, Cluj: Desire, 2019

criza locuirii și la nevoile locative ale multor categorii.[3] Pentru că locuirea nu înseamnă doar 
un spațiu privat, personal, intim, în care oamenii își petrec marea parte a vieții lor, ci este și un 
fenomen central întregii economii politice. Locuirea a fost centrală atât în timpul socialismului 
real (susținând politica industrializării), cât și în procesul transformării acestuia în capitalism 
(fiind un domeniu principal prin care s-a realizat privatizarea și formarea economiei de piață).  
În capitalismul neoliberal financializat, locuirea devine în mod preponderent un domeniu favo-
rit al acumulării de capital (contribuie la susținerea sectorului bancar privat și al sistemului de 
credite imobiliare și este dominat de logica profitului, caracteristică a fondurilor de investiții 
și dezvoltatorilor imobiliari).
 Studiul nostru expune o perspectivă critică asupra dezvoltării orașului Cluj, evidențiază 
probleme legate de muncă, șomaj, venituri și aduce în discuție situația oamenilor ce nu își pot 
plăti o chirie sau nu pot cumpăra o locuință în oraș ca urmare a salariului scăzut pe care îl au. 
Practic, urmărim să contribuim la conștientizarea următorului fapt: dimensiunea financiară a 
relației dintre muncă și locuire, sau inaccesibilitatea financiară a locuirii, este cauza pentru care 
clujenii rămân nemulțumiți de localitatea lor chiar dacă spun că în general sunt mulțumiți de 
oraș. Ceea ce înseamnă că veniturile multora sunt mici în Cluj-Napoca față de costurile mari 
ale locuirii, chiar dacă venitul mediu din oraș este mai mare decât în alte localități.
 Această contradicție este una dintre manifestările crizei locuirii în orașul competitiv, cu 
un buget relativ mare în contextul României din care autoritățile locale nu investesc în creș-
terea fondului de locuințe sociale. Guvernanța antreprenorială a orașului atrage cu magnetul 
său de privilegii investitori din diverse domenii și turiști/ festivalieri fericiți de branduri tot 
mai inovative și smart. Dar, în același timp, îi împinge în afara lui pe cei mulți care, chiar dacă 
lucrează în acest oraș, nu își pot permite nici măcar „prestigiul” de a se îndatora pe viață ca 
să cumpere o locuință pe teritoriul său. Fiind o componentă a politicii neoliberale de dezvol-
tare urbană, lipsa de locuințe sociale publice se leagă în multiple moduri de toate celelalte 
manifestări ale crizei locuirii, precum arată schema de mai jos, iar revendicarea creșterii fon-
dului de locuințe sociale are potențialul să mobilizeze mai multe categorii sociale afectate de  
această criză.

[3] Puteți citi despre asta în broșura realizată de Căși sociale ACUM! în decembrie 2020, Un deceniu de luptă pentru dreptate locativă, 
accesibil aici: https://casisocialeacum.ro/archives/5505/un-deceniu-de-lupta-pentru-dreptatea-locativa/

https://casisocialeacum.ro/archives/5505/un-deceniu-de-lupta-pentru-dreptatea-locativa/
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 Studiul nostru este în contrast cu discursurile elogiatoare ale dezvoltării clujene care 
glorifică, sau cel puțin justifică politicile publice implementate în timpul mandatelor actualului 
primar, Emil Boc. Recunoaștem și noi că orașul a crescut economic, dar evidențiem și atragem 
atenția asupra faptului că multe categorii de lucrători (și nu doar cei mai săraci) au fost împinse 
la periferia sau în afara orașului de această dezvoltare, chiar dacă, mai nou, în discursul prima-
rului a intrat și sintagma „noi nu lăsăm pe nimeni în urmă”.
 În elaborarea analizei noastre am folosit informații și experiențe aflate în strânsă legătură 
cu activismul pentru dreptate locativă pe care l-am desfășurat și în perioada pandemiei SARS-
COV2. Continuând să susținem peste 100 de persoane în efortul lor de a depune cereri de locu-
ințe sociale și în 2020 am putut reflecta și asupra condițiilor de trai ale acestora, fiind susținute 
în acest demers de colegele și tovarășii din mișcare, Linda Greta, Maria Stoica, Alexandru Greta, 
Alexandru Czanka și George Zamfir. De asemenea, am făcut uz de câteva date statistice despre 
ocupare, șomaj și salarii în Cluj din perioada restricțiilor impuse de Guvernul României. Ele au 
fost obținute prin cereri privind accesul la informații cu caracter public de la diverse instituții 
precum ITM București, AJOFM, Site-ul INS – Tempo Online, Institutul Județean de Statistică și 
ITM Cluj-Napoca. Însă, din păcate, foarte multe informații (de exemplu numărul angajaților care 
câștigă sub nivelul salariului mediu pe economie, dar nici valoarea salariului median) nu ne-au 
fost accesibile la nivelul orașului, iar alte date, precum sunt cele privind numărul de locuitori 
care locuiesc în chirie privată, continuă să lipsească cu desăvârșire.
 Datele statistice obținute despre ocupare și salarii sunt prezentate și discutate în pri-
mele patru capitole ale studiului (trei dintre ele referindu-se în mod special la contextul pan-
demiei), în paralel cu informații despre evoluțiile pieței de locuințe clujene pentru a sublinia 

că accesibilitatea financiară a locuințelor adecvate este îngrădită în Cluj atât de veniturile 
insuficiente pentru a acoperi costurile vieții, cât și de costurile mari ale locuirii în acest oraș. 
Apoi, în următoarele două capitole ale studiului prezentăm aspecte privind ocuparea, munca 
și veniturile în cazul persoanelor și familiilor care locuiesc în Pata Rât, reamintind în paralel 
privațiunile materiale și nesiguranța locativă cu care acestea se confruntă de atâția ani, majo-
ritatea adulților lucrând în industria salubrității și reciclării deșeurilor. În Anexă prezentăm 
câteva materiale realizate de mișcarea Căși sociale ACUM! din 2017 încoace cu ocazia zilei de 
1 Mai, Ziua Internațională a Muncii, pentru a ne aminti cum a evoluat efortul nostru de a con-
ceptualiza relația dintre muncă și locuire.
 Imaginea de pe coperta interioară din spate a volumului este un banner pe care l-am 
expus în spațiul public din Cluj în prima parte a anului 2021. Scopul acestuia este de a atrage 
atenția asupra faptului că locuințele sociale sunt o soluție la criza locuirii, iar dacă un număr tot 
mai mare de persoane își solicită acest drept, primăria nu va putea să neglijeze în continuare 
dezvoltarea fondului locativ public. Prin informațiile și mesajele sale, studiul nostru urmărește 
atât să contribuie la cunoașterea unor aspecte privind veniturile și costurile locuirii în Cluj-
Napoca în timpul pandemiei, cât și să devină un instrument în auto-organizarea, mobilizarea și  
solidarizarea pentru interconectatele drepturi ale muncii și locuirii.

Rămânerea fără adăpost + evacuare forțată Dezvoltarea nereglementată a speculațiilor imobiliare + 
reglementare în favoarea dezvoltatorilor

Locuirea în periferii subdezvoltate + în condiții neadecvate Chirii private mari + îndatorarea pe viață prin  
credite imobiliare-bancare

Lipsa de locuințe sociale publice
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I.	pIața	MUNCII	ȘI	pIața	dE	
LOCUINțE	dUpĂ	1990	saU	CUM	
aM	ajUNs	aICI

 Acest prim capitol are rolul de a ne aminti foarte pe scurt atât evoluția de după 1990 
a ceea ce în termeni capitaliști se numește „piața forței de muncă”, cât și informații despre 
schimbări ale fondului locativ din Cluj ce au dus la formarea și întărirea pieței de locuințe. 
Vom prezenta pe rând câteva figuri realizate de noi prin prelucrarea datelor statistice despre 
numărul de angajați și șomeri, precum și despre numărul de locuințe existente și finalizate în 
oraș în funcție de forma de proprietate în perioada 1990–2019. Chiar dacă sunt relativ puține 
(deoarece nu ne-am propus analiza acestei lungi perioade), informațiile prezentate creionează 
un punct de pornire cu ajutorul căruia putem înțelege mai bine evoluțiile din anul 2020, în con-
textul pandemiei (precum pierderea locurilor de muncă și cererea de locuințe).
 Precum arată Figura 1, evoluția pieței forței de muncă în județul Cluj și în municipiul Cluj-
Napoca ni se prezintă sub forma unei depresiuni. Anii 1991 și 1992 sunt marcați de scăderea 
bruscă și majoră a numărului de salariați. Acest trend abrupt se continuă cu o scădere continuă, 
dar mai lentă în perioada 1992–1998 la nivel județean, în timp ce la nivelul municipiului se 
remarcă o creștere ușoară a numărului salariaților. Anii dintre 2000 și până în 2006 se arată a 
fi o etapă cu o tendință de stagnare. În timpul boom-ului economic din anii 2006–2007 numă-
rul de salariați începe să crească, dar nici de departe nu atinge punctul de pornire din 1990, 
această creștere fiind de aproximativ 20000 de salariați la nivel județean, iar la nivel orășenesc 
de 10000 de angajați. Perioada de criză financiară rezultă și în Cluj-Napoca în scăderea numă-
rului salariaților, ajungând aproximativ la cotele anterioare acestei creșteri. După criză, econo-
mia clujeană în creștere a însemnat și o creștere cu circa 50000 a numărului de angajați atât la 

nivel județean, cât și la nivelul orașului. Izbucnirea pandemiei a găsit municipiul Cluj-Napoca 
și județul Cluj în momentul cel mai bun de după 1990 din punctul de vedere al numărului de 
angajați. 

Figura 1. Evoluțiile numărului de salariați în Cluj-Napoca și în județul Cluj, INS/Tempo Online

 Cu privire la evoluția numărului de persoane care au fost înregistrate ca șomere în ulti-
mii 10 ani în județul Cluj, menționăm (vezi Tabel 1 de mai jos) că, asemeni totalului pe țară, 
acesta arată un vârf în 2010 și oscilații în sus și în jos până în 2014, iar între 2015–2019 o scă-
dere continuă. La nivelul județului situația a evoluat de la aproximativ 17000 de persoane în 
2010, la 4483 în anul 2019. Din 2016 încoace, numărul femeilor șomere a fost mai mare decât 
cel al șomerilor înregistrați de gen masculin, schimbându-se, astfel, atât trendul dinainte la 
nivel județean, cât și față de evoluțiile din acest punct de vedere de la nivel național pe toată 
perioada 2010–2019.

Număr mediu de salariați în jud. Cluj și în Cluj-Napoca, 1991–2019, INS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

133004

123510

149078

151777

161610

168718

171637

181226
169566

239293

283969

■ Jud. Cluj   ■ Cluj-Napoca
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Tabel 1. 
Numărul persoanelor înregistrate ca șomere, total și pe sexe, România și județul Cluj, Tempo Online

Figura 2. Evoluția numărului de locuințe existente în Cluj-Napoca, 1993–2019, INS/ Tempo online

 Anul trecut, în studiul Locuirea în Cluj-Napoca[4] am analizat detaliat diversele aspecte 
ale locuirii care au stat și ele sub influența proceselor generale ce au afectat, precum am văzut 
mai sus, evoluțiile numărului de salariați din oraș după 1990, înainte de toate privatizarea pro-
prietății de stat sau a bunurilor publice și formarea economiei de piață. Cei interesați găsesc 
în acel volum informații despre evoluția fondului locativ, demantelarea fondului locativ public, 
dezvoltarea imobiliară rezidențială în orașul magnet, transformarea locuinței în marfă și obiect 
de investiție, dar și despre așezări informale și evacuări forțate. Aici readucem în atenție doar 
două aspecte direct legate de mecanismul privatizării și contribuției domeniului locuirii la for-
marea economiei de piață.

[4] Enikő Vincze, George Zamfir, Alex Liță, Manuel Mireanu: Locuirea în Cluj-Napoca. Fondul locativ, dezvoltare imobiliară și evacuări, 
Editura Fundației Desire, 2020.

 Datele prezentate în Figura 2 și Figura 3 de mai jos ne arată: în pofida faptului că în peri-
oada 1990-1998 au fost continuate investițiile de stat în locuințe publice, procentul locuințelor 
existente în proprietate publică a fost în continuă și rapidă scădere. Mai departe, între 1999 și 
2004 procentul locuințelor finalizate pe ani din fonduri publice a scăzut sub 35%, chiar dacă de 
la un an la altul a oscilat în jos sau în sus; numărul total de locuințe existente în oraș a cres-
cut încet; iar procentul locuințelor existente în proprietate publică a coborât sub 2%. În 2004 
și 2005, perioada schimbării guvernării locale, în Cluj-Napoca nu s-a construit nicio locuință 
din fonduri publice. Anul electoral 2008 a adus însă o importantă contribuție pe plan local la 
construcția de locuințe sociale din 1996 încoace, apoi, în perioada următoare, pe lângă locu-
ințele ANL (care se pot vinde chiriașilor), s-au mai dat în folosință câteva unități de locuințe 
sociale prin renovarea unor clădiri publice. Însă, între 2015 și 2019, când dezvoltarea imobili-
ară privată a atins cele mai înalte culmi, primăria nu a construit nicio locuință socială. Tot în 
această perioadă, prețul la locuințe (atât chiria privată cât și prețul pe metru pătrat) a ajuns la  
sume exorbitante.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019

Sexe Județ Localități Nr. per-
soane

Nr. per-
soane

Nr. per-
soane

Nr. per-
soane

Nr. per-
soane

Nr. per-
soane

Nr. per-
soane

Nr. per-
soane

Nr. per-
soane

Total TOTAL TOTAL 626960 461013 493775 512333 478338 436242 418237 288896 257865

– Cluj TOTAL 16858 12714 13309 12307 9938 7981 8020 4720 4483

Mascluin TOTAL TOTAL 362559 257336 282980 296552 278453 251504 245055 159651 139239

– Cluj TOTAL 9200 6627 6982 6674 5275 4103 3980 2329 2091

Feminin TOTAL TOTAL 264401 203677 210795 215781 199885 184738 173182 129245 118626

Cluj TOTAL 7658 6087 6327 5633 4663 3878 4040 2391 2392 Locuințe existente în Cluj-Napoca, INS

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2008 2014 2019

■ Total   ■ Proprietate publică

113242

15853

113297

12015

113392

11076

113495

8445

113594

4458 3390 2612 2313 2092 1960 2808 2808

113846 113936 114038 116884 120504

138121

153212
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Figura 3. Evoluția numărului de locuințe terminate, pe ani și pe surse de finanțare, Cluj-Napoca, 1990–2019, 
INS/ Tempo online

II.	pIERdEREa	LOCURILOR	dE	
MUNCĂ	ȘI	CEREREa	dE	LOCUIN-
țE	îN	paNdEMIE	La	CLUj

 Acest capitol, plecând de la contextul istoric expus anterior, prezintă date cu privire la 
șomaj, disponibilizări și pierderea locurilor de muncă, dar și la cererea de locuințe în Cluj-Napoca 
în anul 2020. Am ales să punem împreună cele două seturi de date tocmai pentru a evidenția 
conexiunea între cele două.

Tabel 2. Contracte de muncă și angajatori activi în județul Cluj, martie – iulie 2020, ITM Cluj

 Precum arată Tabelul 2 de mai sus, în perioada martie – iulie 2020, atât numărul de sala-
riați, cât și numărul de contracte active au scăzut în județul Cluj. Mai departe, chiar dacă după 
o creștere masivă a contractelor suspendate în perioada martie – mai 2020 numărul acestora 
a scăzut în iunie și iulie 2020, evoluția numărului de contracte încetate, respectiv a număru-
lui de concedieri a continuat să aibă trenduri ascendente. Mai mult, conform tabelului, putem 

■ Total   ■ Din fonduri pulice   ■ Din fonduri private

Luna Nr. angajatori 
activi

Nr. salariați 
activi

Nr. contracte 
active

Nr. contracte 
suspendate

Nr. contracte 
încetate Concedieri

Martie 2020 32264 286631 324277 14844 9468 439

Aprilie 2020 32138 285495 322814 57371 12214 1112

Mai 2020 32122 283511 320304 59040 7026 953

Iunie 2020 32308 282091 319017 23831 7558 958

Iulie 2020 32333 281325 316229 16552 12800 1121

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019

1413

533

397

143

190

189

188

172

298

213

233

252

329

684

982

963

1063

1126

1178

1236

1232

889

939

333

1641

1252

2574

3417

4169

4175
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Tabel 3. 
Șomajul înregistrat în Județul Cluj, martie – iulie 2020, INS/ Tempo Online

Figura 4. Număr contracte încetate în Cluj-Napoca, 01.03.2020 – 31.05.2020, ITM Bucureștiremarca faptul că numărul de angajatori activi a crescut pe toată perioada martie – iulie 2020, 
având o ușoară scădere în aprilie și mai. Așadar, deși numărul de salariați activi a scăzut, a 
crescut numărul de angajatori activi. În acest moment nu putem estima ce efect va avea acest 
lucru, și nu avem informații nici despre mărimea noilor angajatori activi. Ne gândim că ele pot 
fi nou-înființate firme de familie, sau firme cu câte un salariat sau cu foarte puțini angajați ce 
s-au făcut exact pentru a se ralia pe cererea de bunuri în timp de pandemie, dar printre ele pot 
fi și companii mai mari re-trezite la viață de ajutoarele de stat oferite în această perioadă.
 Conform Tabelului 3, rata de șomaj în rândurile femeilor a crescut de la 1.43% din ianuarie 
2020 la 1.92% în iunie, iar la bărbați de la 1.05% la 1.18%. În toată perioada ianuarie – iunie 2020,  
numărul șomerilor neindemnizați a rămas foarte ridicat față de totalul numărului de șomeri, 
situația lor financiară fiind și mai precară decât a celor care au beneficiat de indemnizația de 
șomaj (de 75% din salariul minim pe economie) primită de la stat.

 În completarea celor de mai sus putem adăuga, conform datelor oferite de Ministerul 
Muncii, că trendul crescător de disponibilizări s-a păstrat până în luna decembrie 2020 ajun-
gând la 6108 în județul Cluj. 
 Pe domenii de activitate economică, situația contractelor de muncă încetate în perioada 
martie-mai 2020 este reflectată în Figura 4. Domeniile precum industria prelucrătoare, comer-
țul cu ridicata, transporturile și depozitarea, precum și hoteluri și restaurante au fost cele mai 
afectate de restricțiile stării de urgență, dar și situația multor lucrători din domeniul construc-
țiilor a fost foarte proastă din acest punct de vedere.

 Situația lucrătorilor din domeniile cele mai afectate de restricții a continuat să rămână 
destul de proastă chiar și după ridicarea stării de urgență, adică în primele luni ale stării de 
alertă (iunie și iulie 2020), precum arată Figura 5. Numărul contractelor încetate s-a redus doar 
cu aproximativ 700 în industria prelucrătoare, în comerțul cu ridicata cu aproximativ 600, în 
construcții cu circa 500, iar în hoteluri și restaurante doar cu circa 200. 

Luna Nr. șomeri Nr. șomeri 
femei

Nr. șomeri 
bărbați

Nr. șomeri 
indemnizați

Nr. șomer 
neindemnizați

Rata 
șomajului

Rată șomaj 
la femei

Rată șomaj 
bărbați

Ianuarie 2020 4465 2306 2159 1460 3005 1.22 1.43 1.05

Februarie 2020 4357 2258 2099 1401 2956 1.19 1.4 1.02

Martie 2020 4479 2381 2098 1629 2850 1.22 1.48 1.02

Aprilie 2020 4786 2600 2186 2104 2682 1.31 1.61 1.07

Iunie 2020 5514 3085 2429 2640 2874 1.51 1.92 1.18

TOTAL

Secțiune N/A – angajatori care nu au înregistrat un dome-
niu principal de activitate, ex. fundații etc.

Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale

Activități ale gospodăriilor ca angajator de personal casnic; 
producere de bunuri pentru consum propriu

Alte activități de servicii

Activități de spectacole, culturale și recreative

Sănătate și asistență socială

Învățământ

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din 
sistemul public

Activități de servicii administrative și activități de servicii 
suport

Activități profesionale, științifice și tehnice

Tranzacții imobiliare

Intermedieri financiare și asigurări

Informații și comunicații

Hoteluri și restaurante

Transport și depozitare

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehicu-
lelor și motocicletelor

Construcții

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activi-
tăți de decontaminare

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 
apa caldă și aer condiționat

Industria prelucrătoare

Industria extractivă

Agricultură, silvicultură și pescuit

345

278

613

49

1749

933

338

226

1267

1685

2464

2586

2022

251

62

31

119

2655

1041

3

2

27118990
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Figura 5. Număr contracte încetate în Cluj-Napoca, 01.06.2020 – 31.07.2020, ITM București

Figura 6. 
Număr contracte suspendate în Cluj-Napoca, total și pe temeiul urgenței, 01.03.2020 – 31.05.2020, ITM București

 Pe lângă contractele încetate, mai ales în domeniile economice cele mai afectate de 
restricții, un alt mare număr de contracte au fost suspendate. Figura 6 și Figura 7 arată numă-
rul acestora în perioada martie – mai, respectiv în lunile iunie – iulie 2020. Ceea ce ne atrage 
atenția, este faptul că numărul total de contracte de muncă suspendate și cel de contracte sus-
pendate pe temei de urgență, este foarte aproape unul de celălalt în toate domeniile economice, 

în total, urgența provocând doar cu circa 1000 mai multe contracte suspendate decât numărul 
total de contracte suspendate în această perioadă. Aceste date ne fac să credem, desigur, că 
nu doar starea de urgență din România a fost motivul suspendării contractelor, ci și alți factori, 
precum reducerea capacității de consum a populației, angajatori abuzivi sau întreruperea lan-
țurilor globale de producție afectate de pandemie la nivel global.

■ Nr. contracte suspendate Total

■ Nr. contracte suspendate Pe temei de urgență

262

1389

286

1828

476

2136

31

113

1422

3335

748

2170

222

674

180

319

710

1278

1453

6777

2161

11374

1984

9934

1539

3005

182

328

86

90

18

19

179

180

1955

11400

3926

1375

0

2

0

0

267

695

18087

57248
58421

TOTAL

Secțiune N/A – angajatori care nu au înregistrat un dome-
niu principal de activitate, ex. fundații etc.

Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale

Activități ale gospodăriilor ca angajator de personal casnic; 
producere de bunuri pentru consum propriu

Alte activități de servicii

Activități de spectacole, culturale și recreative

Sănătate și asistență socială

Învățământ

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din 
sistemul public

Activități de servicii administrative și activități de servicii 
suport

Activități profesionale, științifice și tehnice

Tranzacții imobiliare

Intermedieri financiare și asigurări

Informații și comunicații

Hoteluri și restaurante

Transport și depozitare

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehicu-
lelor și motocicletelor

Construcții

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activi-
tăți de decontaminare

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 
apa caldă și aer condiționat

Industria prelucrătoare

Industria extractivă

Agricultură, silvicultură și pescuit

TOTAL

Secțiune N/A – angajatori care nu au înregistrat un dome-
niu principal de activitate, ex. fundații etc.

Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale

Activități ale gospodăriilor ca angajator de personal casnic; 
producere de bunuri pentru consum propriu

Alte activități de servicii

Activități de spectacole, culturale și recreative

Sănătate și asistență socială

Învățământ

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din 
sistemul public

Activități de servicii administrative și activități de servicii 
suport

Activități profesionale, științifice și tehnice

Tranzacții imobiliare

Intermedieri financiare și asigurări

Informații și comunicații

Hoteluri și restaurante

Transport și depozitare

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehicu-
lelor și motocicletelor

Construcții

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activi-
tăți de decontaminare

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 
apa caldă și aer condiționat

Industria prelucrătoare

Industria extractivă

Agricultură, silvicultură și pescuit
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Figura 7. 
Număr contracte suspendate în Cluj-Napoca, total și pe temeiul urgenței, 01.06.–31.07.2020, ITM București

Figura 8. 
Număr contracte active în Cluj-Napoca, 09.12.2020 pe domenii de activitate economică, ITM București

 Chiar dacă după 15 mai 2020 guvernul a încetat starea de urgență pe teritoriul României, 
a instaurat starea de alertă, iar restricțiile au continuat să aibă efecte negative asupra angaja-
ților. Precum arată Figura 8, la mijlocul lunii decembrie 2020, în Cluj-Napoca, numărul total de 
contracte active a fost de 236029, ceea ce înseamnă o scădere de peste 88 de mii de contracte 
active față de martie 2020 (când numărul total de contracte active era 324277).

 În paralel cu evoluțiile negative ale numărului de contracte de muncă, dar și cu cele 
pozitive ale concedierilor și contractelor suspendate, în trimestrul 2 al anului 2020 (adică în 
perioada aprilie-iunie 2020), precum arată Figura 9 și Figura 10 de mai jos preluată din publi-
cația Analize imobiliare și Imobiliare.ro, în Cluj-Napoca cererea pentru proprietăți rezidențiale 
a scăzut. În general, la case și apartamente aceasta a însemnat o scădere cu 40%, iar în cazul 

TOTAL

Secțiune N/A – angajatori care nu au înregistrat un dome-
niu principal de activitate, ex. fundații etc.

Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale

Activități ale gospodăriilor ca angajator de personal casnic; 
producere de bunuri pentru consum propriu

Alte activități de servicii

Activități de spectacole, culturale și recreative

Sănătate și asistență socială

Învățământ

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din 
sistemul public

Activități de servicii administrative și activități de servicii 
suport

Activități profesionale, științifice și tehnice

Tranzacții imobiliare

Intermedieri financiare și asigurări

Informații și comunicații

Hoteluri și restaurante

Transport și depozitare

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehicu-
lelor și motocicletelor

Construcții

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activi-
tăți de decontaminare

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 
apa caldă și aer condiționat

Industria prelucrătoare

Industria extractivă

Agricultură, silvicultură și pescuit

TOTAL

Secțiune N/A – angajatori care nu au înregistrat un dome-
niu principal de activitate, ex. fundații etc.

Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale

Activități ale gospodăriilor ca angajator de personal casnic; 
producere de bunuri pentru consum propriu

Alte activități de servicii

Activități de spectacole, culturale și recreative

Sănătate și asistență socială

Învățământ

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din 
sistemul public

Activități de servicii administrative și activități de servicii 
suport

Activități profesionale, științifice și tehnice

Tranzacții imobiliare

Intermedieri financiare și asigurări

Informații și comunicații

Hoteluri și restaurante

Transport și depozitare

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehicu-
lelor și motocicletelor

Construcții

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activi-
tăți de decontaminare

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 
apa caldă și aer condiționat

Industria prelucrătoare

Industria extractivă

Agricultură, silvicultură și pescuit

■ Nr. contracte suspendate Total

■ Nr. contracte suspendate Pe temei de urgență

112

166

468

17

777

366

114

115

458

1123

3600

887

671

27

9

100

297

0

0

81

9599
10460

3

1069 ■ Nr. contracte suspendate Total

■ Nr. contracte active Normă întreagă

5230

3797

18845

1930

13120

12925

2400

10903

26836

7568

25836

26290

17710

4086

2415

510

1462

25600

24976

20

59

3511

190810

236029
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caselor noi o scădere cu 9% și în cazul apartamentelor noi cu 96%. Totuși, precum arată Figurile 
20–24, prețurile caselor și apartamente au continuat să crească și în această perioadă atât în 
Cluj cât și la nivel de țară, ceea ce denotă că aceste prețuri depind de mult mai mulți factori 
decât simpla relație dintre cerere și ofertă așa cum ne spun principiile capitaliste.

Figura 9. Cererea pentru proprietăți rezidențiale de vânzare. Case și apartamente noi și vechi, T2 - 2020

Figura 10. Evoluția cererii de locuințe în trimestrul II. comparativ cu trimestrul I. 2020 

 Raportul Imobiliare.ro, Piața imobiliară rezidențială pe Trimestrul 4 al anului 2020, respectiv 
Figura 11 și Figura 12 extrase din acest raport reflectă faptul că, în continuarea anului, trendul 
privind cererea de locuințe a rămas în descreștere în Cluj-Napoca.[5] 

[5] https://www.analizeimobiliare.ro/wp-content/uploads/2021/02/raport-t4-2020.pdf

Figura 11. Cererea pentru proprietăți rezidențiale de vânzare. Case și apartamente noi și vechi, T4 - 2020

Figura 12. Evoluția cererii de locuințe în Cluj-Napoca în 2019 și 2020 

78800

76700

13400

12900

12000

11400

11900

11000

9900

10800

9400

9600

135400

132400

+14%

−32%

TOTAL

TOTAL

București Constanța Timișoara Brașov Cluj-Napoca Iași

−14% −21% −29% −22% −40% −32% −21% Evoluția cererii în ultimele 3 luni %

−11% −16% −33% −26% −35% −23% −18% Evoluția cererii în ultimele 12 luni %

+21% +35% +9% +67% −1% +62% +24% Evoluția cererii în ultimii 5 ani %

București Constanța Timișoara Brașov Cluj-Napoca Iași

−8% −20% −23% −29% −30% −22% −16% Evoluția cererii în ultimele 12 luni %

+28% +22% +20% +49% −1% +60% +27% Evoluția cererii în ultimii 5 ani %

București - Ilfov Constanța Timișoara Brașov Cluj-Napoca Iași TOTAL

*Prin cerere ne referim la potențialii cumpărători care au generat leaduri pentru proprietățile la vânzare în portalul Imobiliare.ro, 
într-o anumită perioadă. Un lead se înregistrează în momentul în care un vizitator efectuează o acțiune (vizualizează telefonul, 
trimite un mail în care solicită mai multe detalii, tipărește sau salvează anunțul).
Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

■ Case noi   ■ Apartamente noi

■ 2019   ■ 2020

Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro
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 În comparație cu alte orașe mari din România, precum arată Figura 13 de mai jos, în 
Trimestrul 4 al anului 2020, Cluj-Napoca a fost singura localitate care a cunoscut o scădere și 
din punctul de vedere al ofertei de pe piața de locuințe, adică al proprietăților scoase la vânzare. 

Figura 13. Proprietăți listate la vânzare în marile orașe în T4 – 2020 

 În ceea ce privește Trimestrul 2 al aceluiași an, situația a fost similară în toate orașele 
mari, în sensul reducerii ofertei de pe piața de locuințe.[6] 

[6] https://www.analizeimobiliare.ro/wp-content/uploads/2020/07/raport-t2-2020.pdf

III.	saLaRIUL	MEdIU	ȘI	
ChIRIILE	îN	CLUj	

 Acest capitol pune în paralelă căștigurile salariale ale lucrătorilor din județul și ora-
șul Cluj cu prețul chiriilor private din oraș, pentru a arăta și din acest punct de vedere că cei 
doi factori definesc împreună accesul la locuință adecvată al clujenilor, calitatea lor de viață  
și nivelul lor de trai. Chiar dacă chiriile au scăzut un pic în 2020 în contextul crizei sanitare și 
economice, ele au rămas în continuare mari, media închirierii unui apartament de 2 camere 
rămânând în jur de 400 de euro/ lună.[7]

 Raportat chiar și la nivelul salariului mediu net din Cluj-Napoca, care ar fi fost în jur de 
820 euro/ lună în luna iulie 2020, [8] sau la nivelul salariului mediu net din județul Cluj (vezi 
Tabelul 4), chiria privată a unui apartament de două camere a continuat să necesite cheltui-
rea a peste 50% din venituri pe chirie. Acest lucru denotă o situație clară de supraîncărcare cu 
costurile locuirii chiar și în cazul celor care câștigă venitul mediu, considerând că la costurile 
locuirii se mai adaugă și costurile utilităților (apă, gaz, current, prețul celui din urmă cunoscând 
o creștere semnificativă chiar în timpul pandemiei). 
 De-a lungul documentării făcute de noi, nu am reușit să aflăm de la nicio instituție câți 
lucrători din Cluj-Napoca au un câștig la nivelul salariul mediu, sau care este valoarea salariu-
lui median din oraș. De asemenea, din cauza regimului total nereglementat al chiriilor private 
din România și din Cluj, nu avem o evidență clară despre numărul persoanelor care stau în chi-
rie privată. Motivul acestor lipsuri fiind că în multe cazuri proprietarii nu declară închirierile  

[7] https://cluju.ro/chirie-in-cluj-preturile-au-scazut-in-toata-piata-dar-sub-asteptarile-chiriasilor/
[8] https://actualdecluj.ro/cele-mai-mari-tranzactii-cei-mai-mari-chiriasi-si-cele-mai-importante-proiecte-de-birouri-in-cluj-tablou- 
in-pandemie-pe-piata-office/

Figura 14. Proprietăți listate la vânzare în marile orașe în T2 – 2020  
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București Cluj-Napoca Timișoara Iași Constanța Brașov TOTAL

−14,4% −19,9% −10,4% −4,8% −22,8% −18,7% −15,1% Oferte nou intrate în piață

−11,8% −20,7% −7,3% −6,2% −18,3% −17,7% −13,2% Toate oferte existente la vânzare

Apartamente și case construite înainte de 2000

Apartamente și case construite înainte de 2000

■ Oferte nou intrate în piață   ■ Toate oferte existente la vânzare

■ Oferte nou intrate în piață   ■ Toate oferte existente la vânzare

Evoluție nr. de oferte în ultimele 12 luni %

Evoluție nr. de oferte în ultimele 12 luni % Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

https://www.analizeimobiliare.ro/wp-content/uploads/2020/07/raport-t2-2020.pdf
https://cluju.ro/chirie-in-cluj-preturile-au-scazut-in-toata-piata-dar-sub-asteptarile-chiriasilor/
https://actualdecluj.ro/cele-mai-mari-tranzactii-cei-mai-mari-chiriasi-si-cele-mai-importante-proiecte-de-birouri-in-cluj-tablou-in-pandemie-pe-piata-office/
https://actualdecluj.ro/cele-mai-mari-tranzactii-cei-mai-mari-chiriasi-si-cele-mai-importante-proiecte-de-birouri-in-cluj-tablou-in-pandemie-pe-piata-office/
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Tabel 4. Câștigul salarial mediu net în județul Cluj, pe domenii de activitate economică, Institutul 
Județean de Statistică Cluj 

Figura 15. Rata supraaglomerării. Procentul persoanelor din populația totală care locuiesc în locuințe 
supraaglomerate, EUROSTAT

la finanțe, și nici nu încheie contracte cu chiriașii, cei din urmă rămânând vulnerabili la deci-
ziile proprietarilor.
 Drept urmare, nu putem estima câte persoane care stau în chirie cheltuie în jur de 40% 
din veniturile lor pe costurile locuirii. Însă, cel puțin pentru a sugera gravitatea problemei în 
sine, facem referire la o statistică EUROSTAT care arată că la nivelul României, din rândurile 
persoanelor care stau în chirie privată, în 2018, 46.3% au fost supraîncărcate cu costurile locuirii, 
adică, conform definiției EUROSTAT, au cheltuit peste 40% din veniturile lor pe locuire (chirie, 
rată bancară, utilități). Comparând cu media pe EU-27 (25.1%) sau cu media pe țările din zona 
Euro-19 (24.9%), acest procent este îngrijorător de mare, rata supraîncărcării în statele membre 
ale UE fiind mai ridicată doar în Grecia, Bulgaria și Ungaria.[9]

 Din cauza costurilor mari cu locuirea raportate la nivelul venitului, oamenii care nu își 
pot permite să achiziționeze sau să închirieze o locuință de pe piață, recurg de cele mai multe 
ori la strategia locuirii laolaltă cu rudele, colegii, prietenii sau chiar persoane necunoscute (prin 
intermediul grupurilor și platformelor de genul „caut coleg/ă de apartament” ). Această „opțiune” 
în mod inevitabil duce la o altă manifestare a crizei locuirii, cea a supraaglomerării în locuințe, 
prezentată prin datele statistice din Figura 15 de mai jos.

[9] Housing cost overburden rate by tenure status - EU-SILC survey, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset= 
ilc_lvho07c&lang=en

Luna Agricultură 
Silvicultură și Pescuit

Industrie și 
construcții Servicii Total  

județul Cluj

Ianuarie 2020 2740 3059 3876 3616

Februarie 2020 2589 3072 3938 3662

Martie 2020 2545 3193 4224 3898

Aprilie 2020 2529 2958 3883 3590

Mai 2020 2612 3038 4180 3816

Iunie 2020 2752 3201 4018 3763

EU-27 
Euroarea-19

Belgium
Bulgaria
Czechia

Denmark
Germany 

Estonia
Ireland
Greece

Spain
France
Croatia

Italy
Cyprus
Latvia

Lithuania
Luxembourg

Hungary
Malta

Netherlands
Austria
Poland

Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden

United Kingdom
Iceland
Norway

Switzerland

■ 2010   ■ 2014   ■ 2019

19,1

12,4

4,2

47,4

39,7
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7,3
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5,3
6,1

13,1

25,5

22,5

7,3

7,1

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho07c&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho07c&lang=en
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IV.	VENItUL	MINIM	pE	ECONOMIE	
ȘI	pREțURILE	dE	pE	pIața	dE	
LOCUINțE	

 În această secțiune prezentăm câteva date despre salarii și venitul minim în corelație 
cu prețurile pieței de locuințe pentru a evidenția categoria socială căreia (nu) se adresează 
dezvoltarea imobiliară în general, și în Cluj în particular. Mai precis: date cu privire la ponde-
rea salariaților care câștigă venitul minim din ponderea totală a salariaților, date despre coșul 
minim de consum, evoluția prețului locuințelor pe orașe și în particular în Cluj-Napoca.
 La începutul anului 2020, 36% dintre salariații din România aveau un venit net pe lună 
între 1500–2630 lei. În timp ce, 25% dintre ei câștigau la nivelul salariului minim (1774 lei net 
în construcții, și 1364 lei în alte domenii economice).[10] În februarie 2021, conform anunțului 
făcut de Inspecția Muncii, în România au fost înregistrate un total de 5.55 milioane de con-
tracte de muncă, 1.58 milioane de contracte (adică 28%) dintre ele fiind înregistrate cu salariul 
minim.[11] Diferența între numărul de salariați și numărul de contracte de muncă înregistrate 
rezultă din faptul că mulți salariați, pentru a putea face față costurilor mari ale vieții, se anga-
jează în mai multe locuri de muncă.
 Dincolo de procentele îngrijorătoare de mai sus, desigur, este important să arătăm și aici 
cum se raportează salariul minim pe economie la valoarea coșului minim de consum. Pe baza 
indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2020, 

[10] https://www.wall-street.ro/articol/Careers/248017/distributia-salariilor-in-tara-noastra-1-din-4-romani-castiga-salariul-minim-
iar-altii-iau-pana-la-120-000-de-lei-pe-luna.html
[11] https://www.zf.ro/eveniment/statistica-1-58-milioane-angajati-romania-lucreaza-salariul-minim-19939492

Friedrich-Ebert Stiftung din România a arătat că acestea au crescut cu 4.7% față de septembrie 
2020, în timp ce cheltuielile pentru locuință au crescut cu 8.8%.
 Din datele prezentate reiese că într-o familie în care lucrează doi adulți care au venituri 
la nivelul salariului minim, totalul veniturilor salariale nu ajunge nici măcar până la 40% din 
valoarea coșului de consum care ar putea să asigure un trai decent pentru o familie (ce include 
în schema de calcul doi adulți și doi copii). Costul locuirii menționat în tabel este mai mare 
decât valoarea salariului minim pe economie, ceea ce evidențiază încă odată faptul că orașele 
exclud persoanele care muncesc pentru salariul minim pe economie. 

Tabel 5.
Coșul de consum pentru un trai decent pentru familia de referință (doi adulți și doi copii), FES - România

 Revenind la Cluj-Napoca, observăm că aici, precum arată Figurile 16, 17, 18 și 19, atât 
numărul de contracte active, cât și numărul salariaților care câștigă venitul minim pe econo-
mie este mai mic raportat la numărul total de contracte și de salariați cu acest venit la nivel 
de țară, respectiv procentul acestora este de 18% din total (față de 25% la nivel național). 

Capitol de cheltuieli Septembrie 2019
Cost lunar (lei)

Septembrie 2020
Cost lunar (lei) Variație anuală

(1) Alimentație 1459 1532 +5,0%

(2) Îmbrăcăminte și încălțăminte 670 686 +2,4%

(3) Locuință 1822 1982 +8,8%

(4) Dotare locuință 225 229 +1,8%

(5) Cheltuieli cu locuință 483 484 +0,2%

(6) Produse de uz casnic și igienă personală 243 250 +2,7%

(7) Servicii 507 518 +2,3%

(8) Educație și cultură 562 574 +2,1%

(9) Îngrijire personală 111 116 +4,2%

(10) Recreare și vacanță 240 246 +2,3%

(11) Fondul de economii al familiei 632 662 +4,7%

TOTAL 6954 7278 +4,7%

https://www.wall-street.ro/articol/Careers/248017/distributia-salariilor-in-tara-noastra-1-din-4-romani-castiga-salariul-minim-iar-altii-iau-pana-la-120-000-de-lei-pe-luna.html
https://www.wall-street.ro/articol/Careers/248017/distributia-salariilor-in-tara-noastra-1-din-4-romani-castiga-salariul-minim-iar-altii-iau-pana-la-120-000-de-lei-pe-luna.html
https://www.zf.ro/eveniment/statistica-1-58-milioane-angajati-romania-lucreaza-salariul-minim-19939492
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Figura 16. Număr contracte active cu normă întreagă în Cluj-Napoca, 09.12.2020, ITM București

Figura 18. Număr salariați cu normă întreagă în Cluj-Napoca, 09.12.2020, ITM București

Figura 19. Procent salariați cu normă întreagă la salariul minim în Cluj-Napoca, 09.12.2020 

Figura 20. Indicele prețurilor proprietăților rezidențiale, date trimestriale, T4 – 2020

Figura 17. Procent contracte active cu normă întreagă la salariul minim în Cluj-Napoca, 09.12.2020

 În contrast cu realitățile suspendării contractelor de muncă sau disponibilizărilor, putem 
observa cum în timpul pandemiei la nivelul întregii țări prețurile de pe piața de locuințe au 
continuat să crească, menținând trendul de după criza anterioară, precum arată Figura 20 de 
mai jos preluată din Raportul Imobiliare.ro pe Trimestrul 4 al anului 2020. 
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„După tendința de stabilizare din T3 2020, prețurile solicitate pentru locuințele din România au revenit pe o traiectorie ascen-
dentă în ultimul pătrar al anului – fapt ce trebuie corelat, desigur, cu evoluția cererii din piață.”
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Evoluție anuală +3,5% ↓
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Evoluție anuală +2,3% ↓
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 Creșterea prețului la locuințe în timp de pandemie este relevată și de Figura 21 pentru 
Trimestrul 4 al anului 2020.  Mai mult, în anumite cartiere (în funcție de specificitățile lor: zonă 
de case, blocuri noi, etc.) și zona de centru a Clujului, continuă trendul ascendent cu prețuri mai 
mari decât cele din trimestrul anterior cu între 1.8 și 3.2 procente, conform Figurii 22, pentru 
Trimestrul 2 al aceluiași an. 

Figura 21. Evoluția prețurilor solicitate în marile orașe – apartamente de vânzare, T4 – 2020 

Figura 22. Top cartiere cu cele mai mari prețuri, T2 – 2020 

Figura 23. Evoluția prețurilor față de trimestrul anterior, 2006–2020 

 Natura crizei actuale este alta decât cea a crizei financiare din 2008–2009, astfel încât 
acum, pentru unele persoane și firme există capital de investit chiar în imobiliare. Însă, în cazul 
multor oameni, cum am arătat deja, situația financiară s-a înrăutățit și probabil va continua să 
devină tot mai dificilă. Figura 23 de mai jos, preluată din Raportul pe T4–2020 al Imobiliare.ro 
ne reamintește cum s-au redus prețurile la locuințe în perioada crizei anterioare, și cum sunt 
ele în creștere în condițiile crizei curente la nivelul întregii țări. 
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 Mai departe, Figura 24 prezintă indicele imobiliar, adică evoluția prețurilor pentru Cluj-
Napoca, [12] care arată trenduri similare din acest punct de vedere ca cele de la nivelul României. 

 În încercarea de a explica creșterea prețurilor la imobiliare în contextul crizei actuale, 
trebuie să luăm în considerare și faptul că de această dată măsurile guvernului în vederea 
soluționării crizei, adică ajutoarele de stat acordate companiilor private, întăresc tocmai marii 
proprietari și asigură lichidități de investit și pe piața imobiliară. În mod special, în perioada 
actuală, prin programul Noua Casă, statul urmărește să contribuie la stabilizarea afacerilor 
imobiliar-rezidențiale, laolaltă cu extinderea plafonului redus de TVA 5% pentru locuințele cu 
o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați, care nu depășesc 140.000 de euro.

[12] https://www.imobiliare.ro/indicele-imobiliare-ro/cluj-napoca

Figura 24. Indicele imobiliar (IMO) pentru apartamente noi și vechi, Cluj-Napoca, 2008–2021 

 Totuși, așa cum am putut observa în paragrafele noastre anterioare, creșterea prețu-
rilor la locuințe poate să pară ciudată în timp de criză și mai mult pentru că ea se întâmplă 
în pofida reducerii cererii de pe piața de locuințe. În plus, prețurile continuă să rămână mari 
chiar dacă și numărul de vânzări scade conform Figurii 25 (preluată din Raportul Imobiliare.ro  
pe T2–2020). 

Figura 25. Total imobile vândute (în marile orașe), 2019–2020 

 La nivel de Cluj-Napoca putem observa că în anii de după criza financiară din 2008-2009 
(ce a pus capăt boom-ului, imobiliar din oraș, dar nu l-a stopat ci mai degrabă l-a transferat în 
comuna Florești) și mai ales sub efectele măsurilor de austeritate impuse după 2010, numărul 
total de locuințe finalizate din fonduri private a scăzut (vezi Figura 26). Însă în acea perioadă 
de criză primăria a realizat mai multe locuințe din fonduri publice, inclusiv din bugetul local și 
din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe. În plus, la nivel de țară statul a încercat să 
salveze industria construcțiilor dar și băncile și prin programul Prima Casă. După ce piața de 
locuințe a revenit pe un trend ascendent, (mai ales din 2016 încoace) prețurile au început să 
crească împreună cu creșterea masivă a numărului de locuințe finalizate din fonduri private. 
Acestea au fost în mare măsură realizate de către dezvoltatori imobiliari, primăria clujeană sis-
tând construcția de locuințe publice. 
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Sursa: ANCPI, date prelucrate de Analize Imobiliare

Luna 3 (01.03.2021 – 31.03.2021)

● IMO apartamente noi:   1924 €/mp
↑ +2,7% (50 €/mp) față de luna 2/2021
↑ +5,1% (93 €/mp) față de luna 3/2020

● IMO apartamente vechi:   1853 €/mp
↑ +1,7% (31 €/mp) față de luna 2/2021
↑ +1,8% (33 €/mp) față de luna 3/2020

București Ilfov Timiș Cluj Brașov Constanța Iași

■ 2019 T1   ■ 2019 T2   ■ 2019 T3   ■ 2019 T4   ■ 2020 T1   ■ 2020 T2

https://www.imobiliare.ro/indicele-imobiliare-ro/cluj-napoca
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 În ceea ce privește anul 2020, datele Direcției Județene de Statistică arată că numărul 
autorizațiilor de construcție pentru clădiri rezidențiale eliberate în județul Cluj a fost de 2024, 
cu 293 mai multe decât în 2019 (vezi Tabelul 6), [13] deci pandemia și recesiunea economică nu 
par să fi afectat dorința și capacitatea de a începe noi construcții de locuințe din fonduri private. 
Marile companii imobiliare nu au început doar să construiască spații rezidențiale noi, ci le-au 
continuat și pe cele începute în anii anteriori, unele dintre ele finalizându-le chiar în 2020.
 Datorită tuturor factorilor favorabili afacerilor imobiliar-rezidențiale din România, în 
toamna anului 2020, Claudio Cisullo, antreprenor și investitor internațional la CC Trust Group AG  
a declarant: „Ca investitor internațional pe termen lung am început să explorez piața din România 
acum câțiva ani, datorită factorilor structurali. Am văzut o oportunitate de adresare a problemei 
investitorilor din lumea vestică: dezvoltarea greoaie și puținele oportunități de pe piețele domestice. 

[13] https://compariimobiliare.ro/utile/stiri-imobiliare/pandemia-nu-a-influentat-clujul-imobiliar-in-2020-autorizatiile-de-constuire- 
peste-2019

Figura 26. Număr locuințe finalizate pe ani, Cluj-Napoca, 2000–2019, INS Nu am fost singurul. Recent elevată la nivel de piață în dezvoltare de către FTSE Russell, subsidi-
ara London Stock Exchange Group, România s-a dovedit a fi un loc de investiții apreciat și popu-
lar pentru cei mai pretențioși investitori. Istoricul vorbește de la sine: afaceri care vor calitate din 
Germania, Austria, Franța, Italia, SUA, Regatul Țărilor de Jos și Marea Britanie sunt în topul listei 
de investitori străini direcți din ultimul an. […] În ultima decadă, România s-a aflat printre piețele 
performante din UE privind dezvoltarea economică și progresează spre prosperitate. În viitor, piața 
imobiliară va juca un rol important în facilitarea continuării drumului. Pentru investitorii la scară 
largă în piața imobiliară din România, văd etapa următoare ca pe o oportunitate extraordinară.”[14] 

[14] https://www.analizeimobiliare.ro/wp-content/uploads/2020/10/raport-t3-2020.pdf

Tabel 6. Autorizațiile de construcție eliberate pentru clădiri rezidențiale, Direcția Județeană de Statistică
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Luna decembrie Cumulat da la începutul anului

2020 2019
Dec. 2020 

față de 
dec. 2019 (%)

2020 2019
01.01–31.12.2020 

față de 01.01–
31.12.2021 (%)

Urban 31 38 81,6 638 612 104,2

Rural 115 128 89,8 1386 1119 123,9

TOTAL 146 166 88,0 2024 1731 116,9

Autorizații 
de construire Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec.

Anul 2020 129 173 162 129 118 204 220 192 236 180 135 146

Anul 2019 109 128 137 96 162 140 226 151 144 152 120 166

https://compariimobiliare.ro/utile/stiri-imobiliare/pandemia-nu-a-influentat-clujul-imobiliar-in-2020-autorizatiile-de-constuire-peste-2019
https://compariimobiliare.ro/utile/stiri-imobiliare/pandemia-nu-a-influentat-clujul-imobiliar-in-2020-autorizatiile-de-constuire-peste-2019
https://www.analizeimobiliare.ro/wp-content/uploads/2020/10/raport-t3-2020.pdf


40 41

V.	MĂRtURII	dIN	paRtEa	UNOR	
LUCRĂtORI	ȘI	LUCRĂtOaRE	dIN	
saLUbRItatE	

 Unul dintre sectoarele economice care nu și-au oprit activitatea în timpul pandemiei 
Covid-19 este industria salubrizării. Lucrătorii și lucrătoarele din acest domeniu sunt printre 
muncitorii esențiali ai societății noastre. Totuși, ei și ele nu au primit nici până acum recunoaș-
tere financiară și simbolică adecvată din partea patronilor și societății. Au fost deposedați de 
drepturi privind sindicalizarea, le-a fost tăiat sporul pentru munca în condiții degradante civic, 
veniturile lor se situează doar cu puțin peste salariul minim pe economie în funcție de câte 
ore suplimentare lucrează noaptea sau la sfârșit de săptămână (salariul de încadrare fiind cel 
minim pe economie). Din cauza gradului de dificultate și toxicității acestei munci, salariații din 
salubritate se confruntă cu diverse boli. Pe deasupra, nu primesc sprijin de la firme nici pentru 
a se proteja față de infectarea cu noul corona virus. Din cauza veniturilor lor mici, continuă să 
fie cei mai dezavantajați în a-și procura o locuință adecvată. Asta în condițiile în care în loca-
lități nu există suficiente locuințe sociale.
 În plus, condițiile de locuire ale unui număr însemnat dintre persoanele care lucrează în 
domeniul salubrității și locuiesc în Pata Rât, indiferent dacă la măturat stradal sau ca încărcă-
tor- compactor, sunt fără apă curentă sau baie în casă, fără acces la gaz, încălzirea făcându-se 
cu lemne și în unele cazuri fără bucătărie separată. Mai mult, vechimea în muncă în domeniul 
salubrității (care în multe cazuri este și de 30 de ani) afectează în mod semnificativ sănătatea 
muncitoarelor și muncitorilor scăzând dramatic speranța de viață.[15]

[15] Cunoștințele noastre despre aceste situații se bazează pe un deceniu de inițiative prin care am tras semnale de alarmă în fața 

 În luna mai 2020, Căși Sociale ACUM! a facilitat o discuție cu lucrători și lucrătoare în 
domeniul salubrității.[16] Ele s-au referit la ce înseamnă munca de șofer și încărcător sau mătu-
rător stradal, de ce este dificilă sindicalizarea în acest domeniu, ce s-a întâmplat cu lucrătorii 
în perioada pandemiei, cu ce probleme de locuire se confruntă ei, și ce ar trebui să se schimbe. 
Redăm aici câteva din mărturiile participanților și participantelor la acest eveniment.

 Noi am lucrat și în pandemie, pentru ca Clujul să arate așa cum voi îl știți, curat.

 Amenințările de la șefi au fost dintotdeauna. Tot înghiți înghiți, dar și treaba asta are o limită.  
Mai deschizi și tu gura.
 Mulți de la firma asta nu au minim pe economie. Nu le dau oamenilor sporul de vechime, 
practic le-au băgat sporul de vechime în salar, așa că dacă scoți ce ar trebui să fie sporul, vezi că 
oamenii aceștia nu primesc spor de vechime, sau nu primesc salariul minim de economie. Ei sunt 
înșelați lună de lună.
 Orele suplimentare nu ni se plătesc, ni se dau zile libere în schimbul lor. Dar familiile noas-
tre așteaptă să le ducem banii acasă, nu să stăm acasă în zile libere primite în schimbul muncii 
făcute. Unii au fost trimiși în concediu, ceea ce Codul Muncii nu permite, nu poți fi trimis în con-
cediu dacă nu vrei să mergi… Cei mai expuși sunt încărcătorii. Și mai aleși cei care au lucrat în 
zone de spitale. 
 Măști și mănuși și un spirt ne-au dat o singură dată în timpul pandemiei. Mașinile nu se 
dezinfectau… Numai Dumnezeu a făcut că nu s-a întâmplat nenorocirea. Dar dacă va mai dura 
mult situația asta, nu știu ce se va întâmpla… 
 Lucrând în salubritate, înseamnă că ești ultima persoană din lume. Așa ești văzut ca și cum 
tu ai fi ultima persoană din lume… 
 Zonele astea vulnerabile cum este Pata Rât au fost lăsate așa dintotdeauna, interesul insti-
tuțiilor este limitat. Este greu să lucrezi în mizerie și să revii acasă și să nu ai unde să te odihnești, 
să fii afectat din cauza aerului, să nu ai unde să faci un duș.
 După trei luni de la angajare la serviciul de ecologizare, șeful m-a dat afară. Mi-a zis că nu 

autorităților locale, accentuând responsabilitatea lor în soluționarea crizei umanitare, sociale și de mediu din Pata Rât, inclusiv prin 
susținerea doritorilor, din 2015 încoace, în efortul lor de depunere de cereri de locuințe sociale. 
[16] Munca în salubritate. Discuție cu lucrători și lucrătoare în domeniul salubrității, 18 mai 2020 – https://www.youtube.com/
watch?v=InMb-q7GTTs

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DInMb-q7GTTs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DInMb-q7GTTs
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există niciun motiv, numai că au zis că nu mai au bani suficienți ca să ne plătească. La noi așa se 
fac contractele, pe trei luni, și cu prelungiri, din trei în trei luni. Când am intrat în criza asta, șefii 
s-au schimbat, nu ne mai plăteau orele suplimentare, mergeam sâmbătă și duminică la lucru, dar nu 
ne plăteau, în schimb ne dădeau zile libere. Pe lângă sectorul pe care îl aveam, mi-a mai dat încă 
unul, pentru că ziceau că acum nu este atât de mult de lucru, și putem lucra două sectoare în loc de 
unu. La soțul la fel, el este spălător, nu i-au mai plătit sporul, deci salariile noastre au fost mai mici.  
Noi nu am avut sindicat, și nu avea cine să ne apere… Eu am fost evacuată dintr-o locuință națio-
nalizată acum zece ani. De zece ani locuiesc aici pe strada Cantonului. Suntem în așteptarea unei 
case sociale. Nu știu când primim, 'sper' că mai durează vreo zece ani, ca să fie 20 în total… Știți 
cum e, femeia e cu toate. Mamă cu copiii, cu curățenia, cu mâncarea, cu împărțitul, cu necazul, cu 
dat datoriile, deci toate le face femeia, nu bărbatul. Și acasă, și la lucru la mătură, normal că mi-a 
fost greu, dar nu ai ce să faci, trebuie să mergi înainte.
 Noi care tragem la lucru, la mături, e și riscant pentru noi, te lovește o mașină, ești toată 
ziua în praf. Te înjură… ni mă, țiganca, nu se oprește, mătură, și mă murdărește… Iar la salariul 
ce-l primim noi, nu poți crește o familie. Din salariul ăla, să iei medicamente pentru bărbatul care 
e bolnav, e surdo-mut, să le iei la copii ce le trebuie… 
 Și eu m-am dus de multe ori, și mi-am cerut dreptul, să-mi plătească sporul de rușine, sau 
sporul de intoxicare. Dar nu are timp de noi, sau ne zice, mergeți pe sectoare… Nu suntem băgați 
în seamă, degeaba ne luptăm pentru drepturile noastre. N-avem nicio șansă. Dacă zicem ceva, pe 
urmă ne iau în ochi răi, și atâta umblă după noi, până ne dau afară. De ce oare? E o discriminare… 
 Am o zonă foarte mare, și în schimbul de noapte. Și pentru mine ca femeie, e greu. Când 
ajung acasă, nu mai am nicio putere. Mă dor picioarele, umerii… Dimineața mă trezesc la patru 
jumate, ca să ajung la ora 6 la punctul de lucru.
 Sunt oameni care au lucrat 40 de ani. Erau înjurați, erau bătuți, maltratați, erau dați afară 
sau reangajați când șefii doreau. Ne-am săturat la un moment dat. Și am vorbit cu colegii mei, am 
zis să ne înființăm un sindicat. O să ne dăm silința, să ne învățăm drepturile. Am numit sindicatul 
sindicatul Salubritatea… Ca toți să se poată alătura dacă vor… Dar mulți nu s-au înscris din teamă, 
oamenii nu au prins încredere… Înainte noi am avut un spor de salubritate de 30%, dar acesta nu 
mai există. Anul trecut am negociat să ne dea înapoi 5% spor de salubritate. Nu e mult, dar este ceva. 
Drepturile odată tăiate, se recâștigă foarte încet… O altă problemă este că la locul de muncă noi 
nu avem dușuri. Și anul trecut s-a dat o lege (în Cluj) că dacă oamenii miros urât în autobuz, să fie 
dați jos. Vă dați seama, cum miroși când mergi acasă după ce toată ziua ai colectat gunoaie… La noi  

s-a dat grupa a doua înainte, care ne lăsa să ieșim mai devreme la pensie, dar s-a tăiat și el… Acum 
putem intra la cerere la pensie la 62 de ani, dar așa nu beneficiem de pensie întreagă, altfel stăm 
până la 65 de ani… Oamenii care s-au pensionat, nu apucă să trăiască prea mult. Cred că avem 
doar unul dintre încărcători care 8 ani după pensionare mai trăiește…
 Trebuie să ne unim ca să ne cerem drepturile. Avem drepturi ca orice persoană, ca orice om. 
Mulți nu-și cunosc drepturile. Dar ei ar trebui să lupte, ar trebui să meargă la mitinguri, când se 
organizează. Este foarte importantă unitatea. Unitatea lucrătorilor, unitatea romilor.
 Oamenilor care lucrează în domeniul salubritate nu trebuie să le fie frică să își înființeze 
un sindicat. Voi trebuie să vă luptați pentru drepturile voastre… Haideți la unitate.
 Dacă nu eram noi, șefii nu ar fi avut de unde să-și facă salariile. Noi le facem salariile, 
muncitorii. Totuși, când ei ne cheamă trebuie să ieșim. Pentru că știți ce se întâmplă cu noi, dacă  
nu ieșim. Zburăm afară.
 Avem sindicat la compania Brantner Vereș. La Rosal nu este. Am auzit de la un prieten și 
un om care s-a implicat în comunitatea noastră, cum am putea să procedăm. M-am hotărât să fac 
ceva pentru că mă săturasem să fiu exploatat și să nu mi se dea drepturile. Până la momentul 
înființării sindicatului m-am simțit, și mulți dintre noi ne-am simțit exploatați. Sunt oameni care 
au lucrat 40 de ani fără drepturi, fără mănuși. Oamenii erau loviți. Mulți nu recunosc pentru că le 
e frică să își piardă locul de muncă. Oamenii erau înjurați, dați afară în funcție de cum voiau șefii.
 Auzind că putem să ne facem noi personal un sindicat, am decis să luăm atitudine. Am vorbit 
cu colegii mei, care erau de o vârstă cu mine, și angajați cam în același an, sau erau mai vechi cu 
un an – doi ca mine. Fiind acolo de aprox 20 de ani, cunoșteam pe majoritatea colegilor, șefilor, toți.  
Am zis haideți să ne facem noi un sindicat că e benefic pentru noi, și ne apărăm noi drepturile. 
O să învățăm legile, o să ne alegem câțiva oameni care să lupte pentru noi. Ne-am întâlnit cu o 
persoană de la Sindicatul Cartel Alfa care a pregătit actele și ne-a făcut acest sindicat, care se 
numește „Salubritate”. Numele l-am pus ca în cazul în care alți oameni de la alte firme vor să se 
alăture, să îi putem reprezenta.
 Ar trebui să facem o ședință mare pe Cantonului și în Dalas, că să înțeleagă lumea ce impor-
tant e sindicatul acesta. Dacă noi nu am fi avut sindicatul, șefii ar fi vrut să introducă vechimea la 
salariul de bază, ceea ce înseamnă că am fi pierdut bani. Noi nu am fost de acord. Sindicatul este 
foarte important. Ne-am înscris cam 70-80 de oameni. Cei ce nu s-au înscris le-a fost teamă că 
vor fi dați afară, li s-a zis că sindicatul nu are putere, așa că s-au speriat și nu au avut încredere. 
Trebuie să facem oamenii conștienți.
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 După ce mi-am dat demisia nu am știut că mai pot reprezenta oamenii. Acum am aflat că  
aș putea. Am hotărât că mă întâlnesc cu ceilalți să vedem ce putem face.
 Înființarea unui sindicat nu e grea, trebuie minim 15 oameni uniți, care vor să aibe sindicat. 
Noi îi putem ajuta. Mai departe, oricine poate intra dacă face o cerere. Vorbim de lucrătorii din 
celelalte firme de salubritate din Cluj.
 Ce face sindicatul? Apară drepturile muncitorilor și muncitoarelor. Înainte noi aveam un 
spor de salubritate de 30%. Voi credeți că acest spor încă există, dar nu e adevărat. Nu ni s-a mai 
dat niciun spor, până nu am înființat acest sindicat. De anul trecut de când am renegociat salari-
ile am obținut 5% spor de salubritate; este un început bun, chiar dacă sunt puțini bani. De când 
am pierdut drepturile, le recâștigam mai încet. Mănușile se dădeau cum se dădeau, dar sindica-
tul a obținut mănuși lună de lună. Gândiți-vă iarna, în condițiile grele, oamenii se trezesc la ora 
5, sau chiar la 4 jumătate, ca să ajungă la 6 la serviciu. Există la sediul firmei două toalete, dar 
care sunt închise, sunt doar pentru șefi. La insistențele noastre ni s-au pus toalete ecologice afară.  
Nu avem dușuri. S-a dat legea că dacă oamenii miros pe mijloacele de transport public, să 
fie dați jos. Spuneți-mi vă rog, oamenii aceștia când termină lucrul în salubritate, ce să facă?  
Vara sunt anumite străzi în care se ridică gunoiul o singură dată pe săptămână. Mâncarea fierbe 
în tomberon la temperatura aia. Lichidele sunt foarte toxice. De multe ori aceste lichide cădeau 
pe noi. Dați-vă seama cum miroseam în autobuze. Cu tot cu sindicat încă nu am reușit să facem 
niște dușuri, dar ne luptăm. Oamenii aceștia au nevoie de ajutor, de oameni care să se implice 
care să ceară drepturile, dar trebuie să le facem cunoscut ce drepturi au.
 Organizarea o facem cu un coleg, așa cum știm și cum ne pricepem. Pentru ce nu știu, 
sun și mă interesez, cer sfaturi, nu mi-e rușine. Aș vrea să spun că oamenilor care lucrează în 
domeniul de salubritate trebuie să nu le fie frică să își înființeze un sindicat. Trebuie numai 15 
oameni ca să legalizeze un sindicat. Nu costă mult. Și voi trebuie să luptați pentru drepturile 
voastre. Sunt oameni care vor să vă ajute, să se implice. Sindicatul vă ajută să va cereți drepturile.  
Haideți la unitate!
 Mulți nu-și cunosc drepturile. Trebuie să lupte și să înceapă să meargă la meeting-uri, să se 
organizeze, să fie uniți, așa cum am fost și noi, cei de pe Coastei. Este foarte importantă unitatea 
lucrătorilor – să fie uniți toți romii. Trebuie să ne unim! Să ne cerem drepturile. Avem drepturi ca 
orice om, ca orice locuitor din Cluj. Noi ne-am născut în Cluj și avem drepturi egale, și trebuie să 
luptăm pentru aceste drepturi!



46 47

VI.	LOCUIREa	îN	pata	Rât	ȘI	
RaMpELE	tOxICE	dE	dEȘEURI	

 O mare parte dintre lucrătorii în salubritate din Cluj locuiesc în Pata Rât. Acesta este un 
teritoriu ghetoizat, care include rampele de gunoi vechi și noi, dar și zonele rezidențiale for-
mate cu contribuția autorităților publice din Cluj-Napoca, deoarece în ultimele trei decenii au 
împins câteva sute de persoane evacuate către acest teritoriu. Atât direct, cum s-a întâmplat 
din anii 2000 prin direcționarea informală a evacuaților din Cluj pe str. Cantonului, sau cum a 
fost în 2010, prin construirea locuințelor modulare și mutarea câtorva sute de persoane acolo, 
cât și indirect, prin lipsa unei politici de locuire socială pentru sprijinirea celor mai defavorizați. 
Acest spațiu marginal și stigmatizat oferă o locuire inadecvată pentru forța de muncă ieftină 
exploatată în diferite industrii care contribuie la bunăstarea orașului, inclusiv persoanele care 
lucrează la depozitele de deșeuri și companiile de salubrizare.
 Astăzi, zona Pata Rât găzduiește aproximativ 1.500 de romi, victime ale rasismului insti-
tuțional și ale politicilor de dezvoltare care exploatează forța de muncă ieftină a celor mai vul-
nerabili, în timp ce îi exclud de la accesul  la resursele unui trai decent. În 2020, răspunzând la 
inițiativa Raportorului special pentru locuire adecvată al ONU de a sesiza cum a afectat Covid-
19 dreptul la locuire, am trimis și noi un raport despre criza umanitară, socială și de mediu din 
Pata Rât. Paragrafele de mai jos, care prezintă pe scurt situația locativă din diversele sale sub-
zone au fost preluate în traducere din acel raport.[17]

 În colonia Dallas, unde aproximativ 300 de persoane locuiesc în case de lemn oferite de 
Fundația olandeză Pro Roma, conducta de apă existentă este întreruptă din cauza datoriilor. 

[17] https://casisocialeacum.ro/archives/5013/humanitarian-ecological-and-housing-crisis-in-the-pata-rat-area-of-cluj-napoca-romania/

Chiar pe rampa de gunoi, alte 100 de persoane locuiesc în barăci improvizate din lemn și nailon, 
fără apă, electricitate sau încălzire. Acești oameni au asigurat selectarea deșeurilor de la Cluj pe 
vechiul depozit de gunoi și continuă să facă acest lucru pe noile rampe temporare, dar încă neeco-
logice (administrate de compania publică RADP și firma privată SALPREST). Este scandalos cum 
companiile din industria deșeurilor se îmbogățesc din munca lor, păstrându-le într-o dependență 
„miloasă” și condiții de minimă supraviețuire.[18]

 Pe strada Cantonului, o colonie informală în creștere de la începutul anilor 2000, unde circa 
800 de oameni trăiesc în aproximativ 170 de barăci, există doar două conducte de apă stradale, 
folosite de toți locuitorii. Nimeni nu are apă în casă, toaleta sau baia nu au fost niciodată consi-
derate de către autorități ca făcând parte din aranjamentele „temporare” de locuințe pe care le-au 
permis să fie puse la dispoziție de către organizațiile umanitare acestor persoane evacuate din oraș 
în ultimii 20 de ani.[19] Unele toalete ecologice au fost plasate acolo în 2015 și sunt foarte rar între-
ținute de compania care le deține. Este scandalos modul în care lucrătorii de salubritate care curăță 
orașul sunt nevoiți să trăiască într-un mod care pune viața în pericol, zi de zi, lună de lună, an de an,  
ba de-a lungul mai multe decenii.
 Casele modulare găzduiesc 40 de gospodării, într-un singur modul patru familii locuiesc 
înghesuite în camere de câte 16 mp și împărțesc o baie cu apă rece de 4 mp. Ele sunt nevoite să 
locuiască în mediul poluat al rampelor de gunoi din decembrie 2010. Aceasta după ce au fost 
evacuați de pe strada Coastei și li s-au asigurat aceste așa-numite „locuințe sociale” construite de 
Primărie în același an „pentru a rezolva problemele lor de locuire”.[20] Orașul cu un buget anual 
de peste 320 de milioane de euro afirmă că este neputincios în fața dramei lor, dar adevărul este 
că liderii săi nu vor să investească în mutarea acestor oameni înapoi în oraș.
 În 2012, Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite a efectuat o anchetă pe gospodării 
pentru a susține intervențiile Primăriei preconizate în acel moment, care a arătat că majoritatea 
locuitorilor din Pata Rât sunt copii sub 18 ani (aproximativ 550), fiind urmați numeric de adulți 
între 18-44 de ani (în jur de 460). Până atunci, în comunitate erau doar aproximativ 70 de persoane 

[18] Despre aceasta vezi filmul documentar „Romii nu sunt gunoaie/ Roma are not garbage” (with English subtitle), 2016, 54 min – 
https://www.youtube.com/watch?v=ihP_rs3IOoE
[19] Vezi documentarul „Dislocări. Rutele evacuărilor spre strada Cantonului/ Dislocations. Routes of evictions towards Cantonului street 
(1996-2016)” (with English subtitle), 2016, 106 min – https://vimeo.com/194308421
[20] Despre aceasta vezi documentarul realizat de Fundația Desire: „Dreptate socială în Pata Cluj/ Social justice in Pata Cluj” (with English 
subtitle), 2016, 17 min – https://www.youtube.com/watch?v=tafjsl0r7ek

https://casisocialeacum.ro/archives/5013/humanitarian-ecological-and-housing-crisis-in-the-pata-rat-area-of-cluj-napoca-romania/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DihP_rs3IOoE
https://vimeo.com/194308421
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dtafjsl0r7ek
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între 45-54 de ani, 45 de persoane cu vârste cuprinse între 55-64 de ani și doar aproximativ 10 
persoane peste 65 de ani. Chiar dacă numărul de locuitori a fluctuat în total între timp și pe cate-
gorii, aceste tendințe au rămas valabile. Cifrele ne arată că sunt foarte puțini vârstnici în Pata 
Rât și acest lucru nu se datorează faptului că oamenii pleacă din zonă atunci când îmbătrânesc, 
deoarece nu au unde să meargă, ci mor la o vârstă mult mai scăzută decât speranța generală de 
viață în România (75 de ani) sau în județul Cluj (77 de ani). 

Harta Zona Pata Rât (Cantonului, casele modulare, Dallas, și rampa de deșeuri) 

 Vechiul depozit de gunoi de la Pata Rât a funcționat ca un depozit neecologic încă de la 
începuturile existenței sale, deci de aproximativ 70 de ani.[21] Conform Hotărârii Guvernului nr. 
349/2005, „depozitul de gunoi de clasă B neconform Pata Rât Cluj-Napoca” urma să își înceteze 
activitatea la 16 iulie 2010. În acel an, munții de gunoi au constat în 1,9 milioane de metri cubi 
de deșeuri și au ocupat o suprafață de 22 hectare. Însă, în ciuda acestei sentințe, activitatea de 
depozitare nu s-a oprit la această limită – după cum a observat Comisariatul General al Gărzii 
Naționale de Mediu în octombrie 2012. Pentru a evita procedura de infringement împotriva României 
din acest motiv, municipalitatea a găsit o „soluție temporară” pentru depozitarea deșeurilor pe un 
teren vecin (Ziua de Cluj, 07.11.2012).[22] După numai 2 ani, în 2012, SC Salprest Rampă (firma care 
administrează vechiul depozit de gunoi) a primit o amendă de 30.000 de lei pentru funcționarea 
fără autorizație de mediu (Mediafax, 07.11.2012).[23] Cu toate acestea, acest teren a fost redeschis 
din nou, fiind închis definitiv abia în 2015,[24] dar fără ca orașul să aibă chiar și astăzi un depozit 
ecologic funcțional.
 Chiar dacă vechea groapă de gunoi de la Pata Rât urma să-și înceteze activitatea în 2010, 
licitația pentru închiderea și ecologizarea sa a fost făcută abia în 2014. Apoi, companiile câști-
gătoare ale licitației (SC Nordconforest SA, SC Finara Consult SRL și SC Interdevelopment SRL) 
au constatat existența unei cantități suplimentare de gunoi de 541.835 metri cubi față de cei 1,9 
milioane metri cubi existenți în 2010. În plus, aceștia au estimat existența altor 367.010 metri 
cubi de deșeuri pe depozitul de gunoi ilegal după 16 iulie 2010 (CluJust, 28.07 0.2015).[25] Lucrările 
pentru închiderea și ecologizarea vechii rampe din Pata Rât au început abia în 2017. Înainte de 
recepția finală prevăzută pentru ianuarie 2020, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe,  

[21] https://cluj.com/articole/rampa-de-gunoi-a-clujului-pata-rat/
[22] https://zcj.ro/administratie/gnm-explica-de-ce-a-inchis-rampa-de-la-cluj-altfel-ue-ar-fi-declansat-procedura-de-infringement- 
asupra-romaniei-amenzi-de-135000-euro-pe-zi--101213.html
[23] https://www.mediafax.ro/social/cluj-rampa-de-deseuri-de-la-pata-rat-inchisa-din-cauza-depasirii-capacitatii-de-stocare-13813269
[24] În 2017 Comisia Europeană a lansat procedura de infringement împotriva României pe tema celor 68 de rampe de gunoi care trebuie 
ecologizate și închise, dar aceste măsuri nu au fost încheiate până în decembrie 2016. (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/IP_17_237). Depozitul vechi de la Pata Rât a fost declarat închis în 2015, cu toate acestea, după cum arată istoria situației 
descrise mai jos, în realitate, acesta nu a fost închis și ecologizat până la începutul anului 2020, iar noi depozite non-ecologice continuă 
să funcționeze la momentul scrierii acestui raport.
[25] https://www.clujust.ro/sute-de-metri-cubi-de-deseuri-depozitate-ilegal-la-pata-rat-neutralizarea-lor-costa-milioane-plangere- 
penala/

https://cluj.com/articole/rampa-de-gunoi-a-clujului-pata-rat/
https://zcj.ro/administratie/gnm-explica-de-ce-a-inchis-rampa-de-la-cluj-altfel-ue-ar-fi-declansat-procedura-de-infringement-asupra-romaniei-amenzi-de-135000-euro-pe-zi--101213.html
https://zcj.ro/administratie/gnm-explica-de-ce-a-inchis-rampa-de-la-cluj-altfel-ue-ar-fi-declansat-procedura-de-infringement-asupra-romaniei-amenzi-de-135000-euro-pe-zi--101213.html
https://www.mediafax.ro/social/cluj-rampa-de-deseuri-de-la-pata-rat-inchisa-din-cauza-depasirii-capacitatii-de-stocare-13813269
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_237
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_237
https://www.clujust.ro/sute-de-metri-cubi-de-deseuri-depozitate-ilegal-la-pata-rat-neutralizarea-lor-costa-milioane-plangere-penala/
https://www.clujust.ro/sute-de-metri-cubi-de-deseuri-depozitate-ilegal-la-pata-rat-neutralizarea-lor-costa-milioane-plangere-penala/
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a declarat că groapa de gunoi neecologică din Pata Rât a devenit istorie (Ziua de Cluj, 18.12.2019).[26] 
Cu toate acestea, el nu a a zis nimic despre așa-numitele „depozite temporare” care începând cu 
2015 au continuat să polueze zona și să intoxice oamenii, deoarece noul centru de eliminare a 
deșeurilor ecologice, care ar fi trebuit să funcționeze încă din 2013, nu s-a deschis nici în 2015.[27] 
Și, așa cum am menționat mai sus, nu este operațional nici acum.
 După ce vechiul depozit de gunoi toxic nu s-a închis în 2010, primarul municipiului Cluj-
Napoca, premierul Emil Boc, care între timp (în 2012) a revenit de la guvern la conducerea 
Primăriei Cluj-Napoca, a luat o nouă inițiativă. În octombrie 2015, acesta a anunțat: „Am rezolvat 
criza gunoiului din Cluj. Vom avea aici (în Pata Rât) propriul nostru depozit administrat de RADP” 
(Adevărul, 18.10.2015).[28] În legătură cu această soluție și „depozitele temporare” în sine, în ianu-
arie 2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a declarat o posibilă stare de urgență, 
sprijinind astfel solicitarea președintelui Consiliului Județean, Alin Tișe, de a deschide Centrul de 
Gestionare Integrată a Deșeurilor fără autorizație de mediu. Comitetul a decis: populația din veci-
nătatea acestor depozite „temporare” este expusă riscului de boli, cu funcție pulmonară afectată, 
evenimente cardio-respiratorii, infecții respiratorii acute, exacerbarea bolilor cronice, otrăvire cu 
amoniac, metan și hidrogen sulfurat (Decizia nr. 1 a Comitetului Județean Cluj pentru Situații de 
Urgență, 29.02.2020).
 Înainte de aceste declarații recente, mai devreme, în septembrie 2017, Comitetul Județean 
Cluj pentru Situații de Urgență a anunțat că în Pata Rât există poluare masivă din cauza lacu-
lui de levigat din gropile de gunoi (o cantitate de aproximativ 6.000 de metri cubi extinsă pe o 
suprafață de 3 hectare); precum și datorită depășirilor de 750 de ori mai mari pentru azotul amo-
niacal și de 12,8 ori pentru cloruri, deci pentru substanțele toxice foarte periculoase pentru mediu  
și sănătatea oamenilor (Mediafax, 09.09.2017).[29]

[26] https://zcj.ro/administratie/pata-rat-este-istorie-groapa-de-gunoi-a-clujului-veche-de-peste-70-de-ani-a-fost-inchisa-si-devine-
deal-inverzit--192956.html
[27] http://www.monitorulcj.ro/actualitate/77059-este-pata-rat-istorie-activistii-spun-ca-nu-cand-se-vor-trage-la-raspundere-cei- 
vinovati#sthash.Tq23QF1n.dpbs
[28] https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/anuntul-facut-emil-boc-facebook-am-rezolvat-criza-gunoaielor-cluj-1_562394f5f5eaafa-
b2cc95d03/index.html
[29] https://www.mediafax.ro/stirile-zilei/poluare-majora-in-cluj-depasiri-de-750-de-ori-ale-concentratiilor-admise-la-azot-amoniacal- 
pe-un-parau-un-lac-cu-6-000-de-metri-cubi-de-lichid-toxic-s-a-format-in-zona-16722088

 Până în 2020, dezastrul ecologic din Pata Rât a continuat să fie generat și de incendiile 
care au izbucnit atât pe depozitul vechi, cât și pe cele două noi stații temporare de gunoi, RADP 
și SALPREST (ex: Monitorul de Cluj, 29.08.2016,[30] 04.10. 2017,[31] 30.04.2018,[32] 24.03.2019[33]).  
Criza umanitară și de mediu din Pata Rât se explică și prin următorul fapt recunoscut de autoritățile 
publice și companiile care administrează rampele de deșeuri: depozitele care au primit autorizație 
în 2015 să funcționeze ca rampe temporare, în mai 2020 au fost umplute cu deșeuri de până la 75 %  
din capacitatea lor de stocare totală (Monitorul de Cluj, 22.05.2020).[34]

[30] http://www.monitorulcj.ro/actualitate/53942-incendierea-gunoaielor-de-la-pata-rat_-ilegala_-dar-%E2%80%9Cacceptata% 
E2%80%9D-tacit-de-autorita%C5%A3i#sthash.146h6ksu.kNphIP9B.dpbs
[31] http://www.monitorulcj.ro/actualitate/60357-incendiu-de-amploare-la-pata-rat-rampa-de-gunoi-arde-din-nou#sthash.7AoJX7Jk.dpbs
[32] http://www.monitorulcj.ro/actualitate/63704-al-doilea-incendiu-din-acest-an-la-pata-rat-arde-rampa-de-gunoi-a-primariei#sthash.
jKSFqUob.dpbs
[33] http://www.monitorulcj.ro/actualitate/69987-primul-incendiu-din-acest-an-la-pata-rat-s-a-reaprins-rampa-de-gunoi-a-primariei 
#sthash.57m90wdQ.dpbs
[34] http://www.monitorulcj.ro/actualitate/80586-moment-istoric-clujeni-tise-s-a-tinut-de-cuvant-dupa-un-deceniu-a-intrat-prima-
masina-de-gunoi-in-centrul-de-deseuri-fara-aviz-de-mediu-se-incheie-epoca-poluarii#sthash.4H1K6VvY.dpbs

https://zcj.ro/administratie/pata-rat-este-istorie-groapa-de-gunoi-a-clujului-veche-de-peste-70-de-ani-a-fost-inchisa-si-devine-deal-inverzit--192956.html
https://zcj.ro/administratie/pata-rat-este-istorie-groapa-de-gunoi-a-clujului-veche-de-peste-70-de-ani-a-fost-inchisa-si-devine-deal-inverzit--192956.html
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/77059-este-pata-rat-istorie-activistii-spun-ca-nu-cand-se-vor-trage-la-raspundere-cei-vinovati%23sthash.Tq23QF1n.dpbs
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/77059-este-pata-rat-istorie-activistii-spun-ca-nu-cand-se-vor-trage-la-raspundere-cei-vinovati%23sthash.Tq23QF1n.dpbs
https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/anuntul-facut-emil-boc-facebook-am-rezolvat-criza-gunoaielor-cluj-1_562394f5f5eaafab2cc95d03/index.html
https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/anuntul-facut-emil-boc-facebook-am-rezolvat-criza-gunoaielor-cluj-1_562394f5f5eaafab2cc95d03/index.html
https://www.mediafax.ro/stirile-zilei/poluare-majora-in-cluj-depasiri-de-750-de-ori-ale-concentratiilor-admise-la-azot-amoniacal-pe-un-parau-un-lac-cu-6-000-de-metri-cubi-de-lichid-toxic-s-a-format-in-zona-16722088
https://www.mediafax.ro/stirile-zilei/poluare-majora-in-cluj-depasiri-de-750-de-ori-ale-concentratiilor-admise-la-azot-amoniacal-pe-un-parau-un-lac-cu-6-000-de-metri-cubi-de-lichid-toxic-s-a-format-in-zona-16722088
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/53942-incendierea-gunoaielor-de-la-pata-rat_-ilegala_-dar-%25E2%2580%259Cacceptata%25E2%2580%259D-tacit-de-autorita%25C5%25A3i%23sthash.146h6ksu.kNphIP9B.dpbs
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/53942-incendierea-gunoaielor-de-la-pata-rat_-ilegala_-dar-%25E2%2580%259Cacceptata%25E2%2580%259D-tacit-de-autorita%25C5%25A3i%23sthash.146h6ksu.kNphIP9B.dpbs
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/60357-incendiu-de-amploare-la-pata-rat-rampa-de-gunoi-arde-din-nou%23sthash.7AoJX7Jk.dpbs
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/63704-al-doilea-incendiu-din-acest-an-la-pata-rat-arde-rampa-de-gunoi-a-primariei%23sthash.jKSFqUob.dpbs
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/63704-al-doilea-incendiu-din-acest-an-la-pata-rat-arde-rampa-de-gunoi-a-primariei%23sthash.jKSFqUob.dpbs
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/69987-primul-incendiu-din-acest-an-la-pata-rat-s-a-reaprins-rampa-de-gunoi-a-primariei%23sthash.57m90wdQ.dpbs
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/69987-primul-incendiu-din-acest-an-la-pata-rat-s-a-reaprins-rampa-de-gunoi-a-primariei%23sthash.57m90wdQ.dpbs
ttp://www.monitorulcj.ro/actualitate/80586-moment-istoric-clujeni-tise-s-a-tinut-de-cuvant-dupa-un-deceniu-a-intrat-prima-masina-de-gunoi-in-centrul-de-deseuri-fara-aviz-de-mediu-se-incheie-epoca-poluarii%23sthash.4H1K6VvY.dpbs
ttp://www.monitorulcj.ro/actualitate/80586-moment-istoric-clujeni-tise-s-a-tinut-de-cuvant-dupa-un-deceniu-a-intrat-prima-masina-de-gunoi-in-centrul-de-deseuri-fara-aviz-de-mediu-se-incheie-epoca-poluarii%23sthash.4H1K6VvY.dpbs
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CONCLUzII

 La începutul anului 2020, conform datelor publice oferite de ministerul muncii, la nivelul 
județului Cluj numărul persoanelor șomere a scăzut ușor față de cel din 2019 (la 4465), însă în 
luna iunie a crescut la 5515, iar până la finalul anului a trecut peste 6100 de persoane. După 
sistarea stării de urgență au fost disponibilizate 1000 de persoane. Dintre persoanele șomere 
la finalul anului 2020, doar jumătate (3038) au beneficiat de indemnizație de șomaj. În ceea 
ce privește ponderea de gen, ea este înclinată spre o rată de neangajare mai mare la femei: 
din totalul de 3379 de șomere, abia 1963 au primit indemnizație la finalul lui decembrie 2020. 
Creșterea numărului de persoane șomere indică un început de descreștere economică sau poate 
chiar recesiune. Iar aceasta implică continue riscuri, precum imposibilitatea de plată, evacuări 
din spațiile închiriate de la stat sau de la privați, precum și alte forme de risc locativ ca efect 
al precarizării financiare. 
 Prețurile mari la locuințe în Cluj-Napoca nu au fost susținute nici înainte de pandemie 
de cererea de locuințe din partea celor cu venituri sub sau la nivelul salariului mediu, care au 
nevoie de o locuință, ci de persoane sau firme care tranzacționează rezidențiale pentru a face 
profit. În condițiile în care acestea sunt menținute la cote foarte mari, la fel ca cele la închiri-
ere, persoanele cu venituri mici (și am văzut că, de fapt, și veniturile medii din Cluj sunt relativ 
mici față de costurile mari ale locuirii în acest oraș) nu își permit locuirea aici atâta timp cât 
nu au economii sau moșteniri care să le permită să cumpere o locuință proprietate privată cu 
banii jos, și nu sunt nici eligibili la credite imobiliare. Astfel, în mod paradoxal, cererea pen-
tru unități de locuit rămâne neîndeplinită în cazul multora, în timp ce, în cazul locuințelor ca 
investiții cererea va fi satisfăcută oricât de mari ar fi prețurile pentru că în timp vor aduce și 
mai mult profit. 

 În ultimii 10 ani, cererea de locuințe în Cluj-Napoca a început să includă, pe lângă 
nevoia de a locui undeva, și „nevoia” de construire sau achiziționare de locuințe ca investiție. 
Imobiliarele rezidențiale, pe lângă terenuri, clădiri de birouri și centre comerciale, sunt dome-
nii preferate ale investiției și acumulării de capital. Asta în condițiile în care băncile nu plătesc 
dobânzi considerabile pe conturile de economii, fondurile de investiții prezintă multe riscuri 
inerente speculațiilor financiare, iar investițiile în economia productivă pot fi pierdute din cauza 
crizelor economice ciclice sau din cauza reducerii puterii de cumpărare a populației.
 Astfel, locuințele au devenit și la noi un obiect utilizat în circuitul secundar al capitalului. 
În astfel de conjuncturi, cei care au mulți bani, preferă să îi „parcheze”, cum se mai spune în 
limbaj colocvial, în clădiri și terenuri (permițându-și, după caz și luxul să le lase chiar goale și 
nefolosite până acestea nu încep să aducă profit semnificativ). Sau cei care au supra-acumulat 
capital în perioada de redresare din criza financiară din 2008–2009, în condițiile în care în eco-
nomia de azi nu sunt suficiente oportunități profitabile, își investesc capitalul sau o bună parte 
sau o parte din el în imobiliare. Tocmai din acest motiv se întâmplă, credem noi, că, în contex-
tul crizei sanitare și economice curente, în care mulți își pierd locurile de muncă și continuă să 
se aglomereze în locuințe, dar cei înstăriți continuă să se îmbogățească și pot să cumpere tot 
mai multe locuințe pe lângă cea în care locuiesc efectiv, prețurile de pe piața de locuințe con-
tinuă să crească. Investitorii globali, dar și cei locali, consideră că în primul rând capitala dar 
și orașele sale regionale magnet precum Clujul, devin tot mai atractive pentru investiții imobi-
liare. Iar asta este parte din practica financializării locuirii ce rezultă, în condițiile hegemoniei 
guvernanței neoliberale, în creșterea nereglementată a prețurilor de pe piața imobiliară. 
 Setul de politici publice care contribuie la hiper-comodificarea locuirii crează o povară 
financiară pentru tot mai mulți oameni de rând, chiar și aparținând clasei de mijloc. Ei sunt 
constrânși să se îndrepte spre locuințe private din cauza lipsei de locuințe publice și politi-
cilor adecvate în domeniu. În 2017, cei care au vrut să achiziționeze un apartament cu două 
camere prin programul guvernamental Prima Casă au plătit o rată lunară care a echivalat cu 
47% din salariul mediu al unui angajat clujean, și cu 34% din venitul lunar al unui angajat din 
București.[35] În 2018, Banca Națională a României observa că, în Cluj-Napoca, pentru un aparta-
ment cu două camere, perioada necesară achiziționării unei locuințe fără credit a fost de 11 ani,  

[35] https://www.businessmagazin.ro/analize/imobiliare/judetul-din-romania-unde-te-costa-cel-mai-mult-sa-ti-cumperi-un-apartament- 
16188858

https://www.businessmagazin.ro/analize/imobiliare/judetul-din-romania-unde-te-costa-cel-mai-mult-sa-ti-cumperi-un-apartament-16188858
https://www.businessmagazin.ro/analize/imobiliare/judetul-din-romania-unde-te-costa-cel-mai-mult-sa-ti-cumperi-un-apartament-16188858
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asta dacă cei doritori, prin absurd, și-ar fi pus deoparte toate veniturile pe această perioadă.[36] 
Din acest punct de vedere, în 2019 situația a rămas aceeași în Cluj: un clujean ar fi trebuit să 
pună deoparte veniturile sale (fără a cheltui niciun ban pe altceva) timp de 11.29 ani, ca să 
poată cumpăra cu banii jos un apartament de 60 mp.[37]

 Clujul a devenit un oraș pentru profit, iar imobiliarele excelează în contribuția adusă la 
această stare de fapt. Pentru ca ea să se schimbe, este nevoie de schimbarea politicii dezvoltării 
urbane și a locuirii, precum și al politicii salariale atât în sectorul public cât și cel privat.

 Începând din 2017, echipa mișcării Căși sociale ACUM! a simțit nevoia de a introduce printre 
factorii explicativi ai situațiilor de locuire caracterizate prin privațiuni materiale și nesiguranță, 
pe lângă politica demantelării fondului locativ public, și politicile salariale din România care 
fac ca foarte multe persoane care nu posedă proprietăți să nu aibe resurse financiare necesare 
achiziționării sau închirierii unei locuințe de pe piață. De aceea, am început să formulăm mesaje 
de conștientizare și revendicări din punctul de vedere al modului în care violarea drepturilor 
muncii și a drepturilor locuirii se întrepătrund, și în care asigurarea unui trai decent ar impune 
atât creșteri salariale, cât și reduceri ale costurilor locuirii. În cele de mai jos vă invităm să citiți 
materialele noastre realizate de-a lungul mai multor ani cu ocazia Zilei de 1 Mai, care vorbesc 
de la sine, și nu necesită mai multe explicații din partea noastră în această Anexă.

[36] https://www.conso.ro/credite-imobiliare/cati-ani-trebuie-sa-strang-bani-pentru-a-mi-cumpara-o-casa-fara-credit
[37] https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-23126373-pentru-apartament-doua-camere-cluj-trebuie-muncesti-peste-11-ani-
bucuresti-putin-peste-8-ani-iar-resita-4-ani-3-luni-care-pretul-corect.htm?cfathp

aNExĂ:	Materiale	realizate	de	mișcarea	 
Căși	sociale	aCUM!	cu	ocazia	zilei	de	1	Mai	
(2017-2021)

 CE FACEM? – Mișcarea Căși sociale ACUM! vă invită să jucăm fotbal, să facem picnic și 
să lansăm numărul patru al Ziarului Dreptății Locative – Cărămida cu tema muncă și locuire,  
și să observăm împreună cum se dezvoltă orașul Cluj în jurul nostru prin investițiile imobiliare 
care pun clujenii împotriva clujenilor sub egida regenerării urbane. Cine sunt câștigătorii acestui 
meci gentrificator, adică cine sunt cei care pot să rămână în acest oraș în noile locuințe și în noile 
birouri scumpe? Cine vor pierde meciul apartenenței la oraș, adică cine sunt cei alungați spre 

2018. CLUJ ANTI CLUJ – FOTBAL DE 1 MAI 

2017. POLITICĂ JUSTĂ ȘI ANTIRASISTĂ PENTRU LUCRĂTOARE ȘI LUCRĂTORI

https://www.conso.ro/credite-imobiliare/cati-ani-trebuie-sa-strang-bani-pentru-a-mi-cumpara-o-casa-fara-credit
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-23126373-pentru-apartament-doua-camere-cluj-trebuie-muncesti-peste-11-ani-bucuresti-putin-peste-8-ani-iar-resita-4-ani-3-luni-care-pretul-corect.htm%3Fcfathp
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-23126373-pentru-apartament-doua-camere-cluj-trebuie-muncesti-peste-11-ani-bucuresti-putin-peste-8-ani-iar-resita-4-ani-3-luni-care-pretul-corect.htm%3Fcfathp
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periferii sau chiar în afara orașului? Și mai important, cine sunt sponsorii meciului, cei care pun 
clujenii unul împotriva celuilalt, adică dezvoltatorii imobiliari care se îmbogățesc de pe urma lui? 

 CÂND și UNDE? – 1 mai 2018, ora 15.00, în Parcul Feroviarilor

 DE CE? – 1 mai este Ziua Internațională a Muncii. Oricât de limitată ar fi azi posibilitatea 
de auto-organizare a lucrătorilor față de angajatori, nu trebuie să renunțăm la a contesta aceste 
limitări, și  a revendica nu doar venituri și condiții de muncă adecvate, ci și locuințe decente și 

accesibile din punctul de vedere al costurilor. Pentru mulți lucrători cu venituri modeste, care 
azi trăiesc în locuințe inadecvate și nesigure, neavând proprietăți imobiliare de nici un fel, cele 
din urmă înseamnă locuințe publice și forme de locuire care le asigură drepturile lor de chiriași 
față de statul-proprietar. Politica de locuire poate fi schimbată doar prin punerea de presiune 
asupra guvernanților de către cei care suferă cel mai mult de consecințele negative ale politi-
cii din acest domeniu din ultimii treizeci de ani, pusă în slujba intereselor private ale marelui 
capital. Această luptă trebuie dusă atât la nivel local și național, cât și la nivel transnațional.  
Și din acest motiv este bine să ne inspirăm din internaționalismul zilei de 1 Mai, simbol al luptei 
pentru drepturi social-economice și politico-civice a clasei lucrătoare de pretutindeni.

 CONTEXT – Când spunem lucrători, ne gândim nu doar la cei angajați cu contract de 
muncă, și nu doar la cei angajați în economia productivă pe meserii ce necesită forță de muncă 
fizică. Ci și la persoanele care lucrează în economia informală, ori cei care lucrează pentru veni-
tul minim garantat, precum și persoanele care prestează munci în gospodărie fără a fi plătite, 
sau orice alte forme de munci prin care își asigură traiul de pe o zi pe alta în țară sau în străi-
nătate și prin care contribuie la reproducerea sistemului. Mai departe, când spunem lucrători, 
ne gândim la toate persoanele care își vând forța de muncă la angajatori, aceasta fiind singura 
sau predominanta lor modalitate de a beneficia de venituri din care se auto-susțin, inclusiv la 
persoanele care se consideră, datorită statutului lor social (educație școlară, ocupație, nivel de 
venit), ca fiind clasă de mijloc. 
 În zona străzii Anton Pann din apropierea Parcului Feroviarilor, în 2017 primăria a eliberat 
mai multe autorizații de construcție. Printre ele în favoarea EBS Real Estate Investment (Daniel 
Metz, CEO la NTT Data), în favoarea Marina Properties, pentru un imobil de locuințe colective, 
în favoarea Oxygene Mall și Oxygene Residence (proprietar SC Mercurial SRL, administrator 
Ștefan Gadola), precum și în favoarea fraților Mărghitaș și SC ROMDESIGN pentru un bloc. Cele 
din urmă fiind în construcție pe teritoriul fostului Abator. Până nu demult, cu începere din anul 
2007, aici (pe lângă reprezentanța Opel Ecomax al lui Árpád Pászkány) se anunța construcția 
Ansamblului Riverfront. Acesta a rămas un proiect nerealizat al companiei DNP Invest (controlatã 
de compania off-shore DNP Invest LLC) și Baucom. În apropiere, pe str. Parcul Feroviarilor 12,  
Primăria a eliberat o autorizație de construcție pentru construirea a două blocuri de către SC 
Tekton Real Estate SRL, printre altele menționând în hotărâre că zona se află în plin proces de 
restructurare, devenind atractivă pentru o gamă largă de activități.
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 În ce privește Parcul Feroviarilor, tot în 2017, FabHub Creative City a anunțat un „concurs  
de proiecte de inovație socială, culturală și urbană” („Reactivăm Parcul Feroviarilor” ) în cadrul 
proiectului său „Urbaniada” derulat cu sprijinul ING Bank. Acest lucru s-a întâmplat după ce, 
pe baza HG 36/ iunie 2017, Parcul Feroviarilor a trecut în domeniul public al municipiului 
Cluj-Napoca „în vederea includerii în programul de reabilitare și modernizare”. Apoi Primăria, 
prin Centrul de Inovare și Imaginație Civică a anunțat „Concursul de soluții pentru reabilitarea 
Parcului Feroviarilor”. Mai recent, în aprilie 2018, Ordinul Arhitecților din România și Primăria 
Cluj-Napoca a anunțat intenția de „revitalizare a parcului”, lansând acest proces printr-un „con-
curs de proiecte pentru un concept integrat de remodelare urbană”.

2019. PROMOVAREA UNOR MESAJE PRIVIND MUNCA ȘI LOCUIREA 
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2019. ACȚIUNE ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII MUNCII ȘI DEPRIVĂRII LOCATIVE 

În perioada februarie – noiembrie 2019, Căși sociale ACUM! a participat la cercetarea militantă 
realizată în cadrul Blocului Pentru Locuire, cu susținere din partea Rosa Luxemburg Stiftung.

 Rezultatele cercetării au fost publicate în:
 ■ Raport împotriva exploatării muncii și deprivării locative – https://bloculpentrulocuire. 
ro/2020/05/28/raport-impotriva-exploatarii-muncii-si-deprivarii-locative/

 Prin această cercetare am putut susține că: Locuințele sociale publice NU ar trebui 
înțelese ca locuințe doar pentru grupurile cele mai vulnerabile, ci ca locuințe pentru toate 
persoanele care, din veniturile lor reduse, nu își permit o locuință de pe piață. NU doar inega-
litățile de venit și exploatarea prin muncă reprezintă esența relațiilor capitaliste și, ca atare,  
nu doar ele ar trebui să fie obiectul revendicărilor politice-sindicale ale clasei lucrătoare. 
Locuirea NU este o problemă personală. Locuirea este unul dintre drepturile fundamentale ale 
lucrătorilor! Locuirea este un domeniu al acumulării de capital. Locuirea este un element al 
exploatării forței de muncă – exploatare care se reproduce, deci, și prin locuire. Locuirea este 
o problemă politică!

 ■ Numărul special al Cărămida. Ziarul Dreptății Locative, nr. 9 din 2019, pe tema: Cercetare 
militantă despre muncă și locuire: în limba română – https://casisocialeacum.ro/ 
caramida/caramida-2019/caramida-nr-9/ și în limba engleză – https://casisociale 
acum.ro/wp-content/uploads/2020/06/Caramida_EN.pdf

 Acțiunea noastră a inclus și elaborarea unor materiale informative și mobilizatoare. 
Împreună cu reprezentanți și reprezentante ai unor sindicate, am încercat astfel să contribuim 
la formarea unei Alianțe pentru muncă și locuire – https://bloculpentrulocuire.ro/2019/12/16/
alianta-pentru-munca-si-locuire-mesajul-nostru/

 ■ Mesaje video – https://www.youtube.com/watch?v=tUPh8TFjZTg&list=PLin23yKAzT 
In4NEsG37kWtQlXw-Y48Qcf&index=12
 ■ Flyer despre Muncă și locuire – https://www.desire-ro.eu/?p=3881

https://bloculpentrulocuire.ro/2020/05/28/raport-impotriva-exploatarii-muncii-si-deprivarii-locative/
https://bloculpentrulocuire.ro/2020/05/28/raport-impotriva-exploatarii-muncii-si-deprivarii-locative/
https://casisocialeacum.ro/caramida/caramida-2019/caramida-nr-9/
https://casisocialeacum.ro/caramida/caramida-2019/caramida-nr-9/
https://casisocialeacum.ro/wp-content/uploads/2020/06/Caramida_EN.pdf
https://casisocialeacum.ro/wp-content/uploads/2020/06/Caramida_EN.pdf
ttps://bloculpentrulocuire.ro/2019/12/16/alianta-pentru-munca-si-locuire-mesajul-nostru/
ttps://bloculpentrulocuire.ro/2019/12/16/alianta-pentru-munca-si-locuire-mesajul-nostru/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtUPh8TFjZTg%26list%3DPLin23yKAzTIn4NEsG37kWtQlXw-Y48Qcf%26index%3D12
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtUPh8TFjZTg%26list%3DPLin23yKAzTIn4NEsG37kWtQlXw-Y48Qcf%26index%3D12
https://www.desire-ro.eu/%3Fp%3D3881
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2020. 1 MAI – LOCUINȚE, NU PROFIT! MUNCĂ, NU EXPLOATARE! 

Echipa noastră a fost printre inițiatoarele și participantele campaniei Blocului Pentru Locuire 
lansate în 1 mai 2020.

 De 1 mai, ziua internațională a muncii, a lucrătorilor și lucrătoarelor, Blocul pentru Locuire 
(BPL) lansează campania „Locuințe, nu profit! Muncă, nu exploatare!” Campania se va derula de-a 
lungul lunii mai 2020 prin difuzarea mai multor materiale și evenimente online despre legătura 
între muncă și locuire. Ea este parte din inițiativa BPL de mobilizare politică pentru locuințe 
publice, singurul instrument ce poate să asigure accesul tuturor, indiferent de venitul pe care 
îl câștigă, la locuință adecvată și sigură. 
 Blocul pentru Locuire este o  rețea națională decentralizată de organizații și grupuri ce 
luptă pentru împuternicirea și organizarea politică a comunităților împotriva injustiției loca-
tive formată din organizațiile: Căși Sociale Acum! (Cluj), Asociația E-Romnja, Dreptul la Oraș 
(Timișoara), RomaJust și Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire (București). 

apEL

 Pentru că România este printre țările unde angajatorii pot exploata cu cea mai mare ușu-
rință forța de muncă ieftină, iar investitorii pot face cele mai mari profituri pe piața imobiliară 
și cea de locuințe. Această situație trebuie să se schimbe! 
 Pentru că situația materială a lucrătorilor este definită atât prin veniturile lor, cât și prin 
costurile locuirii. Astfel, salariile mici și costurile mari ale locuirii (chiria privată sau creditul 
imobiliar, întreținerea locuinței, utilitățile), împreună duc la sărăcirea lucrătorilor și lucrătoa-
relor. Acest lucru trebuie să se schimbe! 
 Conform datelor Eurostat din 2018, UN SFERT din populație are venituri sub pragul de 
sărăcie iar rata sărăciei printre angajați a fost de 15%. O TREIME din populație a suferit de 
sărăcie-și-excluziune-socială adică, pe lângă sărăcia venitului, a fost confruntată cu privațiuni 
materiale severe, printre care incapacitatea de a plăti chiria și utilitățile. Unde sunt familii cu 
trei copii sau mai mulți această rată a fost de 57.6%. La începutul anului 2020, UN SFERT din 
angajații cu normă întreagă câștigau salariul net minim pe economie de 1346 lei! Raportate 
la nevoile pentru un trai decent, calculate la aproximativ 2700 lei pentru o singură persoană, 
cifrele arată prăpastia uriașă dintre nevoi și venituri pentru milioane de oameni!
 În ceea ce privește piața imobiliară, România are cele mai mici impozitări ale veniturilor 
din chirii din Europa și, în general, afacerile imobiliare sunt avantajoase aici, deoarece costul 
proprietăților imobiliare și chiriile sunt stabilite în euro. În ultimii 10 ani, euro s-a apreciat în 
continuu față de RON, în medie, cu ceva mai mult de 2% pe an. În plus, taxa de profit (16%) 
este una dintre cele mai scăzute în UE! Piața ipotecară din România rămâne redusă, după stan-
dardele internaționale, la doar 7,82% din PIB în 2019. Cu toate acestea, din 2008 până în 2018, 
numărul de credite pentru locuințe au crescut cu aproape 17% pe an, iar dobânzile pentru cre-
ditele imobiliare practicate de bănci sunt printre cele mai mari între statele membre ale UE.
 De aceea, o campanie pentru o politică locativă, care asigură accesul efectiv al tuturor 
la locuințe adecvate, trebuie să țintească și revendicări din domeniul drepturilor muncii: asi-
gurarea unui venit decent și accesul la o locuință publică, împreună îmbunătățesc traiul tutu-
ror. Din acest motiv, atât în „Manifestul pentru Dreptate Locativă. Manifest împotriva pandemiei 
capitalismului și rasismului”, cât și în „Memoriul pentru venit minim decent și locuințe sociale 
adecvate”, publicate în martie și aprilie 2020, Blocul pentru Locuire a formulat o viziune despre 
o nouă politică necesară pe ambele planuri.

De ce este nevoie de o astfel de campanie?
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 Covid-19 ne afectează pe toate și toți. Dar ne afectează în mod inegal. Asta și pentru 
că inegalitățile de venit, inegalitățile locative și cele teritoriale au dezavantajat și dinainte de 
criza curentă persoanele care azi sunt cele mai afectate. 
 Criza epidemiologică este și o criză socială și locativă. Ea demonstrează vulnerabilita-
tea forței de muncă ieftine atât în fața reducerii activității companiilor la care lucrează sau în 
fața restricțiilor muncile informale, cât și în privința condițiilor inadecvate de locuire și plata 
costurilor locuirii. 
 Ne gândim aici în primul rând la cei mai dezavantajați, care și până acum au suferit de 
pe urma locuirii în zone marginale, subdezvoltate, stigmatizate și/ sau au suferit de pe urma 
evacuărilor. Mai departe, ne gândim atât la cei care nu au proprietăți și stau în chirie privată, 
cât și la cei care au datorii apăsătoare aferente unor credite cu rate mari, dar și la unii propri-
etari de locuințe, fără credite imobiliare, care au venituri modeste sau chiar suferă de sărăcie 
și excluziune socială. 
 Ne gândim la milioanele de persoane nevoite să accepte contracte de muncă formale 
sau informale în țară sau în străinătate, care le lezează demnitatea și pun în pericol siguranța, 
pentru venituri la limita supraviețuirii, de pe-o zi sau lună la alta, care îi forțează să locuiască 
în condiții inadecvate și nesigure.

Probleme ale muncii și locuirii în contextul crizei curente

Ce ne propunem prin această campanie?

 Campania noastră își propune să contribuie la conștientizarea impactului pe care proble-
mele menționate mai sus le au asupra lucrătorilor și lucrătoarelor cel mai grav afectați/afectate  
de criza socială și locativă – care nu a început azi, dar este agravată acum de criza epidemio-
logică curentă:

 ■ persoanele cu venituri mici și cu locuri de muncă nesigure (angajate în economia for-
mală sau lucrătoare în economia informală, în România sau în străinătate), în condițiile 
în care în 27 aprilie au fost suspendate aproape 1.028.000 și au fost încetate peste 
260.000 de contracte de muncă);
 ■ oamenii care locuiesc în locuințe supraaglomerate, trăiesc în spații locative neconven-
ționale și/sau fără utilități, tocmai pentru că nu au bani suficienți să trăiască altfel; 

 ■ cei care plătesc cu greu costurile mari ale locuirii (chiria privată, ratele creditelor, uti-
litățile) pentru că au venituri mici, și din acest motiv sunt în riscul de a rămâne fără 
locuință adecvată;
 ■ oamenii care trăiesc în localități care au rămas subdezvoltate pentru că nu sunt pro-
fitabile din punctul de vedere al capitalului, dar nici al statului promotor al economiei 
de piață. 

 Prin materialele difuzate în această campanie vrem să contribuim și la mobilizarea oame-
nilor pentru dreptate locativă și drepturile muncii. Subliniem că aceste probleme sunt chesti-
uni politice și necesită remedii sistemice, ele nefiind pure întâmplări personale sau provocări 
pe care indivizii le-ar putea soluționa prin propriile forțe. Ele nu au fost generate, ci scoase la 
suprafață și amplificate de Covid-19. De aceea, soluționarea lor impune schimbări radicale și 
de lungă durată ale politicii locative și salariale practicate de statul român.
 Nu putem lăsa ca politica post-criză să reia politicile de austeritate și de sprijinire a 
capitalului și a goanei după profit. Recunoașterea financiară și simbolică adecvată a muncii, 
precum și asigurarea de condiții de locuire decente pentru lucrători și lucrătoare, la prețuri 
accesibile în funcție de veniturile lor, trebuie să stea la baza unor schimbări sistemice. Acestea 
sunt necesare pentru ca niciun om să nu mai fie exploatat la locul de muncă și nimeni să nu 
mai fie nevoit să trăiască în condiții improprii, ce încalcă demnitatea umană. 

Alătură-te demersurilor noastre pentru locuire pentru toți și toate și respectarea drepturilor 
muncii! Spune NU profitului și NU exploatării!

 În cadrul campaniei am organizat trei evenimente online: 
 ■ Muncă, nu exploatare! Locuințe, nu profit! – 

 https://www.youtube.com/watch?v=FREpi6mpZQ4
 ■ Munca în salubritate – https://www.youtube.com/watch?v=InMb-q7GTTs&t=3s
 ■ Muncă, locuire și organizare sindicală – 

 https://www.youtube.com/watch?v=wcW_qWLZmkI&t=6043s

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFREpi6mpZQ4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DInMb-q7GTTs%26t%3D3s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwcW_qWLZmkI%26t%3D6043s
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2021. AUTO-ORGANIZARE, MOBILIZARE ȘI SOLIDARIZARE PENTRU 
DREPTURILE MUNCII ȘI LOCUIRII 
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Studiul „Muncă și locuire. Salarii și costurile locuirii în pandemie la Cluj” urmărește atât să contri-
buie la cunoașterea unor aspecte privind veniturile și costurile locuirii în Cluj-Napoca în timpul  
pandemiei, cât și să devină un instrument în auto-organizarea, mobilizarea și solidarizarea pentru  
interconectatele drepturi ale muncii și locuirii.
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