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Viziunea de la fundația Cășilor din Cărămidă.

În perioada octombrie 2017 - aprilie 2021 echipa de lucru a mișcării Căși sociale ACUM! a re-
alizat și publicat 14 numere din ziarul Cărămida. Am lansat primul număr cu următorul crez al 
nostru: 

“Cărămida. Ziarul dreptății locative este mediul prin care contribuim la creșterea mișcării po-
litice pentru dreptate locativă în orașul Cluj, și nu numai. Cărămidă-cu-cărămidă, construim cu-
noaștere reciprocă, încredere în propriile forțe și solidaritate care ne întărește. Conștientizăm 
adevăratele cauze ale crizei locuirii, ale cărei consecințe le suportă lucrătorii, atât clasa munci-
toare pauperizată, cât și clasa de mijloc precarizată. Cu Cărămida putem lupta pentru o politică 
justă și antirasistă de locuire, precum și împotriva transformării orașului în sursă de profit pen-
tru dezvoltatorii și marii proprietari imobiliari.”

Timp de patru ani, Cărămida a fost spațiul în care oamenii și-au putut expune experiențele le-
gate de locuirea în Cluj-Napoca (prin interviuri sau scrieri proprii) și unde cercetători de la Căși 
sociale ACUM! au făcut scurte analize pe marginea unor manifestări ale crizei locuirii: evacuări, 
costurile exorbitante ale locuirii în Cluj, locuirea forțată în mediu toxic, fondul foarte redus de 
locuințe publice, criteriile discriminatori de atribuire de locuințe sociale, dezvoltarea imobiliară 
pentru profit care face imposibilă locuirea în Cluj pentru tot mai multe persoane cu venituri mici, 
lipsa de cămine studențești subvenționate de stat. Și mai mult, Cărămida a invitat mulți colabora-
tori/simpatizanți ai mișcării noastre să informeze cititorii despre probleme locative dar și despre 
inițiative activiste legate de locuire din diverse localități din România, Franța, Germania, Spania. 
Apoi, Cărămida a fost și oglinda critică a politicilor locale de locuire: am urmărit măsurile autori-
tăților publice locale din domeniu și le-am criticat punctual din perspectiva celor dezavantajați de 
aceste măsuri. Nu în ultimul rând, Cărămida a fost locul unde am prezentat acțiunile luptei noas-
tre pentru dreptate locativă, de la proteste și marșuri sau alte acțiuni stradale, prin participări la 
ședințe de consiliu local, până la cazuri de nedreptate locativă instrumentate în instanță, dar și 
ateliere de discuții, expoziții, proiecții de filme documentare, publicații ale noastre din domeniu. 

Până la impunerea restricțiilor de către autorități ca reacție la pandemia Covid-19, care au fă-
cut ca organizarea unor evenimente în spații publice să devină tot mai dificilă, echipa noastră a 
lansat fiecare număr al Cărămizii în cadrul unor evenimente tematice, pe care le-am organizat 
în zile specifice ale anului din lunile martie, mai, aprilie, iunie, octombrie, decembrie, de obicei în 
stradă, precum: Ziua Împotriva Discriminării Rasiale, European Housing Action Day, Ziua Inter-
națională a Femeilor, Ziua Internațională a Romilor, Ziua Internațională a Muncii, Ziua Copilului,  
Ziua Mondială a Locuirii, 17 Decembrie - Ziua Împotriva Evacuărilor de Pretutindeni. 

Din păcate, atmosfera încărcată cu diverse temeri legate de răspândirea bolii, dar și interzicerea 
adunărilor publice de către autorități, au redus cu mult șansele noastre de a oferi gratuit cât mai 
multor cititori Cărămida tipărită. Totuși, mișcarea Căși sociale ACUM! a găsit modalități hibride 
de manifestări în spațiul public: mai multe grupuri mici de persoane transmițând mesaje live pe 
facebook în aceleași intervale orare din mai multe locații ale orașului; iar Cărămida a continuat să 
fie mediul în care am adunat în variantă scrisă materialele noastre rezultate din astfel de acțiuni 
(Housing Action Day din martie 2020 respectiv 2021, comemorarea a 10 ani de la evacuarea de pe 
str. Coastei în decembrie 2020).

Volumul de față surprinde o primă etapă a istoriei ziarului Cărămida. Dar noi continuăm să-l 
producem și publicăm mai departe. Miza noastră în următoarea perioadă este utilizarea lui ca 
instrument în efortul de a intra în contact cu cât mai multe persoane din Cluj care se confruntă cu 
diverse probleme ale locuirii, de a vorbi cu ele, de a le împărtăși despre ce am scris, de a le mobiliza 
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să scrie și publice împreună cu noi, și, sperăm, să participe la inițierea și derularea unor acțiuni 
stradale cu impact. Desigur, în continuare plănuim să ne alăturăm, și cu Cărămida, acțiunilor al-
tor mișcări care revendică drepturi social-economice prin prisma unor diverse categorii sociale și 
identitare. 

De-a lungul anilor, apariția celor 14 numere ale ziarului Cărămida și a celor 4 numere „A Tég-
la”, traducerea în limba maghiară a ziarului, a devenit posibilă prin contribuția lui: Ana Adam, 
Anna Anghel, Cristina Bădiță, Ioana Bălănescu, Janka Becsei, Robert Blaga, Cristina Bodolan, 
Răzvan Botiș, Óscar López Catalán, Cătălin Mihai Chirilă, Simona Ciotlăuș, Annamária Codău, 
Andra Camelia Cordoș, Alexandru Czanka, Zsolt Levente Dobrai, Ioan Doghi, Adrian Dohotaru, 
Réka Erőss, E-Romnja, Revista a szem, Colectiva Urzică, Freie ArbeiterInnen-Union,  Radu Ga-
ciu, Barbara Gecse, Eugen Ghiță, Alexandru Greta, Linda Greta, Vasile Gâlbea, Petru Greta, Elisa-
beta Farkas, Ioana Florea, Kincső Juhász-Boylan, Leontina Lingurar, Alex Liță, Noémi Magyari, 
Adina Marincea, Péter Máthé, Silviu Medeșan, Manuel Mireanu, Marina Mironica, Claudiu Lo-
rand Maxim, Carmen Moraru, Szilárd Miklós, Dénes Miklósi, Alexandru Mureșan, Vlad Mu-
reșan, Caius Mureșan, Örs Székely, Andra Raisa Parpală, Tobias Pasăre, Veda Popovici, Vasile 
Roșca, Csenge Schneider-Lőnhárt, Andre Schuster, Maria Stoica, Tania Strizu, Török Tihamér, 
Corina Tulbure, Nóra Ugron, Knut Unger, Lorena Vălean, Enikő Vincze, Ioana Vlad, George Zamfir.  
 
Puteți citi varianta electronică a ziarului pe pagina de internet www.casisocialeacum.ro, iar dacă 
doriți din ultimele numere în format tipărit, vi le putem trimite gratuit. Nr 9 al Cărămida din no-
iembrie 2019 a apărut și în traducere în limba engleză (The Brick), fiind un număr special realizat 
de Blocul Pentru Locuire. Din numerele anterioare se pot citi fragmente în engleză aici https://ca-
sisocialeacum.ro/wp-content/uploads/2019/07/caramida_1-4_oct2017-may2018_English-frag-
ments-1.pdf, și aici: https://casisocialeacum.ro/wp-content/uploads/2019/07/Caramida_nr-5-
8_English-fragments.pdf

Căși sociale ACUM!,
23 August 2021, Cluj
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Ei curăță zona și noi 

suntem  mereu alungați
Situația de pe strada Stephenson stă în următorul 

fel: primim reclamații, ne trezim cu poliția de multe 
ori, și de obicei dimineața devreme în poartă din cau-
ză că unii vecini fac plângere despre noi. Spun că este 
gălăgie și muzică tot timpul, dar asta este contrar re-
alității. Cei de pe Stephenson nu fac scandal, nu fură, 
ei muncesc aproximativ cu toții, avem chiar și copii 
premianți la școală, toții copiii merg la școală, la gră-
diniță și sunt foarte lăudați. Dar unii vecini sunt foar-
te porniți împotriva noastră și puși pe răutate față de 
noi. Dacă s-ar gândi cum este să trăiești în condițiile 
în care trăim noi nu cred că ar mai avea atâtea recla-
mații. Fără baie, fără apă în casă, fără toaletă în curte, 
în camere în care stăm câte 10 persoane cu copii, și 
totuși copiii noștri merg la școală și la grădiniță.

Vecinii noștri zic că noi nu plătim apă, lumină și ridi-
carea gunoiului. Din contra, noi plătim toate acestea. 
Avem de exemplu o familie, a lui János, care are un co-
pil cu handicap, ei trăiesc într-o baracă împreună cu 
surorile lui, fără apă, fără veceu, fără condiții. Pentru 
un copil care suferă cu acest handicap, este orb și este 
șchiop, abia se poate deplasa, chiar vă rog să ne ajutați 
să ieșim din acest necaz. Avem copii mici, vine iarna, 
ne descurcăm foarte greu. Ne-am depus și noi cereri 
pentru locuințe sociale. Vă rog să ne fiți alături în de-

mersurile noastre, să putem trăi în condiții mult mai 
decente. Pentru sănătatea copiilor noștri, vă rog să 
ne luați în considerare pentru că chiar avem nevoie 
de asta, pentru că ne este foarte greu așa. 

Toate aceste reclamații au început să apară de când 
Liberty a construit o clădire de birouri chiar vizavi 
de noi, și le-a închiriat la mari firme. Cam de atunci 
am fost și dați în judecată, cam de atunci ne vizitează 
poliția mai des, cam de atunci primim tot mai multe 
amenzi pentru tot felul. Se pare că au început să își 
dorească tot mai mulți ca noi să dispărem de aici. Dar 
lucrurile nu stau atât de simplu. Pentru că, câteva din 
apartamentele din clădirea Stephenson nr. 15 au fost 
cumpărate de vechii chiriași. Ei nu pot fi scoși afară. 

Vă mulțumesc în numele tuturor dacă ne puteți 
sprijini. Să ne asculte primăria. Să ne acorde și nouă 
șansa să primim locuințe sociale. Sau să ne aprobe să 
ridicăm mansardă deasupra clădirii, unde să putem 
sta cu acte în regulă. 

Elisabeta Farkas 

Cărămida Nr 1 Octombrie 2017

Dezvoltatorii și casele noastre

1. Mărturii

Eu locuiesc pe str. Cantonului din Cluj-Napoca de 
mai bine de 15 ani. Am ajuns să trăiesc într-o locu-
ință improvizată în urma mai multor evacuări din 
oraș. Povestea mea este similară cu cea a altor mii de 
persoane de etnie romă din Cluj, care la un moment 
în istoria lor familială sau individuală și-au pierdut 
locuința. Dar nu doar romii sunt evacuați din case-
le lor. De aceea, povestea mea poate să sune foarte 
cunoscută pentru mulți din orașul nostru. 

Istoria evacuărilor mele a început pe strada 
Byron. Acolo avea soțul meu în chirie de la întreprin-
dere un apartament, plăteam chiria la ICRAL. Dar l-a 
pierdut după 1990 pentru că s-a aventurat în jocul 
Caritas. Pe atunci ne-a înnebunit pe toți jocul acela, 
să devenim toți afaceriști, să ne investim ce aveam, 
să câștigăm profit. Te încurajau toți să faci asta, în 
frunte cu conducătorii acestui joc, și cu politicienii 
de atunci din Cluj. Mare păcăleală. Dacă treceți pe 
strada Byron azi puteți vedea cum și-au schimbat 
fața vechile blocuri. Un investitor a mers, a vorbit cu 
cei care între timp au devenit proprietari pe aparta-
mente, le-a renovat blocul și în schimb a obținut de la 
ei acordul să construiască câte o mansardă peste, pe 
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vecini români. Acolo am stat vreo doi ani. Apoi ne-a 
informat cineva că putem să cumpărăm apartamen-
tul dacă vrem. Dar noi nu aveam atâția bani, așa că a 
venit primăria și ne-a scos afară. Cu copii cu tot, din 
nou pe drumuri. De aici ne-am dus pe Sobarilor, unde 
era tot un bloc părăsit, și am reparat, am stat vreo 4 
luni. Într-o dimineață a venit primăria și jandarme-
ria dimineața devreme. Copiii plângeau, plângeam și 
noi. Ne-am așezat pe un teren de lângă acel bloc, sub 
cerul liber am dormit cam o săptămână. Pe copii nu 
i-am putut trimite la școală. Un vecin mi-a dat niște 
lemne din care ne-am făcut o bărăcuță improvizată. 
Eram la lumânare. Am rămas cam vreo 8 luni acolo, 
și apoi domnul Abrudan, directoarea Fritea, Sabău, 
și cu jandarmii au venit din nou. Au băgat buldo- 
zerele direct în barăci. Au zis, vă încărcați lucrurile, 
aici se va construi, aici nu mai puteți sta. Ciudat că 
acolo s-a făcut tocmai un centru pentru persoane 
fără adăpost. Vă ducem undeva unde să stați. Ne-au 
dus atunci pe malul Someșului, lângă podul Colecti-
viștilor. Într-o săptămână am ridicat barăci. Acolo 
și azi este un teren liber. Puteau să ne lase să ne fi 
făcut un loc să construim cu acte cu tot. Dar nu, ne-au 
lăsat doar o vreme, pe urmă iarăși ne-au ridicat. Pe 
fugă, ca de obicei, a trebuit să eliberăm la secundă. 
Ne-a cărat pe toți în Someșeni, pe strada Cantonului, 
pe terenul poștei de acum, mai bine zis pe cealaltă 
parte a drumului, cred că tot a poștei a fost și acel 
teren de pe partea aceea a drumului. Asta a fost în 
2003. Primăria ne-a adus ceva containere de tren, 
vagoane. Și o cisternă cu apă. Altora le-a spus să își 
facă barăci. Ne-am construit așa, în cerc. Ne-au zis 
că acolo putem sta mult, ne-au promis că o să ne 
pună curent, apă, o să ne facă buletine. Dar toate 
astea până într-o zi, când au venit din nou cu buldo-
zerele și cu mascații și cu mai mulți din primărie. Noi 

nu am vrut să ieșim și ne-am baricadat. Și atunci au 
început să ne ridice căsuțele cu niște macarale de 
pe sus. Ele se desfăceau, paturile, mobila cădeau din 
ele, dar pe ei nu îi interesa. Luam copiii, fugeam la 
mijloc, să nu cadă pe noi ceva. Și apoi ne-a mutat mai 
jos pe strada Cantonului, pe un teren mlăștinos, pe 
care a pus ceva pământ și pietriș, în aer liber. Ne-au 
spus: aici chiar veți putea sta, de aici nu veți fi mutați, 
că ăsta este locul primăriei. Noi am săpat pentru stâl-
pii de curent, ei ne-au băgat două cișmele. Apoi Ecce 
Homo a venit cu căsuțele de termopan și o altă organi-
zație cu căsuțele verzi. Ne-au spus că la 10 metri de la 
liniile de cale ferată se poate sta, pentru că este tere-
nul primăriei. Așa scrie și în acte. A semnat și Funar în 
2004, și Boc în 2005, ca primari, că așa este. Pe atunci 
eram doar noi, cei aduși de primărie, adică noi care am 
fost aduși de pe lângă podul Colectiviștilor, și apoi gru-
pul de 13 familii care au fost evacuate din Casa Călă-
ului. Dar mai târziu au mai venit și alții. Noi am anun-
țat asta, că vin și alții, dar nu i-a mai interesat nimic. 
Copiii au crescut de atâția ani, și-au făcut și ei barăci, și 
așa ne-am extins atât de mult. Chiar dacă au promis pe 
vremuri, nu au pus la toate familiile curent. Nu aveam 
toalete. Nu ne-au adus containere de gunoi. Parcă 
eram puși în groapa de gunoi. Mai rău ca șobolanii. Aș 
vrea ca cei din primărie să vină aici la noi, să stea aici 
măcar 24 de ore, să vadă cum este să vii de la serviciu 
și să nu poți să faci un duș, să nu poți să te odihnești, să 
vedem ce ar face ei cu familiile lor în astfel de condiții, 
să vedem cam cum ar trăi ei. Suntem și noi suflete, nu? 
Ne zic, trimiteți copiii la școală. Dar în aceste condiții 
ce poți să faci? Copiii noștri trebuie să aibă un viitor. Îi 
trimitem la școală, dar ce viitor pot să aibă din nenoro-
cirea asta?

Leontina Lingurar

care le-a vândut la pre-
țul pieței de atunci. Dar 
să revin, pe la mijlocul 
anilor 1990 am ajuns 
să trăim în parcuri, pe 
străzi, până am intrat 
într-un bloc părăsit de 
pe strada Orăștiei. Era 
urât, dărâmat, afumat, 
noi am făcut să fie fru-
mos, făceam curățenie, 
să fie convenabil pentru 
a locui acolo. Curent, 
apă nu era. Luam de 
la vecini. Am pus gea-
muri, am pus uși, am 
zugrăvit. Am avut și 
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Evacuarea evacuaților:  vagoane, containere, termopane

Acum 16 ani aveam 7 ani, când pe strada Sobarilor 
era o așa-zisă colonie de 7 familii. Apă aveam dintr-un 
izvor din pământ, iar electricitate de la bateria de ma-
șină. Cine avea din aia. De acolo ne-a mutat primăria în 
spate la CUG - la capătul liniilor de tramvai, lângă So-
meș, unde deja erau două familii. Pentru mama a fost 
foarte greu, deoarece era mamă singură cu doi copii, 
iar aici nu aveam nici măcar izvorul din pământ ca sur-
să de apă. Câteva persoane s-au mobilizat și au spart 
o țeavă care trecea peste Someș pentru a avea apă de 
băut. Acolo însă primăria a început să aducă și alte fa-
milii pe lângă cele șapte de pe Sobarilor. Asta ne-a cos-
tat din nou demolarea, deoarece vecinilor de pe stradă 
le era frică că li se va fura din gospodării. Neavând apă, 
oamenii făceau baie în Someș. Din fericire pentru noi, 
nu ne-a lăsat primăria să locuim mai mult de o lună de 
zile acolo.

Au venit și ne-au mutat pe strada Cantonului F.N., 
pe terenul poștei, unde acum este o parcare pentru 
mașinile poștei. Aici primăria a început să ne înmul-
țească, aducând tot mai multe familii. Apă ne aducea 
în cisterne, dar din păcate nu era bună de băut. Am 
ajuns să mergem să cerem apă de băut din fabrici, de 
la TCI, de la ACI. Pe acel loc deja eram mai multe fa-
milii decât cele cu care am pornit la drum de pe Soba-
rilor. Eram în 2001, și ne-am pornit la școală, încer-
cam să ne acomodăm. Dar din păcate nu mulți dintre 
copii au mers la școală, pentru că majoritatea dintre 
noi era încă sub cerul liber. În 2002 eram evacuați din 
nou, find duși pe terenul CFR-ului de pe strada Can-
tonului FN. Ajunși aici, eram din nou la mila lui Dum-
nezeu. Majoritatea eram elevi și nu aveam condiții. 
Ne era greu la școală, deoarece eram marginalizați, 
din motivul că nu aveam apă să ne spălăm. Temele 
ni le făceam la lumânare sau mécses, ce era o câr-
pă împletită băgată în ulei sau unsoare. Cu trecerea 
timpului, primăria a adus tot mai multe familii aici, 
de care apoi a uitat. Datorită Asociației Ecce Homo, 
care a venit în ajutorul nostru cu 60-70 de căsuțe de 
termopan și cu curentul electric, cât de cât a început 
să fie mai bine. Faptul că locuim pe str. Cantonului FN 
îi face pe oameni să ne privească de sus. Cu toate că 
majoritatea avem și școală, suntem educați, tot „ciori” 
rămânem pentru ei. Eu persoanal sunt în colonia asta 
de când s-a format. Acum la rândul meu am o familie, 
m-am măritat cu un băiat care la rândul lui a fost eva-
cuat împreună cu părinții. Ei de pe str. Avram Iancu. 

Avem un băiețel de 5 ani și încercăm să-l educăm ca 
pe viitor să nu se simtă marginalizat de oameni. Eu 
am lucrat aproape cinci ani în comerț și mi-am dat 
seama că oricât de bun ai fi niciodată nu vei fi sufici-
ent de bun ca restul, pentru că tu ești țigan. Primăria 
ne face buletine provizorii pe un an, iar dacă vrei să 
mergi să te angajezi, angajatorul te privește cu dubii 
și automat nu te mai angajează. Zi de zi stăm cu fri-
ca că oricând ne poate arunca în stradă și de aici. În 
2011 am fost dați în tribunal de către CFR, pentru că 
trăim pe terenul lor, dar CFR a pierdut acele procese. 
Primăria a uitat de noi! Doar când au nevoie de voturi 
își amintesc de noi, vin și fac promisiuni, iar pe urmă 
uită că existăm.

Maria Stoica

În 2001 am locuit împreună cu familia mea în că-
minul TCI (Trustul de Construcții Industiale). Aveam 
contract de la TCI. Ne-au spus atunci că trebuie să eli-
berăm căminul că se va renova și apoi ne lasă să ne în-
toarcem înapoi. Din păcate, însă, nu ne-au mai lăsat, 
pentru că s-au băgat nefamiliștii în acel bloc. M-am 
dus la domnul director Olteanu și m-am plâns că nu 
avem unde sta, doar pe stradă, și atunci mi-a dat un 
vagon folosit de către muncitori. Vagonul era chiar în 
incinta căminului de pe strada Cantonului. În el am 
stat până în 2002, până ne-au scos afară și de acolo. 
Trebuia să predea vagonul muncitorilor, ne-au spus. 
Atunci ne-am făcut o baracă improvizată în afara 
șantierului. Apoi am primit căsuța de termopan de la 
Ecce Homo, în care am stat până în noiembrie 2016. 
Atunci, în 19 noiembrie, spre seară, casa noastră a 
luat foc de la un scurtcircuit. Incendiul ne-a ars ca-
sa din temelii. Ne-a ars toată mobila, toate lucrurile. 
Au venit și cei de la pompieri, ei ne-au făcut procesul 
verbal în care au constatat că locuința a ars în tota-
litate, împreună cu toate bunurile pe care le aveam. 
Soțul meu a suferit arsuri grave datorită faptului că 
a salvat-o pe nepoțica noastră cu trupul său. I-a ars 
spatele, a fost internat trei luni la spitalul de arși, și 
apoi încă două luni la un centru de îngrijire pe Chin-
teni. Între timp, împreună cu alte câteva familii, am 
depus o cerere către Primărie ca să îmi dea o locuință 
de necesitate, și să îmi acorde punctaj la cererea de 
locuință socială care îmi era depusă din iulie 2016. 
Primăria nu a făcut nici una, nici alta. Și mai mult, nu 

Strada nu este acasă
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înțeleg cum a putut spune asta dacă aveau și ei proce-
sul verbal de constatare, a afirmat că, căsuța noastră 
a fost afectată doar parțial de incendiu. Am mai um-
blat pe la centre de ajutorare, pentru ajutoare de ma-
teriale de construcții, ca să ne facem o locuință im-
provizată pe Cantonului. Nu în locul în care ne-a ars 
termopanul, pentru că acolo nu mă puteam întoarce, 
ci undeva în altă parte, unde găseam o bucățică de 
teren. Vă dați seama, era iarnă, nu aveam unde să ne 
adăpostim, eu, fiul meu, nora mea care era însărci-
nată, și cele două nepoate ale mele, soțul fiind mult 
timp în spital. Am fost și la ședință de consiliu local, 
acolo se prefac că te ascultă, dar ce au făcut a fost 
doar că primarul a spus să mă duc la adăpostul lor că 

sunt atâtea locuri libere, dar acolo ne-au spus că nu 
au loc. Asistența socială mi-a sugerat să mergem la 
centrul Asăvoaie, dar acolo nu puteam să mergem ca 
familie, acolo se separau femeile de bărbați. Și acolo 
ești ca și închis, ieși cu bilet de voie, și apoi acolo sunt 
multe persoane de pe străzi, de care mi-ar fi fost un 
pic frică, și mai ales din cauza celor două fetițe mici. 
După șase luni de refuzuri am decis să dau Primăria 
în judecată. Pentru că legea spune că oricine care a 
suferit un incendiu și și-a pierdut casa într-un incen-
diu, oricum ar fi acea casă, are dreptul să primească 
o locuință.

Ana Adam

Să ne considere și pe noi 

oameni!

Multă lume știe despre noi. Cum am fost evacuați 
de pe strada Coastei în decembrie 2010. Și cum am 
fost mutați cu forța în casele modulare din Pata Rât. 
Pe atunci primăria și primarul nu se interesa de fap-
tul că modularele ce ni le-a dat în chirie au fost atât 
de aproape de rampa de gunoi de atunci, dar și mai 
aproape de rampa de deșeuri a fabricii Terapia. Mai 
mulți dintre noi, circa 30 de familii, nu au primit loc 
în modulare. Lor le-a desenat cineva de la poliția lo-
cală, doamna Fritea, parcă, pe o coală de hârtie câte-
va parcele. Le-a spus: construiți-vă acolo mai sus de 
modulare, cum v-ați construit pe Coastei, ilegal. Pe 
strada Coastei mulți dintre noi am avut contracte de 
închiriere și am plătit chirie la primărie chiar și în lu-
na în care ne-au evacuat. Dar totuși, lumea tot repe-
tă de atunci, că toți am fi stat acolo ilegal, și de aceea 
ne-au demolat și ne-au evacuat și ne-au scos de aco-
lo. De fapt ne-au alungat de acolo ca să facă apoi un 
campus al Facultății de Teologie, și un parc, și o grădi-
niță pe acel teren. Primarul de atunci, Apostu, stătea 
în apropiere, în vila sa cea nouă. Poate el a fost mai 
deranjat de apropierea noastră. Dar Dumnezeu l-a 
pedepsit și pe el. Cu puțin timp după ce ne-a scos pe 
noi de acolo a fost găsit vinovat de corupție și a fost 
trimis la închisoare. Sau poate Consiliul Județean a 
fost deranjat. Sau poate Biblioteca Județeană. Sau cei 
din clădirea aceea înaltă cu birouri. Toate aceste clă- 
diri fiind construite în zona Coastei după 1990. Ar fi 
multe de povestit ce s-a întâmplat cu noi de atunci 
în Pata Rât, cum este să trăiești în acel miros. Și am 

povestit de multe ori. La proteste sau cu alte ocazii. 
Ne amintim și acum primul nostru protest din ianu-
arie 2011. Dar cum poți povesti cuiva să își dea sea-
ma cum este mirosul de sulf de la Terapia, mirosul 
de gunoaie de la rampe, fumul de la incendii? Care 
a devenit tot mai greu de suportat. Mai ales că din 
2015, când s-a închis rampa veche, primăria și cine 
trebuia să autorizeze asta, s-au deschis alte două 
rampe noi, și mai aproape de casele noastre. Ceea 
ce citiți azi în ziare despre cât este de toxică rampa 
veche, care nu a fost ecologizată cum trebuia, dar 
și cele două noi, care se înalță ca Munții Carpați, 
să știți că noi simțim de aproape și în direct, zi de 
zi și noapte de noapte. Acum toată lumea din oraș 
începe să fie speriată că ar ajunge otrava aproape 
de clujeni. Dar și noi suntem clujeni. Ne-am născut 
aici, am făcut armata, am lucrat la fabricile de aici. 
Dar de noi nu le pasă. Nu suntem și noi oameni la fel 
ca ei? Și dacă te gândești că unii s-au gândit, chiar 
au zis, că noi merităm să locuim în acel miros, ce să 
mai spui? Nu vor să ne vadă aproape.  Sau poate și 
mai rău, vor să ne elimine? Acum, vreo 21 de fami- 
lii dintre noi au primit locuințe prin proiectul Pata 
Cluj. Unii în oraș, unii în Florești, alții în Apahida, 
alții în Baciu. Astfel s-au eliberat 9 camere în casele 
modulare. În vară ne-au chemat la o ședință, au fost 
și de la primărie acolo, a fost domnul director de la 
asistență socială, a fost doamna viceprimar, au fost 
și din echipa de proiect. Și ne-au întrebat ce criterii 
să stabilească pentru a împărți între cei care doresc 
să primească aceste camere eliberate. Mai mulți și-
au depus cerere. Și celor mai mulți le-a fost refuzată 
cererea. Li s-a spus că nu au avut rude de gradul întâi 
în camerele din modulare, și de asta nu li se atribu-
ie. Ei trebuie să rămână acolo, în casele improvizate. 
Recent, cineva a fost evacuat pentru neplata chiriei. 
Omul cu familie și mai mulți copii și-a făcut o căsu-
ță din scânduri, lângă. Primăria se pare că mai bine 

Nu în curtea mea!
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ține goale aceste camere decât să le dea în folosință. 
Poate sunt supărați că i-am dat în judecată în 2011 
pentru că ne-au mutat atunci în ele. Poate își zic, ați 
fost nemulțumiți de aceste locuințe, atunci acum de 
ce le cereți? Stați pe câmp în continuare, dacă ne-ați 
dat la tribunal! Dar oamenii nu le cer pentru că acum 
ar crede că aceste locuințe ar fi locuințe adecvate. 
Sau că zona ar fi bună de trăit acolo. Ci pentru că ele 
măcar sunt conectate la utilități și dacă ai contract pe 
ele, atunci ți se face un buletin cartelă în loc de foaia 
aceea de buletin provizoriu “fără domiciliu” sau “fără 
adresă”. Până când oamenii sunt nevoiți să locuiască 
la acea distanță mică de la rampe, măcar să aibă apă 
și lumină în casă. Așa și-ar dori și cei din Dallas. Care 
stau de multe decenii chiar mai jos de noi, cu vreo 50-
100 de metri mai jos. Lor nu li se dă voie să constru-
iască cu acte acolo. Adică fundația olandeză care le-a 
construit nu primește autorizație. Pentru că rampele 
sunt aproape, le zic lor. Dar rampele nu au fost aproape 
când aceeași primărie care îi refuză pe ei acum, ne-a 
construit nouă atunci? Între timp, se circulă zvonuri. 
Mai stați un an, și pleacă toată lumea. Nu înțeleg, dacă 
au planuri cu noi de ce nu ne pot informa direct? Am 
cerut de atâtea ori primăriei să stea de vorbă cu noi. Să 
ne considere și pe noi oameni.

Alexandru Greta și Petru  Greta

Muncile femeilor

Sunt născută în Cluj-Napoca, am 33 de ani. Locu-
iesc pe str. Stephenson nr. 15, într-una din încăperile 
pe care le-am construit pe lângă casa veche, pentru că 
nu aveam unde să ne mutăm cu soțul și copiii mei. Nu 
avem acte pe această locuință. Este o locuință impro-
vizată, cum s-ar zice. Ca să nu stăm pe stradă, am avut 
nevoie să ne facem ceva, să avem un acoperiș deasupra 
capului. 

Am avut 16 ani când mi s-a născut primul copil. Pe 
atunci deja nu mai funcționa de mult sistemul vechi 
de alocare de locuințe, adică cel dinainte de 1990, 
când, dacă erai angajat undeva, primeai o locuință. Nu 
aveam bani suficienți să ne cumpărăm, sau să închi-
riem, și nici cu părinții într-o cameră nu mai puteam 
sta. De atunci lucrurile stau tot mai prost. Locuințele 
din Cluj sunt tot mai scumpe, primăria construiește 
foarte puține locuințe sociale, și ce are distribuie pe 

baza unor criterii care pe noi ne dezavantajează. Acum 
avem patru copii, de 17, 14, 12 și 10 ani, trei dintre ei 
sunt la școala Nicolae Iorga, acolo am învățat și eu. 
Eram deja după 1990 când am început eu să merg la 
școală, părinții mei se descurcau greu, așa că am făcut 
doar patru clase. 

Locuința noastră este foarte mică. Stăm împreună 
șapte persoane, dar avem doar două paturi, mai multe 
lucruri nu încap. Așa că soțul meu doarme pe jos. Mai 
avem un dulap de haine, și o sobă cu lemne, cu care în-
călzim și pe care și gătim, și avem un frigider. Nu ne-
am pus masă, pentru că nu avea loc. Apa rece o aducem 
de afară, avem o cișmea în curte. Și avem și probleme 
cu ea. Este, cum ar veni, la liber, toată lumea care trece 
pe acolo, curtea aceasta nefiind îngrădită, poate să ia 
apă de acolo, așa că plătim foarte mult. Lângă cameră 
nu avem bucătărie, baie, deci toate le facem în singu-
ra cameră pe care o avem. Nu avem nici măcar toaleta 
noastră. Vara este un pic mai bine. Apa nu este atât de 
rece, și mai putem pune hainele la uscat afară. Însă și 
din cauza asta avem probleme. Am primit foarte multe 
amenzi de la poliția locală din acest motiv. Ei vin des-
tul de des pe la noi. Mai ales din 2013 au început să vi-
nă tot mai mult. Ne-au luat în vizor. Să ne demoleze.  

Este foarte greu pentru mine. Ca mamă, ca femeie 
care lucrează și acasă, și în afara casei. Acum lucrez 
la Hotel Belvedere, sunt angajată pe post de came- 
ristă. Înainte am lucrat la Auchan, vreo șase ani, apoi 
la Marty ca bucătar timp de cinci ani, la Premium Piz-
za timp de șapte luni, și la un magazin alimentar tot 
șapte luni. Peste tot unde am fost salariile au fost mici. 
La Belvedere lucrez de șase luni, câte opt ore pe zi, și de 
multe ori și sâmbăta și duminica. Când ne cheamă, noi 
trebuie să mergem dacă nu vrem să riscăm să ne dea 
cumva afară. Pentru că dacă am spune că nu mergem, 
pentru că nu ne plătesc cum ar trebui în weekend, si-
gur nu le-ar plăcea. Și cum își caută de lucru atâția oa-
meni în acest oraș, sigur ne pot înlocui oricând cu alții. 
Așa că rabd și fac și tac. Dimineața mă trezesc la cinci, 
și în jur de ora trei după-masă ajung acasă. În mână 
primesc 1500 lei și bonuri de masă pentru zilele lucra-
te. Când ajung acasă, nu stau nicio clipă. Încep să fac de 
mâncare. Să spăl haine. Și fiind mulți, am mult de spă-
lat. Copiii trebuie să meargă curați la școală în fiecare 
zi. După-masa, spre seară, îi mai ajut pe copii la teme. 
Eu nu am timp să stau să mă uit la televizor, dacă mă 
uit, asta înseamnă că este o zi mare. Este foarte mult 
de făcut prin casă, chiar dacă este o locuință mică. Tre-
buie să aranjezi totul cu multă precizie tot timpul, ca 
să avem loc toți șapte să ne mai și mișcăm cât de cât. 
Mă pun în pat foarte târziu, după ce știu că am aranjat 
tot. Este foarte greu să aranjezi tot timpul, zi-de-zi, du-
pă șapte persoane. 

Strada nu este acasă
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Nu am fost plecată niciodată în concediu de odihnă. 
Când am concediu de la lucru, lucrez mai mult acasă. 
Zugrăvim, fac curățenie mare. Nu avem bani pentru 
concediu. Nu ne permitem așa ceva. Nici să visăm la 
așa ceva nu mai putem. Din cât avem, trebuie să facem 
cumpărăturile zilnice, cel mai important este ca toți 
copiii să aibă ce mânca zilnic și să meargă în ordine la 
școală, să se culce cum trebuie, să se odihnească cât de 
cât. De ajutat nu mă ajută nimeni din familie. Adică so-
țul, cu salariul. Dar nu cu munca în casă, sau cu copiii. 
Salariile noastre sunt mici. Înainte de ziua de salariu 
nu ne mai rămâne nimic. Mâncarea este scumpă, cu-
rentul este scump, lemnele sunt scumpe, și apa este 
scumpă. Chiar dacă lucrăm amândoi, nici nu ne putem 
gândi să ne luăm în chirie un apartament. Vrem să ră-
mânem în acest oraș. Aici ne-am născut. Aici lucrăm. 
Aici ne sunt majoritatea rudelor. Aici merg copiii noș-
tri la școală. Trebuie să trăim și noi aici, cum putem. 
Cum ne-a lăsat Dumnezeu. Așa este viața mea. 

Elisabeta Farkas        

industriilor creative, asigură o poziție durabilă pentru 
oraşul nostru pe această piață a viitorului”. 

Liberty Technology Park Cluj este un proiect dezvol-
tat de Fribourg Development, diviziunea de real estate 
a fondului de investiții Fribourg Capital, controlat de 
omul de afaceri Ion Sturza.

“Fabrica Libertatea a fost înființată în 1870, înce-
pând ca o afacere cu piane. După naționalizare, în anii 
1950, mobila Libertatea ajungea până-n țările scandi-
nave, dar și la diverse târguri internaționale din Vest, 
la Londra, Köln, Bruxelles, Frankfurt, Madrid, dar şi 
la Moscova, Tripoli (Libia) şi Damasc. După privatiza-
re, în 1994 Fabrica Libertatea a devenit proprietatea 
omului de afaceri clujean Sorin Dan. A produs mobilă 
până în 2010, apoi s-a închis și au fost disponibilizați și 
ultimii muncitori. În 2012, fostul premier al Republicii 
Moldova, Ion Sturza s-a decis să investească în acest 
spațiu. Numeroase firme din IT au spații închiriate în 
acest parc tehnologic din România: Siemens, Halcyon 
Mobile, Spherik Accelerator, Recall Information Ser-
vices, KPMG, Makronetz, Ecuson Studio, Regal Belo-
it Romania, Liberty Fitness, Luminos Software, Voquz, 
Impact Hub, SmartUp, Altran Romania şi Arvato Ber-
telsmann, GTS Telekom. Acolo activează şi start-up-
uri precum Planable, SuppOffice, Primul Medic.” (sur-
sa:  adev.ro/ojryme).

Nota redacției

Pentru a ne da seama de valoarea terenului din lo-
cația la care se referă acest articol, trebuie să știm că 
vizavi de str. Stephenson nr. 15, în decembrie 2013 s-a 
inaugurat Liberty Technology Park, o investiție de 25 
milioane euro construită după privatizarea Fabricii 
Libertatea. Pe pagina sa de internet scrie că printre 
lucrurile esențiale ale Clujului este că „își construiește 
statutul de Silicon Valley al României datorită com-
paniilor multinaționale IT&C și R&D care și-au adus 
afacerile aici” și că „oferă o piață imobiliară atractivă” 
(http://www.libertytechpark.ro/localizare/). La inau-
gurarea acestui parc tehnologic, primarul Emil Boc a 
reiterat: „Clujul este într-o concurență acerbă pentru 
atragerea investitorilor, pentru a se defini ca centru 
de inovație şi cercetare, precum şi pentru a-şi menține 
statutul de important pol IT&C. În acest sens, proiecte 
precum Liberty Technology Parc Cluj sunt de natură 
să ne creeze atuuri extrem de importante şi eficiente 
în această competiție, care nu se duce numai cu al-
te oraşe din România şi Europa, ci chiar din întreaga 
lume. Parteneriatul pe care îl construim cu Liberty 
Technology Parc Cluj prinde contur şi, alături de cele-
lalte investiții publice pe care le derulăm în domeniul 

„Tot ce s-a făcut s-a făcut 

pe suferința și pe lacrimile 

altora”

Cărămida Nr 6 Decembrie 2018

material realizat de Linda Greta

„Când vin aici și mă uit la tot ce este aici și ce este în 
jur acum, sincer, trebuie să spun că este frumos, este 
curat, miroase bine. Dar ce nu e frumos, că tot ce s-a 
făcut, s-a făcut pe suferința altora, și pe lacrimile al-
tora. Dar așa este omul, el caută să fie lui bine, chiar 
dacă îi împinge pe alții din calea lui. Nu se uită peste 
cine a trecut, pe cine a lăsat în urmă în lacrimi, pe ci-
ne a bătut. Lucrurile astea se puteau face și într-un 
alt mod, nu neapărat pe seama suferinței și pe neca-
zul și pe lacrimile atâtor oameni. Puteau să vină să 
ne spună, nu ne place cum a ajuns locul ăsta, vrem să 
facem curat, dar și pe voi vă mutăm într-un loc unde 
și vouă să vă fie bine, nu să vă trimitem la suferință 
și la chin.” 

(Fost locuitor de pe strada Coastei  
care a dorit să rămână anonim)
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Erau mai multe case lungi pe acest teren, cu mai 
multe apartamente, câte opt familii în fiecare casă, 
fiecare avea câte o cameră și o bucătărie. Era acolo 
un nuc mare. Și un cireș. Și corcoduși aveam în spa-
tele casei. Copiii mergeau la Puți să le dea cireșe.  Și 
acești copaci au dispărut. Copacii ăștia sunt noi, pe 
ambele părți ale culoarului de biciclete. Casa noas-
tră era cam pe unde este acum colțul creșei, de la in-
trare. Este bine că au făcut creșa asta, văd că este a 
Consiliului Local, dar la copiii noștri nu s-au gândit 
când i-au dus atât de aproape de rampa de gunoi?

 
Erau separate casele, cu câte o distanță mică între 

ele. Erau locuințe primite de oameni de la fabricile 
unde lucrau. Pe care apoi primăria le-a preluat, după 
ce fabricile s-au închis. Oamenii au continuat să plă-
tească chirie primăriei. Am plătit chirie până în de-
cembrie 2010, când ne-au evacuat. Cu timpul, în față 
și la lateral pe lângă case, s-a umplut cu improvizații. 
Pentru că, atunci când eram mici, dormeam frații în 
pat. Dar când am crescut, aveam nevoie de mai mul-
te încăperi, așa că părinții au mai construit câte o 
cameră. Și apoi cum cineva a crescut și a avut familia 
proprie, a construit și el sau ea o baracă pe lângă case. 
Pentru că din anii 1990 nimeni nu mai primea locuințe 
sociale cum se primea înainte, și trebuia să stea undeva. 
Pe vremuri munceai, aveai casă, erai respectat de doc-

tor, ai simțit că ești om. Acum te tratează mai 
rău decât ca pe animale. Pentru că, precum 
văd, câinii, pisicile, sunt protejați. E foarte bi-
ne. Dar țiganii nu trebuie protejați? Îmi zic din 
când în când, au înnebunit oamenii, sau ce se 
întâmplă de ne tratează așa de sus și umilitor.

Cât stăteam aici, mergeam la Profi, la piață, 
la farmacie, la școli foarte repede. Dar acum, 
de pe rampă, unde ne-au mutat în 2010, tre-
buie să facă oamenii 2-3 km pe jos, până la 
stație, după aia să treacă o cale ferată, și apoi 
drumul foarte aglome-rat de la aeroport,  
unde primăria nu a fost în stare să pună nici 
acum un semafor, după atâtea accidente 
ce s-au întâmplat pe trecerea aceea de pie- 
toni. Traiul acolo este de 100 de ori mai rău. 
Pe lângă faptul că oamenii stau acolo în to-
xicitatea aia, și murdăria aia, și mirosul ăla 
îngrozitor ce vine de la rampă de la 200-300 
metri de ei, de la tot gunoiul întregului oraș.  
Nu-mi vine să cred că au trecut opt ani, toți 
acești ani în chin. În friguri, mirosuri, vântul 
ăla mare, bolile. De când m-am mutat de aco-
lo, de un an și trei luni, nu am mai avut bolile 
alea.  

Ca în orice comunitate, mai ales când sunt mulți 
oameni, este imposibil să nu fie probleme din când în 
când. Sau gălăgie. Pe aici, unde au pus pistele de bici-
clete, erau tufișuri, între noi și casele private din spa-
tele nostru. Cu vecinii din blocurile vechi construite 
în anii 1980 noi nu aveam nici cu ei vreo problemă. 
Ne înțelegeam bine cu vecinii. Mama mea mai mer-
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Campusul Teologic al Facultății de Teologie Ortodoxă, inaugurat în decembrie 2011 

(piatra de temelie a campusului a fost așezată pe acest teren în mai 2011 de către 

primarul Sorin Apostu, fiind sființită de mitropolitul Andrei Andreicuț)

gea la ei, să facă curat. Pro-
blemele au început când s-a 
construit clădirea aceasta 
de jos unde urma să își facă 
birouri Nokia, și apoi Bibli-
oteca Octavian Goga – de 
aici s-au făcut foarte multe 
plângeri împotriva noas-
tră. Ei au participat mult la 
evacuarea noastră. Și poate 
situația s-a schimbat și mai 
drastic când Apostu și-a 
cumpărat casă pe str. Inei, 
următoarea stradă de aici, 
și era deranjat de copiii noș-
tri, care mergea cu bicicle-
tele pline de nori pe la fața 
casei sale. Era noroi, da, 
mare, pentru că, până când 
noi stăteam aici, nu a făcut nimeni trotuar sau drum. 
De când ne-au mutat au făcut și piste de biciclete. Mă 
doare și asta când mă gândesc, cum se fac tot timpul 
diferențe în defavoarea noastră. 

Parcurile sunt goale mai tot timpul

Să scoți pe timp de iarnă 76 de familii, în jur de 350 
de persoane, și tu construiești un parc de copii, parc 
de agrement, și o grădiniță... Și arunci iarna la minus 
20 de grade, copii, bătrâni, bolnavi, lângă rampa de 
gunoi. Locuințele acelea din care ne-au scos cu jan-
darmeria și pe care apoi le-au demolat imediat cu 
buldozărele erau căminele oamenilor, unde era viața 
lor. Dar cine s-a gândit la asta? Nimeni nu s-a gândit 
la noi ca la oameni. Că dacă ne tratau ca oameni, poate 

Blocurile de pe strada Coastei 3-5 

(asociația de proprietari a dat în 

judecată Transilvania Construcții 

în 2010, pentru că aceasta construia 

prea aproape de ei blocul cel nou) 

Dorobanților Residence - blocul 

de pe strada Dorobantilor 

132- 134, 12 etaje, beneficiar 

Transilvania Construcții, proiectant 

Dico&Țigănaș, autorizație de 

construcție emisă în 2009 și în 2012 

(120 de „apartamente premium” 

și 120 de locuri de parcare). 

Promovare: Facilități – Este situat 

în inima orașului ....  are priveliște 

deosebită asupra orașului și 

poziționare în funcție de soare”

nu făceau așa cu noi. ... Tata era încă în casă. Și ei au in-
trat cu buldozerul din partea inversă. Îi strigau să iasă 
afară. El zicea, mai bine mor, că nu am unde să mă duc. 
Și unchiul Titi la fel. Au rămas aici peste noapte, câte-
va zile, printre dărâmături. Lor nu le-au dat cameră în 
casele modulare din Pata Rât. Apoi i-am dus la noi. Și 
noi, la început, pentru prima iarnă, ne-am îngrămădit 
9 persoane în 16 metri pătrați. Mulți au fost așa. Din 
76 de familii numai 40 au primit contracte în modu-
lare. 

Dar chiar înainte să apară parcurile, în primăvara 
lui 2011, s-a pregătit terenul pentru campusul facul- 
tății de teologie ortodoxă a Universității Babeș- 
Bolyai. Atunci ni se părea că ei erau cei care doreau 
terenul.  Dar acum se vede clar că nu neapărat doar ei 
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erau. Și eu m-am gândit la ei foarte tare. Că ei ar fi vi-
novații. Dar dacă stau și analizez situația din jur acum, 
pare altfel. Ei au construit acel campus. 

“Toate astea au fost făcute pentru acest campus. 
Au venit în numele Domnului. Dar cum poți face ce-
va bun care să-i placă lui Dumneazeu, călcând peste 
atâta suferință, și atâta amar de chin, și peste la-
crimile îngrozitoare ale acestor oameni. Numai noi 
știm. Alții care vin, pot să simtă compasiune, și să 
spună că încearcă să își imagineze. Dar numai cei 
care am trecut prin asta efectiv, știm ce înseamnă, 
să stai și să urli că nu mai poți, și pur și simplu îți 
vine să nu mai trăiești. Aia este adevărata suferin- 
ță. Tu faci toate astea în numele lui Dumnezeu? Oa-
re este asta acceptat de către el? El a văzut că ai fă-
cut un campus, unde studenții învață despre el, dar 
oare îi place lui că toate astea le-ai creat pe chinul 
și suferința altora? Eu nu știu ei ce Dumnezeu au. 
La adevăratul Dumnezeu nu cred că îi place să va-
dă prin ce chinuri ne-au făcut pe noi să trecem.  Au 
pus ei piatra de temelie, cu o cruce, în primăvara 
lui 2011: aici am distrus 76 de famili, aici am neno-
rocit atâtea sute de oameni, în numele lui Dumne- 
zeu. Oare tinerii știu, studenții oare știu cât chin și 
suferință au tras sute de oameni? Dacă ar ști,  nu știu 
dacă nu și-ar schimba ideile și principiile.” 

(Anonim, fost locuitor de pe strada Coastei)

Blocurile au răsărit din pă-

mânt ca ciupercile după ploaie

Când locuiam noi aici, blocu-
rile acestea nu erau. Era teren 
gol. Mergeam la săniuș iarna. 
Era un deal liber. Cum ne-am 
mutat noi, au început să apară 
blocurile. După ce a curățat pri-
măria terenul de noi, au ieșit 
investitorii la iveală. Primăria 
a vândut terenul și a căștigat 
peste cadavrele oamenilor și 
peste oameni. Ei au apărut du-
pă ce țiganii au fost evacuați. 
Investitorii așa au făcut mulți 
bani. Ne-au scos afară înainte 
cu cinci zile de crăciun ca ei să  
construiască. 

Dacă noi locuiam aici, in-
vestitorii nu cumpărau tere- 
nurile, nu construiau blocuri. Și 
cu siguranță nu puteau să vândă 
atât de scump. 

Încă mai sunt oameni care suferă acolo  

De aceea trebuie să îi amintim primăriei în fiecare 
an de 17 decembrie, că în Pata Rât mai stau în conti-
nuare sute de familii, familiile care au fost evacuate 
de pe strada Coastei, dar pe lângă ele mai sunt și fa-
miliile de pe Cantonului și din Dallas și de pe rampă. 
Putea să fie totul mult mai bine pentru toată lumea, 
dacă atunci, în 2010, primăria avea bunăvoință, și ar 
fi venit la noi să spună, oameni buni, străduiți-vă să 
faceți ceva cu casele astea, că sunt urâte. Puteau să 
construiască și campusul și rămânea și loc de parca-
re, și să și renoveze casele sociale. Puteau să facă toa-
te cele trei lucruri. Dar pe ei nu i-a interesat. Pentru 
că au făcut blocurile alea, și noi nu eram importanți. 
Casele noastre erau minuscule. Mai bine au luat bani 
de la privați pe terenuri, decât să renoveze casele so-
ciale.    

„Asta simt de câte ori vin eu aici. Nu vreau să jig-
nesc pe alții, spunând asta. Am fost și eu unul care a 
suferit. Suferința ne adună, nu ne dezbină. Însă eu 
cred că trebuia să ne mute de aici, nu mai puteam ră-
mâne așa cum eram în zona asta care se dezvolta așa, 
dar nu trebuia în nici un fel să ne arunce la rampa de 
gunoi.” 

(Fost locuitor de pe strada Coastei care a dorit să 
rămână anonim)
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Discriminarea copiilor romi 

de la naștere

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

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

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

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

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

Maria Stoica

Ce înseamnă să fii copil 

Ce înseamnă să fii copil rom? 

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

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

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

Cărămida Nr 8 Iunie 2019

Cărămida Nr 8 Iunie 2019
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Și bineînțeles, un aspect de amintit: unde începe o 
comunitate romă se termină asfaltul, este un noroi 
de nedescris și copiii sunt obligați să meargă la școală 
cu pantofii murdari, profesorii îi discriminează și îi 
jignesc cu vorbe urâte: ,,de ce aveți pantofii plini de 
noroi, pata-râtenilor? Mergeți la baie și spălați-vă 
pantofii!”.

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

În momentul în care copilul rom ajunge cu mare 
greu la o altă școală decât cea segregată, acolo este 
discriminat, etichetat și pus în ultima bancă și dat la 
o parte de către toți profesorii. Ce urmează?

Urmează mutarea acelui copil la o școală specială, 
chiar dacă el  are abilități  și memorie și tot ce trebu-
ie pentru a frecventa o “școală normală.” De cele mai 
multe ori datorită faptului că nu i se acordă atenția 
cuvenită. 

De-a lungul vieții sale, un copil rom nu are parte de 
o copilărie normală deoarece de obicei locuiește în 
apropierea gropii de gunoi și acei copii se joacă cu gu-
noaiele, neavând acces la un parc de joacă. Provenind 
de multe ori din familii mai sărace sau dezavantajate, 
părinții nu își permit să le cumpere jucării. Viața de 

rom, de când ești copil până mori, este o continuă lup-
tă cu societatea și cu oamenii care te discriminează 
la tot pasul.

Ce înseamnă să fii copil român?

Înseamnă să te naști privilegiat deoarece ești alb, 
ești de o etnie presupus superioară etniei rome. Dacă 
ești român ești altfel tratat la școală, profesorii sau 
învățătorii se ocupă mult, mult mai bine de tine. Dacă 
mergi murdar la școală sau ai pantofii murdari, nu e 
nicio problemă, că ești român, ești alb, se trece cu ve-
derea, toată lumea îți arată înțelegere, compasiune. 

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

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

Ai acces la cele mai bune școli din oraș, licee, facul-
tăți, nu trebuie să fii mutat la o școală specială deoa-
rece ești alb, nu ești negru la piele. Ai acces la cele 
mai bune locuri de muncă, ești văzut cu ochi buni la 
locul de muncă, colegii nu te resping, ci te primesc, că 
doar ești de-al lor, de aceeași etnie. Copilăria-ți este 

Fotografie de Dénes Miklósi. Imagine din proiectul Romedin. Cluj, 2015
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frumoasă, fără stres și fără griji, cu jucării, cu acces 
la parc, cu acces la orice facilitate din oraș. Posturile 
conducerii orașelor și școlilor sunt ocupate de acești 
copii de etnie  română datorită educației de calitate 
de care au parte.

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

Linda Greta 

Evacuarea și șantajul 

Primăriei Municipiului

Cluj-Napoca față de 

persoanele din Pata Rât

Din cele 76 de familii 40 de familii au primit câte un 
modul, adică o cameră de 16 metri pătrați, iar celelalte 
36 familii n-au primit nimic, doar un teren gol și li s-a 
spus verbal să construiască ceva (o colibă, o casă). Pe 
baza contractelor de închirere, acele contracte au fost 
prelungite de către Primărie printr-un act adițional: 
primul act adițional până în 31.12.2013, al doilea act 
adițional a fost prelungit până în 30.06.2014, al trei-
lea act adițional a fost prelungit până în 30.06.2015, 
al patrulea act adițional până în 27.06.2019. 

Comunitatea de la casele modulare (Platanilor), 
sprijinită de European Roma Right Center, a început 
un proces împotriva Primăriei pentru discriminare 
și evacuare forțată pe timp de iarnă. În Cluj-Napoca 

s-au epuizat toate întrevederile de la tribunal. Comu-
nitatea a câştigat, iar apoi Primăria a făcut recurs, și 
a continuat tot așa timp de 8 ani de zile. Procesul a 
fost mutat la București, la Înalta Curte de Casație și 
Justiție. 

Acum 2 ani s-au eliberat niște module de pe strada 
Platanilor. Anumite persoane au aplicat pentru acele 
module, dar Primăria i-a șantajat, spunându-le că 
numai dacă renunță la litigiul procesului pe care îl 
avem pe rol o să li se atribuie un modul. Bine înțeles 
că oamenii au și renunțat la proces, fiind intimidați 
astfel de funcționarii Primăriei. Anul acesta când 
actul adițional a expirat, majoritatea familiilor din 
comunitate au fost intimidate și șantajate să renunțe 
la proces, dacă doresc să li se prelungească contrac-
tele pe module. 

Aceasta este Primăria Cluj-Napoca, care profită de 
persoanele vulnerabile, mizând că acele persoane nu 
își cunosc drepturile, șantajându-le și intimidându-le. 
Mă întreb dacă aceste practici se fac și cu persoane 
de alte etnii, sau doar cu persoanele de etnie romă. 
Primăria trebuie să dea socoteală pentru aceste ac-
țiuni pe care le face. 

Linda Greta Zsiga

În 17 decembrie 2010 Primăria Municipiului Cluj 
Napoca a evacuat forțat 76 de familii de pe strada 
Coastei în Pata Rât în aproprierea rampei de gunoi 
a orașului și în aproprierea stației de epurare de la 
fabrica de medicamente Terapia.

Cărămida Nr 10 Decembrie 2019
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Situația chiriilor în Comunitatea de pe strada Cantonului

Comunitatea Cantonului este una dintre comuni-
tățile de la Pata Rât formate de către autorități. Aici 
o parte din oameni stau ca şi chiriaşii. Ei au primit 
o căsuță din termopan cu o dimensiune de 4mp, de 
la asociația Ecce Homo. Cei care au primit căsuțele 
din termopan au contract de chiriaşi, dar avantaje 
prea mari nu au, chiar dacă au contractul respectiv. 
Buletinul îl au tot fără adresă – cu alte cuvinte, eşti 
tot „de nicăieri”. Dar măcar ai un acoperiş deasupra 
capului, chiar dacă tu nu ai adresă în buletin. 

Şi da, câteva familii din resurse proprii, fără ajutor 
financiar de la autorități au reuşit să-şi pună curentul, 
care este o necesitate foarte mare, doar prin faptul că 
au avut un contract cu Ecce Homo, astfel acest lucru 
nu ar fi fost posibil. 

Sunt în jur de 70-80 de căsuțe de termopan, iar 
restul sunt improvizații. La început se făcea con-
tract doar pe 6 luni, apoi pe 1 an, iar acum se face pe 
5 ani (spunea fata de la Ecce Homo că la ce să ne aibă 

Pe lângă contractele cu Ecce Homo, în comunita-
tea de pe strada Cantonului mai există şi contracte 
de chiriaşi cu domnul Bert (un om cu suflet bun, 
venit din afara țării) care a construit 8-9 căsuțe din 
scândură (unele cu bucătărie şi cameră, iar altele 
doar cu o cameră) şi la care Primăria a contribuit 
cu electricitatea (doar atâta). Pe aceste căsuțe ter-
mopan, cât şi pe cele verzi (construite de Bert) nu 
se plăteşte chirie. Cum am mai spus, avantaje prea 
mari nu sunt. Cu contract de chiriaş şi cu autori-
zație de construcție nu înțeleg totuşi cum se mai 
poate spune că aici se locuieşte ilegal, din moment 
ce acei oameni au avut alb pe negru în mână au-
torizația că aici pot construi căsuțele respective.

Maria Stoica

an de an pe cap?) Diferența între a sta într-un 
termopan şi o improvizație nu cred că e prea 
mare, deoarece aceleaşi condiții le ai şi într-un 
termopan (tot în covată faci baie, tot cu lemne 
trebuie să te încălzeşti şi tot aceeaşi nevoie de 
o locuință o ai), doar că unii au contract şi alții 
nu, în rest toți suntem în aceeaşi condiție. 

În 19 ani de când au început să formeze co-
munitatea, autoritățile nu au făcut nici măcar 
cât a făcut asociația Ecce Homo. 

Ce m-a determinat pe mine să devin activistă

O să povestesc pe scurt viața mea, adică o parte din 
ea. Copilăria mi-am petrecut-o în cartierul Mărăști, 
până la vârsta de 10 ani. De la 10 ani ne-am mutat pe 
strada Coastei. Fiind copilă, nu am văzut să se întâm-
ple lucruri ciudate în jurul meu, nu m-am simțit în 
vreun fel discriminată. Crescând, am devenit adoles-
centă; aveam mulți prieteni de la blocurile din jurul 
străzii Coastei, ne înțelegeam bine, nu simțeam ca 
prietenii mei să mă perceapă ca fiind de o altă etnie, 
nu au făcut niciodată vreun gest sau altceva în care eu 
să mă simt rău că sunt de etnie romă. Am avut acces 
la toate facilitățile orașului: internet, farmacii, gaz, 
curent, apă etc.  

Dar viața mea a luat o întorsătură de 180 de grade. 
În 15 decembrie 2010 au venit niște jandarmi și ne-au 

anunțat că trebuie să ne adunăm lucrurile pentru că 
vom fi evacuați și mutați în altă parte. Automat am 
făcut legătura cu faptul că primarul din acea vreme 
Sorin Apostu stătea la o strada paralelă cu noi și era 
deranjat de prezența noastră acolo. Copiii din comu-
nitate se mai jucau pe strada lui cu mingea și se mai 
dădeau cu bicicletele. 

Atunci am simțit toți oamenii din comunitate că 
suntem discriminați. Am simțit cum cineva ne fură 
viața și demnitatea. Drepturile noastre au fost încăl-
cate. În 17 decembrie, dimineața la ora 5, au venit sute 
de jandarmi și sute de oameni de la poliția locală și 
de la primărie. Am fost evacuați pe timp de iarnă, la 
minus 20 de grade celsius, și am fost duși la Pata Rât, 
lângă rampele de gunoi ale Clujului. 

Cărămida Nr 10 Decembrie 2019
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Situația chiriilor în Comunitatea de pe strada Cantonului

 De atunci, viața mea s-a sfârșit. O perioadă am intrat 
în depresie, am plâns mult, dar încet mi-am revenit. 
Mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, nu pot să stau 
nepăsătoare. Atunci au venit la noi în comunitate mai 
multe persoane care ne-au sprijinit. 

A venit și doamna Eniko Vincze. În ianuarie 2011 a 
avut loc primul miting ‘Sunt Rom și vreau să trăiesc 
în demnitate’, în fața Casei de Cultură a studenților. 
De atunci, nenumărate mitinguri, proteste, flash-
mob-uri, diferite evenimente prin care ceream să 
fim relocați înapoi în oraș și că ne-au furat viața și 
demnitatea. 

 Sunt 10 ani de atunci, anul acesta în 17 decembrie. 
Faptul că am fost implicată direct mi-a dat puterea 
necesară să lupt pentru comunitate și pentru familia 
mea. De atunci, activismul e viața mea, e lucrul care 
dă sens vieții mele. Cu toate că nu mai locuiesc în 
Pata Rât de 3 ani, continui să lupt pentru familiile ce 
au rămas acolo încă. Sufletul meu e acolo alături de 
oamenii care au rămas. 

Linda Zsiga Greta

Am auzit la știri, că cineva disperat de starea de 
izolare în care se afla, s-a aruncat din bloc, de la etaj. 
Aseară, pe la ora 22.30 a fost un incendiu pe strada 
Cantonului. Un om disperat și-a dat foc la baracă. 

#
Ni se spune, că drepturile omului sunt universale. 

Inclusiv drepturile sociale și economice. Dar nu toți ne 
bucurăm efectiv de aceste drepturi. Acum, în starea 
de urgență, drepturile omului sunt suspendate. Dar 
mulți oameni nu s-au bucurat nicidoată de ele. Ei sunt 
deposedați de aceste drepturi toată viața. Copiii lor 
așa cresc și așa se învață de mici – fără aceste drep-
turi. Fără dreptul la un venit din care poți să trăiești o 
viață decentă, sau dreptul la o locuință adecvată, sau 
dreptul la sănătate și de a trăi într-un mediu sănătos, 
sau dreptul de a merge la o școală unde ești susținut să 
înveți și să mergi mai departe, dar chiar și de dreptul 
de a fi înmormântat cum se cuvine. Fără dreptul de a 
fi respectat ca persoană, ca om. Acești oameni suferă 
azi cel mai mult de pe urma crizei covid-19 și a crizei 
economice. Ei suferă cel mai mult de pe urma stării de 
urgență. De pe urma controlului militar și polițenesc. 
De pe urma amenzilor. De pe urma stigmatizării. Co-
piii din aceste familii suferă cel mai mult de pe urma 

Drepturile omului? La noi au fost suspendate demult 

traumei resimțite atunci când zona unde locuiesc se 
umple cu mașini de jandarmerie și poliție. De pe urma 
violenței care pătrunde în corp și suflet. De pe urma 
umilinței permanente. 

Într-o astfel de situație se află și oamenii de pe stra-
da Cantonului din orașul Cluj. Oameni aruncați din 
orașul frumos de mai bine de 20 de ani. Izolați acolo. 
Separați de restul lumii. Blocați acolo de politicile de 
locuire ale orașului, dar și de situația lor financiară. 
În condițiile în care primăria nu face locuințe sociale, 
și aplică criterii nedrepte de alocare. În condițiile în 
care clujenilor le este frică ca nu cumva cineva de 
acolo să se apropie prea mult de ei. În condițiile în care 
salariile plătite pentru munca lor, în salubritate, în cu-
rățenie, la spații verzi, sunt niște venituri din care nu 
au cum să plătească o chirie privată în oraș. În timpul 
epidemiei, în timpul stării de urgență, crește și mai 
mult sentimentul oamenilor de acolo, că atunci când 
li se spune “stați acasă”, li se transmite de fapt asta: 
stați acolo în sărăcia voastră, nu vrem să vă vedem, 
nu vrem să vă auzim nemulțumirile. Să stea acasă cu 
frica. Să iasă la lucru cu frica. Să iasă la soare cu frica. 
Să vină să ne curețe orașul zi de zi cu frica. Să trăiască 
cu frica. Să moară invizibil. Violența sistemului îi ține 
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în neputință. Violența de ieri, azi devine teroare. Ne 
așteptăm ca oamenii să suporte asta tăcuți și resem-
nați? Trebuie să ardă ca să-i vedem? 

#
Într-o cameră 4x4 unde stau 6-7 persoane, este 

foarte foarte greu să stai mereu în casă. Acum, că 
școlile sunt închise, copiii nu pot sta toată ziua în acele 
odăi mici. Trebuie să se miște, trebuie să fugă. Noroc 
cu cei care lucrează. Pentru că la noi mulți lucrează 
în salubritate și în curățenia orașului sau la spații 
verzi. Ne știți, noi vă ridicăm gunoaiele de la case și 
de la spitale. Ne știți, noi vă măturăm strada. Ne știți, 
noi suntem trimiși să strângem mizeria lăsată prin 
păduri. Noi suntem, cei periculoși. “Țiganii”, romii. 
De care vă este teamă. Vă este teamă de cei care vă 
fac curat? 

Noroc cu bărbații și femeile noastre, cum spuneam, 
că ei și ele pleacă de acasă. Pentru că nu pot să lucre-
ze de acasă, știți. Noi nu avem luxul să ne plictisim 
în casă. Și nimeni nici ar vrea să nu mai meargă să 
lucreze. Noi nu avem economii. Pentru că nu ai cum 
să faci economii din salariile mici pe care le avem, și 
din care abia supraviețuim de pe o zi la alta.

În barăcile noastre nu este apă. Nu este toaletă. Nu 
este baie. Trebuie să ieșim pentru orice. Dacă se spală 
cineva în casă, ceilalți trebuie să iasă. Dacă femeia 
sau bărbatul gătește, vă dați seama, tot acolo, unde se 
petrece tot restul vieții noastre, ceilalți simt nevoia 
să iasă un pic la aer. Avem nevoie de lumină. Barăcile 
noastre sunt destul de întunecate. Am citit și noi, că 
este voie să ieși la plimbare, dar să faci asta în așa fel, 
încât să nu te îndepărtezi mai mult de 300 de metri 
de la locuință. Respectăm asta când ieșim din casă. 
Însă la noi nu doar barăcile sunt foarte aglomerate pe 
dinăuntru. Colonia este aglomerată și afară. Sunt vreo 
170 de barăci pe stradă, una lângă cealaltă, întânse 
pe o fâșie lungă de vreo 500 metri, și lată de circa 30-
35 metri. Să vă imaginați un perimetru total de vreo 
1000 metri, sau o suprafață totală de circa 12000 
metri pătrați. Când lumea iese, se umple foarte tare 
spațiul între case și pe stradă. Se vede cât de multe 
persoane locuim acolo. Adulți și copii. În jur de 800 
de persoane. Nu este posibil să stăm izolați unul de 
altul. Nici în casă. Nici afară. 

Duminica trecută a fost vreme frumoasă. Am văzut 
poze pe facebook. Lumea a ieșit la plimbare pe malul 
Someșului. La aer curat. La lumină. La noi zona nu este 
nici pe departe atât de frumoasă. Vizavi de drum este 
fabrica de ciment. Strada Cantonului, acum numită 
strada Dezmirului, este drumul pe care circulă toată 
ziua multe mașini. Mașini mici, dar și camioane. Vin 
la ACI, să încarce. Sau trec către centura ocolitoare 
a Clujului. Sau merg către sau vin de la piața Dezmir. 

Ba trec chiar și tancuri, către unitatea militară de 
lângă Selgros. În spate, pe calea ferată dezafectată, 
mai trăgau cei de la armată niște tancuri și blindate, 
când le pregăteau pentru sărbătoarea de 1 Decembrie. 
În zare, poți vedea muntele de gunoaie de la rampe-
le Salprest și RADP. Vă dați seama, că nu este deloc 
plăcut să ieși și să te plimbi sau să te joci pe strada 
Cantonului. Printre barăci. Sau pe stradă. În zgomot, 
în trafic, în praf, în mirosul de la gunoaie. Sau să te 
duci după apă, sau să te duci până la magazinul cel mai 
apropiat. Chiar nu este distracție. Să vă gândiți, că la 
noi așa este întotdeauna. Puțini oameni și rareori își 
permit să meargă cu familiile și copiii lor în parcurile 
din oraș. Acum, cu restricțiile acestea, se întâmplă și 
mai rar. De unde să aibă oamenii atâta hârtie, să își 
scrie declarațiile. Sau calculator, sau imprimantă, nici 
vorbă. Și mai sunt unii care nu știu să scrie.

Duminica trecută a fost vreme frumoasă. Mai ie-
se soarele și pe la noi. Au ieșit și oamenii, sigur mai 
mulți, decât într-o zi cu ploaie. Au umblat dronele pe 
acolo. Ne văd de sus. Probabil părem ca un mușuroi 
de furnici. Pericol public. Seara pe la ora opt au ve-
nit jandarmii. Erau două mașini mari și una mică de 
jandarmerie. Și două mașini mici de poliție. Și o am-
bulanță. Jandarmii au speriat copiii, chiar și pe unii 
adulți. Au dat cu spray lacrimogen și urlau la noi să 
stăm în casă. Toți ne-am putut simți ca niște criminali.

Dar și înainte de epidemia aceasta veneau des la noi 
în comunitate jandarmeria și poliția. Se întâmpla ceva 
rău în oraș, căutau un infractor, un tâlhar? Veneau la 
noi. Au fost ocazii, când ne-am trezit dimineața la ora 
șase cu ei bătând la ușă. Au venit să facă percheziție. 
Ne legitimau pe toți. Și nu ne spuneau nimic ce caută, 
de ce ne cere buletinul, de ce intră în casele noastre 
cu forța. Ne trezeam din când în când cu niște numere 
mari pictate pe barăcile noastre. Ne-au adunat aici, să 
ne poată controla mai bine. Suntem luați în evidență. 
Urmăriți. Controlați. Suspectați. Pedepsiți. Pentru 
că existăm. 

#
În starea de urgență s-au suspendat drepturile omu-

lui. În cazul oamenilor de pe strada Cantonului au fost 
suspendate demult.

Maria Stoica și Enikő Vincze
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Ani de-a rândul, alături de multe-multe persoane, 
am luptat cu primăria ca să modifice criteriile de lo-
cuințe sociale. Am făcut uz de toate instrumentele 
posibile. Căși sociale ACUM! a încercat de multe ori 
să își pună toate argumentele pe masa decidenților 
locali, și nu numai, în favoarea producției de locuințe 
sociale publice. Și nu doar prin construcție, ci și prin 
alte metode. Vorbind despre #casegoalecluj - în oraș 
sunt câteva spații goale în clădiri bine înrijite. Știm că 
ele nu sunt în fondul locativ. Dar de ce să nu se poată 
transforma sau reconverti când este nevoie? De ce să 
stea mai bine goale?

În februarie și la început de martie 2020, echipa 
noastră a descoperit și fotografiat câteva clădiri neîn-
grijite cu locuințe și spații publice goale sau ocupate, 
dar și clădiri bine întreținute unde unele spații sau 
locuințe din proprietatea primăriei sunt lăsate goale. 
Colajul de mai jos prezintă câteva dintre ele, în paralel 
cu câteva povestiri ale unor oameni din Cluj fără casă.

“Sunt o persoană cu handicap de gradul doi, și am și 
pensie de boală de incapacitate de muncă. Am crescut 
în orfelinat, și am făcut 11 clase în școala specială. Cei 
trei copii minori ai mei sunt cu handicap de gradul 
trei. Fetița cu epilepsie mergea la școala de pe strada 

Oameni fără casă

#casegoalecluj

Clădire pe strada Iuliu Maniu

Strada Gării nr. 4Clădire pe strada Iuliu Maniu

putem muta cât mai repede de pe strada Cantonului. 
Primarul mi-a spus că vor repartiza 20 de locuințe în 
2020. Suntem deja la final de martie.

În ianuarie am decis să ne luăm o chirie în Someșeni, 
până așteptăm repartizarea. Și, oricum, nu se poate 
trăi acolo. Te alungă șobolanii. Proprietarul ne cere 
200 de lei chirie pe lună. Am zis că plătim 1-2 luni, 
până primim locuința socială de la primărie. Dar au 
trecut deja 3 luni.

Ne este teamă că au uitat de noi. Ne este teamă 
că proprietarul ne va scoate afară din casă dacă nu 
mai putem plăti. Că vom ajunge în stradă. Ce se va 
întâmpla cu noi în plină epidemie? Să fim în stradă, 
să ne trimită la un centru de adăpost aglomerat, să ne 
separe familia? Toate astea în timp ce noi am putea 
primi o locuință socială care acum stă goală.

Știm că acum toată țara este în stare de urgență. Dar 
și noi, eu cu familia mea, suntem în stare de urgență. 
Repartizați-ne urgent locuința la care avem dreptul. 
Nu așteptați să murim de boli sau de foame.” 
(Elena, 29.03)

Clădirea de pe str. Iuliu Maniu nr. 16 din Centrul 
istoric al Clujului. Aceasta este parte dintr-un imobil 
în care a funcționat firma SC Napocom SA, aparținând 

București. Dar acum 
școala s-a închis. Cei 
doi băieți mergeau 
la o grădiniță a unei 
biserici cu program 
săptămânal. Acum 
grădinița s-a închis.

Am depus cerere 
de locuință socia-
lă de foarte mulți 
ani. Pentru cererea 
de anul trecut am 
primit mai multe 
puncte, așa câ sunt 
pe locul 11 al listei 
cu rezultatele cere-
rilor. M-am bucurat 
foarte mult. Din no-
iembrie anul trecut 
așteptăm și eu și 
familia mea să ne 
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unui ansamblu de foste spații comerciale situate pe o 
fâșie de teren ce leagă Bulevardul Eroilor nr. 21 și str. 
Iuliu Maniu nr. 16. La intrările de pe ambele străzi se 
mai poate observa panoul care anunță Magazinul Na-
pocom (de pe Maniu), respectiv SC Napocom SA (de pe 
Eroilor - fostul magazin Fierul, acum închiriat resta-
urantului La Piazetta). Napocom a fost creată în 1991 
mai întâi ca o societate pe acțiuni și apoi ca firmă cu 
capital integral privat, de pe urma privatizării Între-
prinderii Comerțului cu Ridicata Metalo-Chimice (la 
rândul ei înființată în Cluj în 1977).”Apartamentul 
7” din acest ansamblu de imobile, care se desfășoară 
în două corpuri de clădiri având un total de 948 mp, 
este proprietatea Statului Român, fiind în adminis-
trarea operativă a Consiliului Local al Municipiului 
Cluj-Napoca. În mai 2017, CL a decis să reabiliteze, 
reconstruiască, repare și mansardeze acest spațiu 
cu scopul de a-l folosi ca birouri de care va beneficia 
însăși primăria. Pe baza unei autorizații din 2018, 
lucrările încă erau în plină desfășurare la începutul 
lunii martie 2020, când am făcut fotografiile atașate.

“Împreună cu cei doi copii ai mei și tatăl lor, locuim 
pe strada Stephenson într-o cameră de 8 metri pătrați. 
Am făcut-o de nevoie, pnetru că nu aveam unde să 
ne mutăm de la părinți. Fetița mea  de patru luni su-
feră de o boală la inimă de la naștere, este încadrată 
în grad de handicap mediu. În camera aceasta stăm 
ziua, ne culcăm seara, aici facem de mâncare, aici 
ne spălăm. Ne încălzim cu lemne. Avem o cișmea de 
apă în curte, pe care o folosim toate familiile de aici. 
Acolo spălăm și hainele. Mai ales toamna și iarna ne 
este foarte greu, cu lemnele, cu apa, cu toate. Cum 
deschid ușa, intră imediat frigul. Fetița mea a fost 
bolnavă tot timpul de când s-a născut. Spațiul aces-
ta este insuficient de locuit pentru doi adulți și doi 
copii. Vă puteți închipui cum este acum, când nici nu 
avem voie să ieșim? Soțul meu lucra fără contract de 
muncă. Deci, oficial, nu are angajator. Astfel, acum, 
nu are cine să îi dea adeverință să iasă din casă ca să 
meargă la lucru. Cine riscă să fie amendat? Vă puteți 
închipui cum este pentru noi acum, când patru per-
soane trăim din indemnizația de maternitate? Ajutor 
social nu ne-ar da. Pentru că au niște criterii, că nu 
ne încadrăm pentru că avem această indemnizație. 
Anul trecut am depus cerere pentru locuință socia-
lă. Cererea noastră a fost punctată cu 52 de puncte. 
Inițial era și mai puțin, după contestație au dat 10 
puncte pentru copilul cu handicap. Câți ani trebuie 
să aștept ca să primesc o locuință? Ce ar trebui să fac 
să primesc mai multe puncte? Cine face punctajele 
astea, nu se gândește la oamenii ca noi. Primăria se 
gândește la noi atunci când trimite Poliția Locală să 

Clădirile de pe str. Calea Ferată nr. 7, și de pe colțul 
str. Parcul Feroviarilor cu str. Barbu Patriciu sunt 
clădiri în proprietatea primăriei pe care le-a lăsat să 
se degradeze. Cerem primăriei să le repare și să facă 
locuințe sociale în ele.

ne amendeze. Avem câțiva vecini care fac reclamații 
tot timpul. Îi înțelegem și pe ei. Noi ne-am muta ca 
să nu stăm aici îngrămădiți așa de mult. Dar unde să 
ne mutăm dacă în Cluj chiriile sunt așa de mari și nu 
există locuințe sociale?” (Anamaria, 30.03)

La câțiva metri de locuința Anei, pe str. Gării nr. 4 
o clădire cu parter și patru etaje stă goală de foarte 
mulți ani. Ea a fost construită în 1977, având câte 15 
camere și un grup sanitar pe fiecare etaj, iar la parter 
o bucătărie și sală de mese. Cămin de elevi aparținând 
Grupului Școlar pentru Protecția Mediului, clădirea 
și-a pierdut această funcție odată cu demantelarea 
învățământului profesional. Conform unei Hotărâri 
Guvernamentale din 2006, clădirea aparține dome-
niului public al municipiului Cluj-Napoca. După 12 
ani, în mai 2018, primarul a inițiat proiectul de Ho-
tărâre de Consiliu Local pentru darea în administrare 
a clădirii Grădiniței cu program prelungit “Parfum 
de Tei”. Aceasta la rândul ei, din 2019 nu a mai pu-
tut funcționa în clădirea veche, retrocedată, de pe 
strada Horea. Consiliul Local a alocat anul trecut 2.8 
milioane de euro pentru lucrările de reamenajare a 
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clădirii. La o ședință a CL din ianuarie 2020, Emil Boc 
a recunoscut că lucrurile merg foarte încet, pentru 
că această clădire, așa cum este ea, nu este adecvată 
unei grădinițe.

“Noi stăm în chirie de 14 ani, dar acum suntem în 
riscul să nu mai putem plăti. Suntem doar cu indem-
nizația de maternitate, pentru că soțul meu a fost 
trimis acasă de patron în concediu fără plată. Ne-am 
căsătorit în 2006, și de atunci stăm în chirie. În 2009 
ne-am depus cerere pentru locuință ANL, atunci s-a 
născut fetița noastră. Am tot depus cererea asta până 
în 2013, și apoi ne-am pierdut speranța. Dar în 2017, 
când s-a născut băiețelul nostru, am depus cerere pen-
tru locuință socială, și de atunci am făcut asta anual. 
Toată lumea cunoaște situația noastră foarte gravă. 
Băiețelul este cu un handicap grav. Dar criteriile la 
Cluj sunt de așa fel încât nu avem nicio șansă reală 
să primim locuință, dacă primăria repartizează așa 
de puține în fiecare an.

Și la primărie, și la direcția de asistență socială se 
cunoaște cazul nostru. Au dosarul nostru de cerere 
pentru subvenționarea chiriei de acum doi ani. 

Noi am lucrat și în pandemie 

pentru ca Clujul să arate așa 

cum voi îl știți, „curat”

În perioada pandemiei pentru noi muncitorii în 
salubritate nu a fost deloc ușor, firma ne-a dat când 
și când câte o mască, iar câțiva din colegi au avut 
norocul să primească și câte o sticlă mică de spirt și 
o punguță de detergent.

Cu toate că noi credem că noi am fost foarte ex-
puși, firmei nu i-a păsat, ba dimpotrivă, au început 
unii șefi să fie aroganți cu noi și să ne spună: „nu-ți 
place poți pleca... Azi am eu plăcerea de a te lăsa 
liber.”

Au început în perioada pandemiei să ne dea în 
concediu de odihnă și de am vrut și de nu.

Firma a preferat să ne trimită în concediu de 
odihnă decât să ne dea în șomaj tehnic.

Mie mi-au dat două săptămâni de concediu, 
după care m-am întors la lucru și după o săptă-
mână de lucru m-au trimis din nou în concediu 
două săptămâni, cu toate că am zis că am nevoie 
de concediu doar în vară.

În aceeași perioadă au început să nu ne mai plă-
tească orele suplimentare decât o parte (16 ore).

Dar și asta doar la unii, nu la toată lumea și în ge-
neral ei preferă să ne dea zile libere.

În perioada pandemiei am luat salariu de 910 lei și 
rest de plată 600; asta-i salariul pentru noi, care am 
fost cel mai expuși virusului și pentru care suntem 
de cele mai multe ori jigniți de cei cărora noi le facem 
curat.

Mulți au impresia că noi câștigăm bine (că avem 
salariu bun), dar nici pe departe nu este aşa, munca 
noastră nu este plătită după cum am merita noi cei 
care vă ținem orașul curat...

Este greu să lucrezi în salubritate, fie ca măturător 
sau încărcător; ești văzut rău de oameni, poți vedea 
cum lumea se ferește de tine și te mai și jignește.

Cei care spun că oamenii din comunitatea de la Pata 
Rât nu muncesc și stau doar pe ajutorul social, să-și 
amintească că sunt aceiași oameni care lucrează la 
firmele de salubritate (măturători, încărcători și șofe-
ri) și ei le mențin clujul de lux, ei, cei care, după ce le 
curăță lor gunoiul se întorc 
să se odihnească în con-
dițiile precare în care 
locuiesc (și asta doar 
datorită autorități-
lor care i-au dus 
la margine de 
oraș, „la gu-
noi”).

Cărămida Nr 12 Iulie 2020
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Fosta stradă a Coastei înainte de evacuare (2009) şi 
după demolarea locuințelor persoanelor evacuate 
(2011) imagini:  Google Maps

Un deceniu de când primăria 

ne-a furat viețile

În 17 decembrie 2010 am fost evacuată cu încă 76 
de familii de pe strada Coastei din Cluj și mutată în 
apropierea rampei de gunoi, adică în zona Pata Rât. În 
acel moment din viața noastră ne-a fost furată viața, 
demnitatea, viitorul copiilor noștri. De atunci fiecare 
familie din comunitatea Modulelor Noi (fosta) Coastei 
luptă pentru supraviețuire în Pata Rât, acolo unde nu 
avem acces la toate facilitățile orașului. Acolo unde 
autoritățile locale vin în vizită doar în pragul alege-
rilor, acolo unde ești uitat de lume, de autorități și de 
restul cetățenilor Clujului. 

În fiecare an în 17 decembrie comemorăm aceas-
tă evacuare forțată făcută de autorități împotriva 
noastră. Suntem sprijinite de mai multe persoane și 
în special de Căși Sociale Acum! 

A trecut de atunci un deceniu de când am fost eva-
cuați forțat, de când am fost jefuite de viețile noastre, 
de viitorul copiilor noștri. Mulți din comunitate au 
murit de durere, de necaz, s-au îmbolnăvit cu gândul 
la dreptate, cu gândul la relocarea înapoi în orașul în 
care ne-am născut, am crescut și am trăit zeci de ani. 

Îmi amintesc acele clipe din ziua evacuării de parcă 
mă urmăresc zi de zi și nu știu dacă le voi putea uita 
vreodată. 

Era o zi friguroasă. La ora 5 dimineața sute de jan-
darmi, oameni de la poliția locală, funcționari ai pri-
măriei, tractoare și buldozere au venit să ne evacueze, 
cu doar șapte zile înainte de sărbătoarea Crăciunului. 
Acela a fost ‘cadoul’ nostru de Crăciun primit din par-
tea Primăriei. La acea vreme primar era Sorin Apostu. 
În acel an, copiii din comunitate nu au mers la colin-
dat deoarece erau traumatizați, s-au trezit departe 
de civilizație, fără cablu la televizor, fără internet, 
înconjurați de gunoaie, fără căldură, fără apă. Cele 
36 de familii care nu au primit nimic – nici măcar 
camera mică de 16 metri pătrați pe care au primit-o 
40 de familii – acele familii s-au trezit fără acoperiș 
deasupra capului, în plină iarnă. De ce au fost atâta de 
crude autoritățile cu noi? Pentru că suntem persoane 
de etnie romă, și acolo au considerat autoritățile că 
este locul nostru, lângă rampa de gunoi în Pata Rât. 

De un deceniu luptăm împotriva injustiției locative. 
Anul acesta procesul pe care l-am intentat primăriei 
a epuizat toate procedurile legale din România și am 

CLUJULE NU UITA,

PATA RÂT E FAŢA TA!

LOCUINŢE NU UMILINŢE!

ORAŞ DE LOCUIT, 

NU PENTRU PROFIT!

pierdut procesul în care arătăm că evacuarea a fost 
forțată și ilegală. Vom continua procesul la CEDO și 
eu sunt foarte încrezătoare că acolo vom câștiga cu 
siguranță. 

Se împlinesc anul acesta zece ani și amintim pri-
măriei următoarele: 

Cerem să ni se facă dreptate, să fim relocați înapoi 
în Cluj-Napoca!

Linda Greta Zsiga

Cărămida Nr 13 Decembrie 2020
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Vor rămâne oamenii în 

stradă pentru ca să fie tren 

metropolitan în Cluj?

Munca din salubritate și 

locuirea muncitorilor din 

salubritate în condiții mizere 

Majoritatea oamenilor care lucrează la salubritate 
în Cluj-Napoca provin din comunitățile de la Pata Rât. 
Aceleași persoane care ne mențin orașul curat nu au 
de multe ori nici căldură în casă (barăci) nici posibi-
litatea de a-și menține igiena personală, din cauza 
condițiilor în care locuiesc, dar totuși munca și-o fac. 
Aceste persoane de multe ori sunt scuipate și înjurate 
doar pentru că fac munca de jos. Muncă ce nici măcar 
nu este plătită pe cât ar merita acești oameni. 

O parte dintre ei sunt oameni uitați de autorități de 
mai mult de un deceniu de când au fost evacuați din 
locuințele lor și aduși în comunitatea de la Pata Rât. 

Acum, pe timp de pandemie, pentru noi chiar nu s-au 
schimbat multe; din contra, a fost chiar ceva mai rău. 
Firma de salubritate la care lucrăm nu ne-a dat măști 
decât una pe lună, să zicem; am primit salarii mai mici 
și am fost trimiși în concediu fără să vrem. 

De exemplu, am avut cazuri de COVID între șoferi, 
iar persoanele care au lucrat cu acei șoferi au fost 
lăsate acasă 2-4 zile, și acelea au fost luate din con-
cediul de odihnă în loc să fie medical. 

A mai fost un caz în care un încărcător a răcit, a fost 
trimis acasă fără test COVID și ca să fie și mai rău, 
l-au băgat în concediu de odihnă, ceea ce afectează 
la salariu, la bonuri de masă. 

Noi suntem în pericol destul de mare pentru că noi 
ridicăm zi de zi gunoiul de la spitale. Dar firmei oricum 
nu-i pasă. Acum mai avem o grijă, pe lângă nepăsarea 
firmei, și anume că CCP (curățenia căilor publice) de 
la Rosal a pierdut licitația, și partea de oraș care i se 
cuvenea va fi luată de firmă Supercom. Cei de la CCP 
sunt îngrijorați, se tem că și-ar putea pierde locul de 
muncă.

Czanka Alexandru

Școala online în comunitatea 

de pe strada Cantonului 

Este foarte greu pentru copiii de pretutindeni în 
această perioadă, dar pentru copiii de la Pata Rât 
este și mai greu, dat fiind faptul că în cele mai multe 
cazuri copiii nu au o cameră a lor, ci din contra, locu-
iesc cu alte 7-8 persoane în aceeași cameră. Cum să 
se concentreze copilul în această situație? 

De când face ore online, copilul meu a reușit să se 
conecteze doar o singură dată la ora de engleză. Este 
doar în clasa a doua. Așa cum pentru el este ceva nou 
să își vadă profesorii și învățătoarea pe un ecran, la 
fel de nou este și pentru noi, părinții. Stau câte patru 
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Proiect după proiect pentru spectaculosul Cluj! 
Nu zic că nu e ok asta. Dar am vrea şi proiecte pentru 
oamenii pe care i-ați evacuat din casele lor de mai bi-
ne de un deceniu. Facem metrou la Cluj, dar locuințe 
sociale când? Stiți proiectul cu metroul suburban şi 
trenul până la Apahida, ei bine, vis-a-vis de aeroport, 
primăria a format o comunitate pe strada Cantonului, 
de mai bine de 700 de suflete. Oamenii de aici habar 
nu au ce se va întampla cu ei. Auzim şi noi pe la TV de 
proiectul ăsta. De ce nu a venit nimeni să ne anunțe 
direct despre el?

Autoritățile ştiu de noi că locuim aici, doar ei ne-au 
adus aici, nu am ales noi să locuim în aceste condiții.

Eu am trecut prin mai multe evacuări, copilul meu 
încă prin nici una; dacă vor veni şi ne vor evacua din 
nou, cine va fi responsabil pentru trauma lui? Aici 
unde noi locuim acum vor să facă un Park ride, o in-
vestiție cu potențialul de a aduce profit. 

Nu vă mai permitem să vă bateți joc de noi. Vom 
lupta şi vom opune rezistență fizică pentru noi şi 
familiile noastre!

Maria Stoica
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ore lângă el, cât timp are orele, și de multe ori când nu 
înțelege ceva pentru că se mai întrerupe internetul îl 
văd foarte panicat. Sunt părinți aici care chiar nu se 
descurcă cu tehnologia și atunci copiii nu s-au putut 
conecta o perioadă, ceea ce înseamnă că s-au pierdut 
printre lecții. 

Stând atâtea persoane în casă, e ceva 
normal să mai apară câte unul prin ca-
dru, și atunci de exemplu Ioana a fost 
certată de profesori că de ce apare acea 
persoană în cadru. A tot fost certată pâ-
nă a trebuit să îi explice unei profesoare 
condițiile în care trăim. 

Le este greu de multe ori să răspundă 
la ore atunci când trebuie să fie ascul-
tați, din cauză că sunt doi sau trei copii 
în aceeași cameră care fac ore online în 

același timp. S-a întâmplat ca doi copii să trebuiască 
să răspundă în același timp, iar una dintre ele era să 
fie pusă absentă pentru că profesoara a crezut că își 
bate joc de ora ei deoarece se auzea și celalta fată.

Stoica Maria-Rozalia

Încă un episod de hărțuire al poliției în Pata Rât

Astăzi în jurul orelor 10 – 11 dimineață a sosit un 
echipaj de la Poliția Locală la noi pe strada Cantonu-
lui, împreună cu un echipaj de hingheri. Au luat câțiva 
câini și au vrut să plece, cu toate că era loc de încă doi 
câini. Mai mult, erau în preajmă niște câini agresivi. 
Când oamenii au insistat să mai ia din câini, a inter-
venit un domn de la poliția locală. O vecină i-a spus că 
unul din câinii rămași este foarte agresiv, deoarece în 
decembrie pe copilul ei l-a mușcat de cap și de picior. 
Atunci polițistul a întrebat-o ce caută copiii pe afa-
ră, dacă ar trebui să 
fie înăuntru la ore 
online. Când i-am 
zis că aici sunt co-
pii care nu au nicio 
resursă la orele on-
line, mi-a zis că si-
gur au primit și le-
au băgat în amanet 
(de parcă ar fi mers 
din casă în casă, așa 
de sigur era că s-au 
băgat la amanet).

Eu vorbeam de 
școala specială, iar 
el de şcoala Traian 
Dârjan şi nu vrea 

nici cum să înțeleagă că chiar există copii care nu 
au primit tablete. Iar ca să continue să ne jignească, 
a început să zică că noi toți avem ajutor social. M-am 
simțit jignită în acel moment deoarece nu am avut ni-
ciodată ajutor social, nici eu nici concubinul, amândoi 
muncim, nu stăm pe ajutor social. Și asta e valabil nu 
doar pentru noi, majoritatea lumii de aici muncește. 
Mereu se pun astfel de etichete pe romii din Pata Rât.

Maria Stoica - 12 ianuarie 

Cărămida Nr 14 Aprilie 2021



27

Drage cititoare și cititori, în numărul precedent din 

Cărămida vă anunțam că urmează să facem o serie 

de evenimente care să comemoreze zece ani de la 

evacuările din strada Coastei. În 17 decembrie 2020 

am mers pe acea stradă, am mers și în fața Primăriei 

Cluj-Napoca, am ținut pancarde și placa comemora-

tivă, am făcut live–uri și am ținut scurte discursuri. 

Spre finalul zilei am mers și în Pata Rât unde trăiesc 

familiile evacuate. În puține minute au sosit câteva 

echipaje de jandarmi, care ne-au interpelat. Întreaga 

scenă a fost înregistrată video și poate fi văzută aici 

https://fb.watch/4VfYA0wpYo/. De dragul tragicomi-

cului și pentru că vorbele zboară dar scrisul rămâne, 

reproducem aici discuțiile halucinante și absurde pe 

care protestatarele și protestatarii (pe care îi vom nota 

cu “P”) le-au avut cu băieții în albastru (J).

J1: cine a cerut?
P: [către altcineva] a zis că trebuie cerere făcută
J1: nu, este cerere făcută, cineva a cerut
P: cine?
J1: păi cine? Asta întreb şi eu
P: păi dvs ați spus că este o cerere
J: deci cineva a cerut să se desfăşoare acest meeting
P: dar nu e un meeting, e o comemorare
J1: [la telefon]
P: e adunare, suntem la noi pe stradă, păstrăm distan-

ța, avem măşti
J1: am înteles, dar nu v-a spus nimeni nimic. Vreau 

să iau legătura cu un reprezentant care a făcut cerere 
pentru desfăşurarea acestui meeting

P: dacă şi la rampă se întamplă asemenea lucruri...
J1: [vorbeşte la telefon]
P: [scandează] JOS RASISMUL! JOS RASISMUL!
J2: [vine din spate] nu trebuia să vă manifestați aşa! 

Deci dvs ați spus aceste mesaje, este în regulă, frumos...
P: am făcut acelaşi lucru înainte să apăreți dvs...
J2: nu trebuie să strigați, să scandați...
P: păi, dar cum comemorăm altfel?
J2: nu strigați ‘jos rasismul’ şi aşa...
P: dar nu am zis că dvs sunteti rasist [larmă] ... asta 

face societatea civilă, nu vă supărați. Ați venit să ne 
provocați?

J2: am venit ca să se asigure climatul prielnic în care 
să se desfăşoare...

P: dar noi facem asta în fiecare an
J1: da, dar nu v-am zis nimic, doar că trebuie să luăm 

legătura cu cineva care a organizat, atât
J2: [vorbeşte cu un protestatar, inaudibil]
P: ați văzut acțiunea aur, ați văzut cum au intrat ăia 

în parlament? Cum au intrat? Vehement!

Scenetă de iarnă cu jandarmi și lozinci

" Vă înţeleg suferinţa, doamnă..." " ...trebuie să ne înţelegeţi şi pe noi."

Cărămida Nr 14 Aprilie 2021

J1: cine a cerut aprobare pentru...
P: pentru ce?
J1: păi ce faceți aici?
P: ne-am adunat, vecinii, să comemorăm
J1: trebuie să vorbim cu cineva care a facut cererea... 

există o cerere
P: există cerere pentru comemorare?
J1: cine a organizat? Am nevoie să vorbesc cu cineva 

care a organizat
P: pot să răspundă ei, fără să-i întreb eu
J1: asta v-am întrebat, cine e organizator?
P: nu ştiu, dacă nu știu, ce să vă zic? Suntem vecini, 

stăm aicea pe stradă, ne ştim de zece ani, s-a făcut o 
nedreptate acum zece ani

J1: cunoaştem...
P: dacă nu a fost voie în oraş, am făcut la noi pe stradă, 

am păstrat distanța socială, măşti avem...
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J1: nu am venit să vă agităm, am venit doar să discu-
tăm, să asigurăm ordinea [îşi aranjează gulerul]

P: păi era foarte mare ordine până să veniți dvs, s-a 
vorbit normal

J1: v-am spus să nu vorbiți?
P: dar nu înțelegem atunci...
J1: trebuie să asigurăm ordinea publică în zonă, con-

diții normale, ceea ce deja aveți. Nu v-a interzis nimeni 
nimic

J2: ascultați-mă, vă rog. Am vorbit şi cu domnul. Noi nu 
avem rolul de a vă sancționa, ci am venit să vă aducem 
la cunoştință, frumos, prevederile legale

P: pe care noi le-am respectat
J2: da, le-ați respectat, dar dacă dvs începeți să scan-

dați intrați în preverile legii 60, privind adunările pu-
blice, dvs transformați aceasta într-o adunare publică 
... doamnă, va rog frumos să mă lăsați să vă explic. Dvs 
aveți foarte mare dreptate, înainte nu era nicio proble-
mă. Dar în contextul pandemiei adunările publice sunt 
interzise, şi dacă vă puneți să scandați ‘stop rasismul’ şi 
aşa mai departe şi folosiți lozinci, intrați sub incidența 
unei adunări publice.

P: na bun, şi cum transmitem mesaje, sub formă mută?
J2: nu sub formă mută, doamnă, pentru că dvs aveți 

astea [arată spre pancarde]
P: am stat muți la primărie, am stati muți pe strada 

unde am locuit, aici e strada noastră, am ieşit şi noi afa-
ră să ne exprimăm punctul de vedere şi să cerem să fim 
mutați înapoi. Cum înțelege primăria dacă eu nu-i spun 
‘mută-mă înapoi în oraş’?

J2: prin pancarde şi însemne
P: deci nu ne este foarte clar, problema, din punctul 

dvs de vedere, erau scandările
J2: da, pentru că dacă începeți să scandați, aceasta se 

transformă într-o adunare publică
P: bun, atunci putem să ne continuăm actul come-

morativ?
J2: fără scandări. Pentru că dvs faceți o, cum să vă zic, 

incitați... [cu mâna la piept] vă înțeleg suferința, doam-
nă, vă aflați într-o situație foarte grea, vă cred, dar [cu 
ambele mâini pe piept] trebuie să ne înțelegeți şi pe noi 

P: dar pe noi cine ne înțelege?
J2: eu vă-nțeleg ... dar nu mai folosiți lozinci de genul 

‘jos rasismul’
P: nu vă supărați, dar vă auziți ce spuneți? Să nu mai 

punem stop rasism? ... S-au evacuat 76 familii rome. De 
ce nu au evacuat 76 familii de români?

J2: eu nu am venit aici să fac polemici
P: dar fix asta faceți, ați spus să nu mai spunem ‘jos 

rasismul’
J3: v-am dat un exemplu de lozincă
P: puteați să alegeți un alt exemplu, ăsta e cel mai 

prost. E chiar jignitor. Lumea asta a avut de suferit în 

primul rând din cauza evacuării la care au participat 
forțele de ordine. Prezența dvs aici prelungită, în con-
textul în care ne spuneți că de fapt nu e nicio problemă 
nu face decât să adâncească o rană...

J2: deci eu nu vă adâncesc absolut nimic, niciun fel de 
rană, doar vă spun că în contextul pandemiei este inter-
zis să se desfăşoare adunări cu un număr mai mare de 
şase persoane... folosiți şi lozinci, dar lozinci care să nu 
aducă atingere anumitor valori

P: care valori?
J2: aşa, în general...
P: anti-rasismul este o valoare
J2: noi nu vorbim aici de anti-rasism
P: păi despre asta ați vorbit
J2: [începe să scrie pe telefon]
P: din 76 de familii evacuate una a fost de etnie româ-

nă, una maghiară, restul de 74 au fost familii rome. Ro-
mânii şi maghiarii au primit locuințe sociale, s-au mutat 
şi am rămas noi, romii. Cum îl numeşti atunci, nu rasism?

J2: doamnă, eu din punctul ăsta de vedere nu vorbesc, 
pentru că nu cunosc

P: auzi, eşti foarte tânăr copile. Noi acuma comemo-
răm zece ani. Nu avem treabă nici cu primăria nici cu 
jandarmeria.

[video-ul se opreşte]
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2. Interviuri, dialoguri și discuții

Vizită în Muzeul Subiectiv al Locuirii

Fotografii: Iuliana Dumitru

Spectacolul Muzeul Subiectiv al Locuirii spu-
ne povestea a șapte femei din Rahova-Uranus 
și Vulturilor 50 și a luptei pentru locuire la care 
ele s-au angajat. Muzeul Subiectiv al Locuirii ex-
pune șase momente cheie care, în ultimii 11 ani, au 
schimbat viața protagonistelor și viața celor do-
uă cartiere. Spectacolul face cunoscute situații-
le cu care protagonistele s-au confruntat de-a lun-
gul anilor, alături de familiile, cunoscuții și vecinii 
lor și este gândit ca un apel la solidaritate. Pe scenă,  
Elena Radu, Nicoleta Vișan, Cornelia Ioniță,  
Claudia Moldoveanu, Alexandrina Fieraru,  
Cristina Eremia, Gabriela Dumitru joacă chiar  
poveștile lor. Regia spectacolului aparține lui Andrei 
Șerban și Gabrielei Teodorescu. O parte din echipa ar-
tistică a avut amabilitatea de a ne răspunde câtorva 
întrebări:

Lorand Maxim: Cum ați ales teatrul pentru a spune 
aceste povești?
Cornelia Ioniță [Cami]: Noi am început prin co-
pii. Ăla mic al meu: „mamă eu vreau să fiu ca  
unchiu!”, adică fratele meu care s-a urcat pe casă; fa-
ta lui Nuți [Alexandrina Fieraru]: „vreau să fiu Cami!”. 
Chestii din astea mărunte, pe care ei le jucau afară-n 
stradă. Noi văzându-le, Cristina 
a zis hai să propunem o piesă! Și 
am zis: haideți să încercăm prin 
piesele astea să ne spunem oful. 
Ce ne doare cel mai tare. Și cam 
asta ne doare – evacuarea!
Nicoleta Vișan: Și asta am încer-
cat să arătăm la lume!
Cornelia Ioniță [Cami]: Și as-
ta am încercat pen-tru că 
multă lume nu știe ce în-
seamnă să fii evacuat.  
Am încercat să arătăm exact 
prin câte etape trece un evacu-
at.
Andrei Șerban: Noi ce putem fa-
ce prin teatru e să zicem: se în-
tâmplă lucrurile astea. E o ne-
dreptate care se întâmplă. Tu 

trebuie să știi! Sunt niște voci, sunt niște oameni, se-
meni de-ai noștri care au niște probleme. Teatrul cre-
ează contextul de a zice poveștile astea. E un semnal 
de alarmă.
L.M.: Spectacolul este construit din șase scene. Fie-
care scenă este deschisă de câte o imagine. Practic, în 
prima fază vedem niște personaje care, asemănător 
unor statui, sunt încremenite într-o poziție. Publicul 
este invitat să interpreteze mai întâi imaginea, apoi 
se dă startul la acțiune și ni se arată contextul din ca-
re imaginea e desprinsă. Cum ați ajuns la aceste șase 
scene și de ce acest tip de interacțiune?
N.V.: Toată chestia a plecat de la întrebarea: când ne-
am simțit noi neputincioase? E povestea ei, e poves-
tea mea. Poveștile pe care noi le jucăm sunt reale. 
Cristina Eremia: Regizorii ne-au întrebat pe noi ca 
persoane, ce vrem noi să transmitem publicului? Și 
noi am vrut să îi facem să înțeleagă ce înseamnă o 
evacuare și să se întrebe ce ar face ei dacă ar fi în lo-
cul nostru.  
A.Ș.: Piesa e construită din șase scene pentru că do-
uă dintre actrițe au aceeași poveste. Au fost mar-
tore la aceeași evacuare. Pentru mine e important 
că sunt niște povești din cartier, povești ale oame-
nilor care trăiesc lângă noi. Nu mai e teatrul ace-

Cărămida Nr 2 Decembrie 2017
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la care reprezintă doar o anumită clasă socială 
care se gândește nu știu cum la nu știu ce proble- 
me. Aici sunt poveștile care ar trebui să fie spuse.  
Despre asta e teatrul cu oamenii. În cartier lucrurile 
astea se vorbesc, se știu.

Publicul se întoarce cu spatele când se schimbă 
scenele. După o reprezentație a venit un spectator 
și mi-a zis „băi, eu acum realizez că noi de fapt stăm 
tot timpul cu spatele la evacuările astea”.  Te întorci  
și la un moment dat te surprinde, apare o știre unde-
va: „a mai fost o evacuare pe strada Sfinților!”.  
L.M.: Ce vedem în spectacol?
C.E.: Am încercat prin piesa asta să arătăm ce în-
seamnă o evacuare. Prin ce trece un om. Care sunt 
etapele. Nu e doar că te dă afară dintr-o locuință. Îți 
ia din viața ta, din viitorul tău, din trecut, din prezent. Ți 
se schimbă viața. Începi o altă viață.

Familia lui Cami s-a zbătut. Au reușit până la urmă 
să aibă o locuință, dar părinții au decedat după ce s-a 
liniștit totul. Aveau o vârstă, nu mai suportau suferin-
ța. Au stat 32 de ani în locuința respectivă, au făcut 
copii, i-au crescut. Copii lor au făcut copii, i-au adunat 
lângă ei, au stat tot timpul cu ei împreună și la un mo-
ment dat i-au despărțit. Părinții au suferit. Au supor-
tat mai greu situația mutării și uite că au murit. Este 
chiar foarte grav ce se întâmplă.
C.I.: Eu când am fost evacuată nu am realizat atunci 
în momentele alea ce se întâmplă pentru că a venit 
multă lume: televiziune, poliție, jandarmi, pompieri. 
La un moment dat a dispărut toată lumea. S-a făcut 
seară și s-a evaporat toată lumea. Și atunci am rea-
lizat că eu sunt cu familia mea în stradă. M-am pus 
pe-un pat, că eram cu toată mobila în mijlocul străzii, 
m-am pus pe un pat și mi-am pus mâinile-n cap. Când 
realizezi, pur și simplu te vezi un nimeni. Te vezi un 

A.Ș.: Spectacolul are și rolul de a ne face să con-ști-
entizăm ce privilegii avem unii: faptul că ai o locuin-
ță sau faptul că ai acces la un job care să îți permită 
să plătești chirie. Mergi la primărie și tot timpul ești 
acuzat că e ceva ce nu ai făcut. De ce nu știi? De ce nu 
ești educat? De ce nu știi să scrii o ce-rere? Pentru că 
nu am avut acces la resursele astea. 

Prin interacțiune invităm oamenii să zică cum 
s-ar simți, să dea soluții. Publicul nu are cum să vi-
nă cu ceva ce femeile astea nu au încercat. Ei zic: de 
ce nu încercați să depuneți acte la primărie sau de 
ce nu ați făcut protest? Și dacă aștepți până la sfâr-
șit vezi că au mers și la primărie, că au făcut și pro-
test. Și așa își dau și spectatorii seama de situa-
ție. După spectacol îi invităm pe oameni să vină 
pe pagina FCDL (Frontul Comun pentru Dreptul la  
Locuire) și să se solidarizeze. E un mesaj care vă  
invită să vă alăturați la lupta asta. Și pentru copii a 
contat foarte mult să își vadă mamele pe scenă. 

Mama ta e o super luptătoare!

C.E.: Mi-a plăcut că implicai publicul mereu. Întot-
deauna mi-au plăcut oamenii care la discuțiile de 
după piesă au spus ce cred ei și ce simt ei. Să nu ne 
gândim prea mult; asta-i părerea mea: „de ce nu lu-
ați casă de la proprietar?”. Pentru că atunci ai o discu-
ție cu persoana respectivă, încerci să îi explici prin ce 
treci și care e realitatea și înțeleg și cei din jurul tău 
care ascultă.

Noi în primul rând nu cerem milă. Nu cerșim ceva. 
Le spun că părinții lor au avut case de la stat. Care-i 
diferența dintre mine și ei? Diferența între mine și ei 
e că poate ei au avut posibilitatea să își cumpere casa 
de la stat, eu nu am avut posibilitatea să îmi cumpăr 

nimeni!
N.V.: Dacă stai să te gândești, 
în cazul lui Cami părinții ei 
atât de mult au suferit încât 
au murit. Evacuarea le-a luat 
viața oamenilor ăștia la pro-
priu! Și asta nu înțelege lu-
mea, că atunci când spui eva- 
cuat nu este limită - evacuat 
pentru o zi, pentru două, pen-
tru trei. Sunt unii oameni care 
sunt evacuați pe vecie. Adică 
cât timp trăiesc ei pe pământ, 
ei nu mai reușesc în vecii veci-
lor să mai primească o locuin-
ță. 
L.M.: Cum încasează publicul 
spectacolul vostru?
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casa de la stat. Sau, dacă ar fi venit proprietarul să re-
vendice terenul de sub blocul tău, m-ai mai fi criticat 
așa? Nu poți să stai într-o casă a statului dacă nu ți-ai 
plătit chiria consecutiv. Trei luni și te-au scos. Zic oa-
menii că ăștia evacuați n-au plătit lumină, n-au plătit 
nu știu ce și că de aia i-a scos! Nu e adevărat. Oamenii 
au locuit și au plătit.
N.V.: De asta e nevoie ca la sfârșit să vorbești și să le 
explici oamenilor. Pentru că oamenii cred că dacă ai 
fost evacuat sunt 1000 de soluții pe care le poți ac-
cepta să revolvi problema ta cu locuirea. Apelul nos-
tru a fost de fiecare dată la sfârșit. Am zis că urmează 
evacuarea lui Onița, Cristina și vrem să fie acolo, să 
fie oamenii prezenți.
L.M.: Cum a fost să vă reamintiți momentele res- 
pective și să le jucați?
N.V.: Primele repetiții noi plângeam. 
C.I.: Eu văzând scena lor și vorbind despre ea - pur și 
simplu rămâneai blocat și te bușea și plânsul. Prin 
gesturile pe care le făceau parcă te vedeai acolo 
lângă ele. Tu când joci simți că ești acolo. Eu una as-
ta simt. Sau la scena mea, când interpretează pe ma-
ma, pe tata. Ei nu mai sunt și știu prin câte am trecut 
cu părinții mei și cu frații mei. Eu chiar mă văd acolo. 
Și văzând-o pe Nicoleta prin ce-a trecut, pe Onița, pe 
mine... Vezi și simți momentul ăla. 
L.M.: Ați reușit ce v-ați dorit cu spectacolul?
C.E.: Am spus-o tot timpul și o repet, dacă din 20 de 
persoane 5 au înțeles mesajul nostru, pentru noi e - 
jos pălăria! Pentru că știm că ele îl pot transmite mai 
departe. Credem și vrem să credem că au înțeles me-
sajul nostru. Are un impact foarte mare. Când nu ai 
actori și aduci oameni și e viața lor reală arăți publi-
cului - uite, asta-i România și uite asta se întâmplă. La 
un moment dat am constatat că merge treaba cu oa-
menii alături de tine. De exemplu, Cami. Cami n-ar fi 
văzut o casă niciodată, cred eu, dacă nu ne-am fi adu-
nat noi, oamenii din comunitate și oamenii solidari. 
E bine să ai amestecătura asta. Și am constatat că a 
mers lucrul ăsta și lui Cami i s-a dat casă că au văzut 
că suntem mulți. Dacă te duci singur nu ai nicio șansă. 
Da’ în momentul în care ai echipa asta... Mie îmi place 
să spun o echipă puternică pentru că sunt tot felul de 
oameni amestecați, intelectuali cu inculți, cu analfabeți 
cu ce vrei tu. Până la urmă, când suntem împreună sun-
tem noi, oameni.  
A.Ș.: Eu am rămas cu mult respect față de femei- 
le astea. Sunt pe poziții. Încă au puterea de a se ju-
ca și a se bucura unele de altele. Eu le văd ca pe un 
lanț, sunt o super forță împreună. Oamenii, dacă sunt 
uniți, trec mult mai ușor peste toate.
L.M.: Ce urmează mai departe?

C.I.: Știi ce aș vrea? Știi ce mi-aș dori eu? Chiar dacă 
eu acum să zicem am casa mea, dar sunt departe de 
unde am crescut. Nu mai sunt în zona aia. Și aș vrea 
un bloc pentru toți evacuații și pentru noi toți care ne 
cunoaștem. Să fim așa, unii lângă alții. 
G.D.: Și eu aș vrea tot așa.
C.I.: Adică să nu ne despărțim. Să n-ajungem una la 
Suceava, una la Timișoara. 
G.D.: Copiii noștri să crească împreună, să se ducă la 
școală împreună. Să împartă o napolitană împreună. 
N-are ăla, are ăla. Că și noi am fost la fel. N-a avut azi 
ea, am avut eu, n-am avut eu, a avut ea. Și pentru mine 
una e foarte greu că am plecat de lângă ele, am plecat 
din cartierul ăla, am plecat din inima mea.
C.I.: Să construiască, frate, blocuri pentru evacu-ați, 
pentru handicap în primul rând. Să ne lase cu biserici! 
Să facă fabrici ca să avem unde să muncim, să nu mai 
fim la mână la patron, pentru că suntem niște gunoa-
ie la mână la patron.
C.E.: Mie mi-ar plăcea foarte mult să joc piesa în fața 
primăriei de sector. Eu consider că ăsta a fost un înce-
put. Trebuie înțeles că înainte să apară clădirea a fost 
omul. Haideți să vorbim de oameni!

Lorand Maxim

Dialoguri despre rasism 
“Vine ţiganul şi te bagă în sac.” 

Pe baza limbii pe care o vorbesc, pe baza culorii pie-
lii lor, pe baza situației lor materiale precare și săra-
ce, care toate se consideră a fi rușinoase, rasismul jus-
tifică discriminarea și violența împotriva romilor și 
împotriva săracilor. Rasismul îi umilește, îi înjosește, 
vrea să îi facă să nu se simtă ca oameni deplini. Rasis-
mul oferă o explicație culturală pentru inegalități eco-
nomice,  exploatare și relații de dominare, spunând că 
cei care au o cultură sau o etnie presupus inferioară, 
sunt predispuși să fie săraci. Sau că au cultura sărăciei, 
le place să fie săraci, sărăcia este parte din identitatea 
lor culturală, deci nu ai ce să faci cu ei, doar să îi men-
ții în poziții subordonate și condiții paupere și precare 
și, ca atare, să îi ții departe de tine, de locurile unde îți 
dorești tu să locuiești, să mergi la școală, să lucrezi, sau 
să îți petreci timpul liber.

“Am fost eu, și cu doi gabori cu pălărie, când am in-
trat în clasă de prima dată. 
Învățătoarea: Cine sunteți? 
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putea să nu mai vrea să meargă la școală din cauză 
că ceilalți își bat joc de el pentru că el vorbește limba 
țigănească. Nu vreau ca copilul meu să treacă prin 
trauma asta.”

“Strada Cantonului este asociată cu mizeria. Și mize-
ria de pe strada Cantonului este asociată cu oamenii 
care locuiesc acolo. Cei care trec pe strada noastră 
nu ne văd pe noi, ca oameni, văd doar mizeria. Doar 
foarte puțini majoritari sunt în stare să ne vadă ca 
oameni, să ne observe ca persoane, dincolo de mize-
ria locului.”

“M-am angajat la mătură la Rosal. Eram deja în 
vârstă, și nu mi-am găsit alt loc de muncă. Dar mă 
temeam zi de zi, că o să mă vadă lumea care mă cu-
noștea dinainte. Mi-a fost mare rușine.”

“De ce urăsc majoritarii persoanele de etnie romă? 
De ce nu a fost așa mai demult? De ce este așa acum? 
Ce s-a întâmplat între timp? Dacă un țigan fură ce-
va, de ce se consideră că toți romii sunt hoți? Dacă 
fură un român, nu se consideră că toți românii sunt 
hoți.”  

Partea I. 

Rasismul de la stigmatizarea limbii la stigmatizarea 

etniei

Nu este o problemă dacă sunt mulți sau dacă sunt 
doar copii romi între ei la o școală sau în alte locații. 
Problema apare atunci când o limbă sau alta, respec-
tiv când o etnie sau alta este stigmatizată de limba și 
etnia majoritară. Problema apare atunci când cei ca-
re vorbesc limba majoritară spun: “noi suntem socie-
tatea și noi spunem cine este demn sau nu este demn 
să trăiască alături de noi.” Și când au puterea să te fa-
că să te simți prost din cauză că vorbești o altă lim-
bă decât ei, și să te alunge din preajma lor. Problema 
apare atunci când o limbă diferită față de limba majo-
ritară este considerată nu pur și simplu diferită, ci es-
te asociată cu ceva rău și inferior. Când limba și etnia 

Suntem romi. 
Învățătoarea: Stați în ultima bancă!
Am stat în ultima bancă și nu s-a ocupat 
de noi nicicum.”

“Dacă copilul meu va fi coleg cu copiii ro-
mâni la școală, și va vorbi în țigănește la 
oră sau în pauză,  copiii români vor 
ști că el este țigan, și le va fi frică de el. Și 
atunci se vor purta urât cu el.  Și el s-ar 

asumată devine un motiv și un argument al discri-
minării. Când persoana care vorbește limba care se 
consideră a fi limbă inferioară de majoritari este cla-
sificată inferioară ca persoană din acest motiv. Când 
nu este considerat om deplin din acest motiv. Pro- 
blema apare atunci când comportamente negative 
precum hoția, cerșetoria, crima, care se manifestă 
în toate societățile independent de etnie ori națio- 
nalitate, sunt asociate cu o anumită limbă și/sau et-
nie, iar orice persoană care vorbește acea limbă sau 
își asumă acea etnie este considerată a fi hoț, cerșe-
tor, criminal. 

El: Chiar dacă sunt doar copii romi în clasă, ei nu în-
vață limba romani în școală. Nu au nici măcar ora 
aceea facultativă. Însă între ei vorbesc limba ro-
mani, în pauză, pe stradă. Și asta nu creează o pro-
blemă între ei. Pentru că nu este nimeni în jurul lor 
care să îi facă să se simtă prost din cauză că vorbesc 
țigănește.
S.: Profesorii spuneau, că uite, copiii romi din cla-
să înjură țigănește și nu sunt atenți la oră, pentru că 
vorbesc în țigănește între ei. Așa ne-au făcut profe-
sorii români pe noi, părinții romi să simțim că este 
o problemă cu limba asta. Că nu ar trebui să se vor-
bească. Că este o rușine.    
S.: Acasă am vorbit doar țigănește între noi. Copilul 
nu știa o boabă românește când s-a dus la grădiniță. 
I-a fost greu. Și atunci am decis să vorbim și acasă, în-
tre noi, doar românește. Astfel, copilul a uitat de tot 
țigăneasca. Și acum, că este mai mare, degeaba mai 
vorbim acasă țigănește, că nu prea înțelege, și nu știe 
să vorbească deloc. 
M.: Până când am venit în Cluj, și am început școala, 
știam doar țigănește. Se mai vorbea și ungurește în 
familie, dar eu nu am învățat nici ungurește. Însă ți-
găneasca o mâncam pe pâine. Dar ce m-a ajutat pe mi-
ne limba asta țigănească? 
S.: Poți vorbi cu alți romi din alte țări și ne putem în-
țelege între noi în romani, și asta este bine. Altfel ar 
trebui să știm să vorbim cu toții engleza, că nu știm 
limbile celorlalte țări. Și atunci mai bine să vorbim în-
tre noi în țigănește, decât să ne chinuim cu engleza. 
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S.: Dacă ai avut o neplăcere, o traumă în copilărie 
pentru că ai vorbit limba țigănească, atunci probabil 
te vei feri să o mai vorbești în public, sau să îl înveți pe 
copilul tău în țigănește. Pentru că asociezi acea ne-
plăcere ce ți s-a întâmplat, cu limba ta. Dar asta nu es-
te bine. Pentru că până la urmă limba ne reprezintă. 
Asta suntem. Etnia asta, limba asta.
P: În cazul maghiarilor care sunt în școli maghiare și 
nu se întâlnesc cu românii în aceste școli, efectul este 
același ca la romi. De izolare culturală totală. Doar că 
din acest motiv ei nu au acele dezavantaje materiale 
pe care le au romii care sunt separați de majoritari în 
școli segregate. 
En: Pentru maghiari este o mândrie să fie în școli sepa-
rate. Este un element al autonomiei culturale. Este 
un semn al superiorității culturale. Pentru romi es-
te o rușine să fie în școli separate. Este un element 
al segregării. Este un semn al inferiorității. Astfel 
se întâmplă și cu limbile. Maghiarii se mândresc cu 
limba lor, iar romii pot să ajungă să le fie rușine să 
vorbească limba țigănească, pentru că învață acest 
lucru de la cei majoritari care stigmatizează limba 
romă. 
D: Forța majorității face ca tu să te simți rău dacă ești 
minoritar. Dar printr-o altfel de organizare a siste-
mului s-ar putea evita ca majoritatea să domine, sau 
s-ar putea ajunge la situații în care relația între mi-
noritari și majoritari să se reechilibreze.
M.: Eu nu vreau ca copilul meu să fie doar cu țigani în 
clasă. Vreau să îl duc într-o școală și într-o clasă unde 
sunt mai mulți români. Dar aș vrea să mai fie cel pu-
țin un copil rom în acea clasă cu el. Ca să aibă și el un 
prieten mai apropiat.  
S.: Dacă sunt doar romi între romi, nu se integrează 
în societate. Dar, totuși: dacă se țin bine orele, și copi-
ii învață, poate nu este o problemă că sunt doar romii 
între ei. Însă dacă din clasele mici nu se ocupă bine de 
ei, ei nu vor putea să meargă mai departe la școală, 
și vor abandona școala curând, pentru că în generală 
sau la liceu, unde vor fi cu copiii români, nu vor putea 
ține pasul pentru că sunt rămași în urmă, aduc din ur-
mă acest dezavantaj cu ei. Pentru că în clasele mici au 
fost doar romi în clasă, și nu s-au ocupat bine de ei din 
acest motiv.  
El: Când la început am văzut că sunt doar copii romi 
în clasa fiului meu, m-am gândit că asta este o discri-
minare împotriva noastră. Dar trebuia să îl las acolo, 
pentru că această școală este aproape de noi. Și eu, și 
soțul meu lucrăm, copilul trebuie să meargă și să vină 
singur de la școală. Dacă școala ar fi mai departe, nu 
ar putea să facă asta. Dar până la urmă învățătoarea 
se ocupă bine de ei. Copilul meu este tot timpul pre-
miat. 

Partea a II-a

Rasismul și negarea dreptului la oraș

Casele romilor din colonia Bufnița au fost de-
molate în 1963. Locuințele improvizate ale romi-
lor de pe Calea Turzii, de pe strada Avram Iancu, de 
pe strada Kővári și din alte locuri au fost demolate 
în anii 1990 și 2000. Iar casele romilor de pe stra-
da Coastei în decembrie 2010. Terenurile de acolo 
au devenit importante și atunci, și acum, pentru al-
te investiții, iar oamenii nedoriți au fost dislocați 
de pe aceste terenuri. Rasismul a justificat întot-
deauna planuri urbanistice majore, inclusiv de gen-
trificare sau regenerare urbană, spunând: “aici tre-
buie să facem curat.” S-a afirmat, și atunci, și acum, 
că stilul de viață al romilor îi deranjează pe majori- 
tarii din jur. Că ei trebuie separați. Totuși, romii au 
fost mutați în grupuri mai mici sau mai mari în zone 
periferice. În anii 1960, în clădiri de pe Dâmbul Ro-
tund. În anii 1990, prin beciuri, prin blocuri muncito-
rești tăiate de la utilități. Apoi în anii 2000 pe stra-
da Cantonului, în improvizații, barăci, sau în locuințe 
modeste făcute de organizații creștine. Iar în 2010 în 
casele modulare din Pata Rât, construite de primărie. 
Colonia Bufnița, Dâmbul Rotund, blocul NATO, Coas-
tei, Cantonului, Pata Rât - în diferite epoci, dar toate 
au fost locuri numite “țigănii”. Au devenit spații aso-
ciate cu ceva rău și inferior. Persoanele care locuiau 
și locuiesc acolo au fost și sunt stigmatizate pentru că 
adresa lor a devenit o stigmă. Locul a devenit o stig-
mă. Stigma locului s-a extins asupra oamenilor care 
locuiesc acolo.  Apoi s-a decis că “romii trebuie inte-
grați în societate.” Că trebuie desegregați. Mutarea 
din zonele sărace și în locuințe adecvate este, desigur, 
un lucru bun. Dar să nu uităm: nu faptul că “stau prea 
mulți romi împreună” este o problemă. Problema este 
că din motive economice și politice se formează zone 
de locuire săracă, unde se acumulează privări de mai 
multe feluri.  Problema este că se susține că motivul 
pentru care se formează astfel de locații sunt romii 
ca etnie, ca persoane.      
P.: În cartierul Bufnița din Cluj au locuit aproape 1000 
de romi. Eram romi care vorbeam limba țigănească, și 
vorbeam și ungurește, dar și românește. Nu am fost, 
însă, romi tradiționali, cu meserii tradiționale sau cu 
porturi tradiționale. Totuși, conducerea de atunci a 
orașului a decis că romii trebuie să fie separați unii 
de ceilalți. În anul 1963 casele din Bufnița s-au demo-
lat toate. Ni se spunea că s-a făcut asta pentru că lo-
cuiau acolo și persoane care au făcut crime, sau au fă-
cut hoții, și că erau multe bătăi și scandaluri între noi. 
Și s-a generalizat de la ei, oamenii cu probleme, către 
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toate persoanele care au locuit acolo, și mai mult, că-
tre romi în general. În loc să îi pedepsească sau să îi 
izoleze pe ei, s-a decis ca toți romii să se mute de aco-
lo, să se desființeze colonia de romi. Familiile au fost 
mutate mai întâi în niște clădiri cu mai multe aparta-
mente, în mai multe zone din Cluj, mai bine zis în mai 
multe zone periferice ale Clujului: strada Timișului, 
Busuioc, Popești, și altele de pe Dâmbul Rotund, în-
spre Baciu. Am stat acolo cu părinții de-a lungul ani-
lor 1970. Apoi, care cum am crescut și am fost anga-
jați la fabrici, am primit locuințe în blocurile care se 
construiau în cartierele noi ale Clujului, Mănăștur și 
Mărăști în primul rând. Asta în anii optzeci. Am de-
venit vecini cu majoritarii. Și nu ne simțeam nedo-
riți. Nici la fabrici, și nici acolo unde locuiam. Nouă ni 
s-a întâmplat în 1989, că din motive familiale ne-am 
dat la schimb apartamentul din Mănăștur, și am pri-
mit un apartament în clădirea de locuințe de pe stra-
da Coastei. Cu contract de chirie, deci. Am fost câți-
va atunci acolo pe Coastei, în locuințe închiriate de la 
stat. Apoi, pe la mijlocul anilor 1990, au început să 
vină tot mai multe familii de romi acolo. Din diverse 
motive. Unii și-au vândut apartamentul și și-au băgat 
banii în Caritas. Caritasul a venit și ne-a încurajat pe 
atunci să ne investim banii, să facem afaceri cu asta, 
să câștigăm avere. Unii, mai mult politicienii, au și re-
ușit acest lucru. Ei și-au scos banii. Mulți dintre noi, 
însă, oamenii simpli care au riscat, au pierdut tot. Și 
apoi s-a mai întâmplat că, copiii noștri, din 1990 în-
colo, cum au crescut, nu au mai primit locuințe de 
la stat, nu  se mai făceau locuințe ca în trecut, toată 
lumea trebuia să își cumpere de pe piață. Și cine nu 
avea bani, rămânea fără locuință.  Și atunci noi, pă-
rinții, sigur am acceptat să își facă câte o baracă lân-
gă locuințele noastre pe strada Coastei. Astfel s-au 
înmulțit barăcile fără acte. Până în decembrie 2010, 
când primăria a decis să ne demoleze pe toți. Pe cei 
cu acte, și pe cei fără acte. Și să ne dea locuințe în al-
tă parte. Pentru că acolo îi deranjam pe vecinii de la 
blocuri, pe oamenii care lucrau la biblioteca județea-
nă, la consiliul județean și alte firme care și-au făcut 
sediile acolo, dar și pe oamenii care și-au construit vi-
le în acea zonă, cum era și Apostu, primarul de atunci 
al Clujului. Au decis să ne trimită la rampa de gunoi. 
Au construit locuințe dedicate pentru noi lângă ram-
pa de gunoi. 
M.: Pe strada Cantonului s-au adunat într-adevăr 
foarte mulți romi din anii 2000 încoace. Sunt multe 
neamuri. Cum zicem noi. Sau familii extinse. Pen-
tru că tinerii, cum au crescut, și cum nu aveau unde 
să se mute, au rămas pe Cantonului. S-au separat de 
părinți, și-au făcut propriile lor barăci. 
D: De ce credeți că ne-au mutat pe atât de mulți pe 

strada Cantonului fără să se asigure că avem toale-
te? Și ne-au spus de atâtea ori că nu avem voie să fa-
cem asta. Pentru că ne-au spus că nu se aprobă. 
Sa: Totuși, în contractul cu organizația Ecce Homo, 
Primăria Cluj-Napoca și-a asumat să facă toalete și să 
asigure utilitățile pentru cele 50 de case de termopan 
pe care Ecce Homo le-a adus acolo.
D: Dar nu au respectat ce au promis. Oare de ce? 
En: Oare și-au spus că sunteți țigani, și va fi bine pen-
tru voi și așa, fără aceste condiții? Sau s-au gândit că 
va fi ceva pentru foarte scurt timp? Sau au vrut să 
arate că romii nu pot să mențină curățenia? Cum poți 
menține curățenie dacă condițiile create nu fac posi-
bil acest lucru? Dacă, de exemplu, nu faci toalete la 
sute de oameni. 
D: Eu cred că au vrut să ne înjosească.

M.: Mulți nu au depus cerere către Pata Cluj, pentru că 
le-a fost teamă unde ar putea fi mutați. Cum va fi în 
Florești, sau în Apahida, sau în Baciu. Cum va fi să fie 
doar ei singuri, cu familia lor mică. Să nu mai aibă aju-
tor de la neamuri.  Pe mine mă ajută mult mama și su-
rorile. Dacă nu ar fi ele, nu știu cum mi-aș permite, și 
eu, pe lângă soțul meu, să mă duc să mă angajez. Nu aș 
putea lucra. Și am avea bani și mai puțini. Așa putem 
să mergem la lucru amândoi, dar tot nu avem bani su-
ficienți să ne mutăm în chirie. Pentru că chiria din Cluj 
este foarte scumpă. Și locuință socială nu primim de la 
Primărie. 
S.: Eram obișnuit să locuiesc alături de rudele mele. 
De părinți, unchi, frați și surori, verișori. Din când în 
când ne certam, dar a fost și bine. Pentru că ai avut cu 
cine schimba o vorbă. Pentru că ne ajutam. Acum, că 
m-am putut muta de acolo, din Pata Rât, de pe lângă 
rampa de gunoi, într-o locuință mai bună, ar trebui 
să fiu fericit. Și sunt fericit. Dar totuși, ceva îmi lip-
sește. Mă simt singur. 
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A.: Dacă te muți într-un apartament, la un bloc, în chi-
rie, de exemplu, la cineva, s-ar putea ca să ai vecini 
cărora să nu le placă de romi. Și să facă totul să te facă 
să te muți. Anunță poliția pentru orice. Te vorbește de 
rău. Se leagă de tine din orice lucru mic. Abuzează de 
faptul că ei sunt români. Și că dacă vine poliția, va da 
dreptate românului, și nu țiganului. Dar se întâm-
plă multor romi ca să nici nu fie acceptați în chirie la 
apartamentele românilor. 
S.: Românilor le este teamă să aibă vecini romi. Pen-
tru că ei cred că toți romii au foarte mulți copii ca-
re fac gălăgie, că toți romii sunt hoți, că toți romii fac 
mizerie, că fac scandal. Romii din Cluj sunt asociați 
cu Pata Râtul. Mulți majoritari cred că toți romii lo-
cuiesc în Pata Rât. Și că toți romii care locuiesc în Pa-
ta Rât lucrează pe rampă, sau trăiesc din gunoaie.  

Partea a III-a 

Rasismul și justificarea inegalităților economice 
Pe vremuri, ca să justifice înrobirea romilor, unii 

au susținut că ei sunt mai apropiați de animale de-
cât de oameni, că nu sunt civilizați și nu se pot ci-
viliza. Mai mult, însăși etnia romă a fost definită 
prin statutul social al robiei, precum azi mulți con-
tinuă să asocieze “romii” cu sărăcia sau cu o “pro- 
blemă socială”, astfel încât  ambele, atât etnia, cât și 
sărăcia ajung să fie rasializate. Ca să explice de ce 
unii oameni sunt săraci, mulți afirmă că ei sunt să-
raci pentru că așa vor ei să fie, pentru că le place, 
pentru că sunt niște ființe inferioare, pentru că asta 
este firea lor. De parcă sărăcia ar fi o alegere liberă 
sau o trăsătură a persoanei, ca și cum cineva ar putea 
vreodată să-și dorească să îndure frigul în locul căl-
durii oferite de o casă. Ca să explice faptul că “mun-
cile de jos” sunt făcute cel mai adesea de romi, cele 
considerate rușinoase ca de exemplu în salubrizare, 
unii spun că ei sunt oamenii de jos. Că săracii, sclavii, 
gunoierii, își merită soarta. Pentru că nu sunt pe de-
plin oameni. Dar, de fapt, munca lor este exploatată. 
Este nevoie de săraci pentru că ei vor face orice fel 
de muncă ca să poată să supraviețuiască. Iar acestea 
sunt munci de care orice localitate are  nevoie ca să 
poată funcționa.  
P.: Romii au fost sclavi timp de cinci secole. Au fost 
tratați ca unelte ale muncii, ca obiecte și nu ca oa-
meni. 
S.: Sărăcia stă la baza tuturor problemelor. Unii fură, 
alții cerșesc, pentru că sunt săraci. De nevoie.   
A.: În vremea lui Ceaușescu am lucrat alături de al-
te muncitoare. Și mai mult, aveam sub mâna mea un 
grup de opt femei. Pentru că eu făcusem un curs de 
calificare, și am fost apreciată. Am mai fost premiată 
și ca mamă eroină. Locuiam în locuințele care ni s-au 

dat de la locurile unde munceam. Când s-a închis o 
fabrică, trebuia să ne mutăm din acea locuință. Cu 
cinci ani înainte de pensie trebuia să mă angajez la 
Rosal. Pentru că nu găseam altundeva loc de muncă. 
Dar atunci firmele la care lucram, nu ne mai dădeau 
locuințe ca pe vremuri. Ne-am făcut și noi o baracă 
unde am putut din banii puțini pe care i-am putut 
câștiga din aceste munci.   
P.: În salubrizare, și pe rampa de gunoi, majoritatea 
care lucrează sunt romi. Pentru că altcineva nu vrea 
să facă aceste munci. Pentru că acestea sunt muncile 
de jos, rușinoase. 
M.: Când mă duc să caut un loc de muncă, nu faptul că 
sunt de etnie romă, pentru că se vede că sunt de etnie 
romă, pentru că sunt mai închisă la culoare, ci faptul 
că locuiesc pe strada Cantonului îi sperie pe oameni. 
Așa că am ajuns să nu spun acest lucru. Mi-am făcut 
buletin pe o altă adresă din Cluj. Și nu spun unde lo-
cuiesc de fapt. Cei care nu pot să își facă buletine pe 
alte adrese, își fac buletine provizorii. Pe care scrie: 
Cluj-Napoca, fără domiciliu. Lumea ori nu știe ce anu-
me este asta, ori știe de aici că oamenii aceștia locu-
iesc în Pata Rât. Și cine vrea, în afară de companiile 
de salubrizare, să angajeze romii din Pata Rât?

Căși sociale ACUM!

Cărămida Nr 3 Martie 2018

Stop evacuărilor forțate

Clujenii din locuințele 

informale: zidurile sărăciei din 

strada Meșterul Manole

Maria Pusztai are 30 de ani și locuiește în cartierul 
Între Lacuri, pe strada Meșterul Manole, „o stradă ui-
tată de lume”, cum îi spune ea. Stă într-o locuință in-
formală, într-o curte, alături de alte încă 11 familii 
care-i împărtășesc soarta. Toate aceste familii, unele 
având în grijă copii cu nevoi speciale, locuiesc în con-
diții precare, nesigure, iar când statul trece pe aco-
lo o face doar pentru amenzi sau ordine de evacua-
re. Amenzile se adună, riscurile de evacuare cresc, în 
timp ce în jurul acestor locuințe informale sărăcă-
cioase se construiesc blocuri impunătoare iar primă-
ria face planuri pentru noi parcări.
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În acest capăt ascuns al Clujului, Maria împreună 
cu cele două fetițe ale ei și bunica lor m-au întâm- 
pinat în locuința lor umilă formată dintr-o cameră și 
o bucătărie. Maria m-a servit cu un pahar de suc și am 
început să vorbim despre viața ei și a celorlalte fami-
lii.
Lorena Vălean: Îți mulțumesc că m-ai primit azi aici. 
În casa asta locuiți voi patru?
Maria Pusztai: Fă-te comodă, simte-te ca acasă! Nu, 
suntem șapte care stăm aici; mai îi și mătușa mea, bă-
iatul ei și soțul meu. Mai avem o cămăruță-n curte, 
unde mai avem o familie. Acolo îi fratele meu cu soția 
lui și cu patru copii, într-o cameră de doi pe trei, fără 
bucătărie, fără nimic. Noi aici măcar avem și bucătă-
ria. Atât avem: o bucătărie și o cameră.
L.V.: Și baia, presupun.
M.P.: Nu avem baie, că oricum nu avem nici apă; nici 
apă, nici gaz. Așa stăm de câțiva ani, că mai demult 
aveam și apă, dar o femeie care strângea banii pentru 
apă de la familiile astea care suntem aici n-o mai dat 
banii unde trebuia. Și cum nu ne-o dat chitanță, nimic, 
n-aveam cum să dovedim că noi am plătit. 
L.V.: Și atunci cum faceți rost de apă?
M.P.: Păi ne dă vecina și noi îi plătim 
în fiecare lună. Așa ne spălăm și ha-
inele, așa spălăm și copiii. Dar nici cu 
gazul nu îi bine, că facem foc la sobă și 
comentează vecinii. Noi le dăm drep-
tate, că în secolu’ ăsta n-ar trebui să 
mai fie așa ceva și normal că îi deran-
jează mirosul de fum.
L.V.: Cu vecinii de pe stradă cum e? Vă 
înțelegeți, vă mai ajută?
M.P.: Mulți vecini îs foarte răi, că nu 
toate familiile care stau în curtea as-
ta îs ca noi; unii nu muncesc, mai îs 
drogați pe aici, fac mulți gălăgie și 
probleme. Nu le place nici mirosu’ de 
fum, nici gălăgia, că uneori ăștia dau 
muzica tare noaptea târziu. Nici no-
uă nu ne place, d-apăi lor. De aia nu 
prea lăsăm copiii pe stradă singuri, că 
majoritatea vecinilor când îi văd că îs țigani nu mai 
fac diferența între familii și zic că toți îs răi; or mai 
strigat la ei, or mai aruncat cu lucruri după ei. Dar cu 
câțiva vecini chiar ne înțelegem, că ne-o văzut că nu 
facem probleme și suntem oameni cumsecade.
L.V.: Deci sunt și oameni care fac probleme pe aici, pe 
lângă familiile liniștite, cu copii.
M.P.: Îs mulți care se droghează și fură ca să se dro-
gheze mai departe. Apăi când îs sub controlul drogu-
lui nimica nu se mai poate face, îs agresivi și te pot 
lovi fără niciun motiv, mai intră în casă uneori fără 

să bată la ușă, dau muzica tare de copiii nici nu-și pot 
face temele. Nici aici, în curte, nu ne putem lăsa copi-
ii prea mult singuri pe afară, că ne e frică. Și cel mai 
tare ne bucurăm când plouă, că atunci toată lumea îi 
înăuntru și nu mai îi nici așa multă gălăgie și nici pe-
ricole prea mari, toată lumea îi liniștită.
L.V.: Dacă în curte copiii nu se pot juca, nici pe stradă, 
atunci unde își mai petrec timpul?
M.P.: Uite, fetele mele și verișoru’ lor merg la școală și 
uneori îi mai ducem în parc. În rest stau pe aici, prin 
cameră. Nici nu-i putem scăpa mult timp din ochi, că 
pe aici multe se pot întâmpla. Mai ales pe fata asta 
mai mare a mea n-o pot lăsa foarte mult singură, că-i 
bolnavă și nu știu ce se poate întâmpla. Are epilepsie, 
din cauza asta n-o pot lăsa prea mult singură, că nu 
știi niciodată când poate să facă o criză. Săraca une-
ori nici nu ține bine minte unele lucruri, o și rămas re-
petentă în clasa a doua. Verișorul ei e mai bun la școa-
lă, foarte bun, s-o dus și la olimpiada de matematică și 
toată lumea îl felicită.
Îi un focar de infecție aici, multe gunoaie aruncate, 
chiar și șoareci și șobolani stau pe aici. Îi periculos și 
pentru copii da’ și pentru noi, mulți au tuberculoză și 

alte boli din cauza gunoaielor, microbilor. 
L.V.: Ați încercat cumva să depuneți cerere la primă-
rie pentru a primi o locuință socială?
M.P.: N-am încercat că știm că n-are rost, că nu le pa-
să și nici nu ar vrea să ne mute de aici. O venit înainte 
de alegeri un om aici și o zis că să-l votăm, că el o să ne 
scoată de aici. Și nu s-o mai întors niciodată; așa fac 
ăștia, înainte de alegeri mai vin pe aici cu gânduri bu-
ne, în rest numai probleme ne aduc.
L.V.: Ajutor social aveți?
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M.P.: Nu, nu am. Am avut mai demult dar m-am an-
gajat între timp la o firmă de salubritate, că așa-i mai 
bine, muncesc și eu, primesc mai mulți bani ca de la 
ajutorul social, mai cumpăr câte ceva la copii.
L.V.: Și ce venituri aveți?
M.P.: Păi eu am venitul minim garantat, soțul mai lu-
crează ocazional, și pe lângă asta e alocația fetițelor 
și pensia de boală pentru epilepsie. Mama mea mai 
lucrează, dar mai rar, mai mult în folosul comunității, 
nu are un venit exact. A tot vrut să se angajeze și n-a 
reușit, are psoriazis și nu a angajat-o nimeni, iar mă-
tușa lucrează ca femeie de serviciu într-o firmă de 
telecomunicații.

Maria arată brusc cu degetul către un bărbat cu 
gluga pe cap ce tocmai trecea prin fața geamului: „Ui-
tă-te, ală-i drogat! Uite cum merge, nu știe pe ce lu-
me trăiește”. Ușa se deschide, omul intră înăuntru și 
cere un ziar. Distantă și calmă, Maria îi spune că nu 
are niciun ziar, dar acesta mai insistă până când ea îl 
convinge că nu va primi nimic. Maria închide ușa și se 
întoarce spre mine: „No, ce zici? Vezi, voia ziar, ca să 
se drogheze.”.  Revenim apoi la conversația noastră.
L.V.: Aici sunt și riscuri de evacuare?
M.P.: Da, n-ai văzut că se construiesc blocuri noi, aici, 
în zonă? Și încă unde stăm noi, aici cum îi strada asta, 
vor să facă parcare. Chiar și muncitorii or zis că din 
aprilie-mai nu știu ce-o să se întâmple cu noi, ne dau 
afară și vin cu buldozerele după noi.
L.V.: Vor să vă dea afară de aici însă nu vă oferă nicio 
altă soluție?
M.P.: Ce soluție să ne ofere? Ei vor numai să scape de 
noi, așa cum au făcut și cu cei de pe [n.r. strada] Coas-
tei, i-au dus pe toți acolo, în deal, la gunoaie. 
L.V.: De cât timp stați aici și unde ați locuit înainte?

M.P.: De vreo 20 de ani, cam așa. Înainte stăteam la 
bunica mea, dar după ce-o murit o trebuit să ne mu-
tăm. Mai multe familii-s de mult timp aici, dar nu 
cred c-o să mai avem unde să stăm, imediat ne eva-
cuează.

După această conversație Maria m-a condus și la al-
te locuințe din curte. Am trecut prin camera de 2/3 
unde locuia fratele Mariei, soția lui și cei patru copii 
ai lor, apoi prin alte câteva locuințe în care oamenii 
își trăiesc viața de familie înghesuiți, într-un Cluj ca-
re se dezvoltă lăsând în urmă aceste familii care au 
pierdut startul pentru a le oferi un viitor sigur copi-
ilor lor.  

În toate aceste familii cel puțin unul din părinți 
muncește. Dincolo de etnia lor, fie că sunt romi sau 
români, oamenii din strada Meșterul Manole împăr-
tășesc un prezent comun: cu toții trăiesc în condiții 
precare și speră ca cineva, cumva, să le ofere o locuin-
ță. Am vorbit cu ei, le-am ascultat poveștile și teme-
rile, am bătut palma cu copiii la plecare și am înțeles 
că sunt oameni buni, cu un ghinion uriaș și că, de cele 
mai multe ori, ghinionul acesta vine odată cu o culoa-
re mai închisă a pielii.

Lorena Vălean

Cărămida Nr 4 Mai 2018

Nu în curtea mea

“Mă doare acest lucru, că încă 

am minim pe economie” 

Dialog între Alexandru Costin Greta și Adrian 
Dohotaru 

Jumătate din contractele de muncă din România 

sunt la nivelul salariului minim. Printre aceste cate-

gorii se află și muncitorii în salubritate. Printre ei, Ale-

xandru Costin Greta, unul dintre cei aproape 1.500 de 

locuitori ai Pata Rât-ului, ghetoul poluat al Clujului din 

preajma rampelor de gunoi. Interviul din care aici re-

dăm câteva fragmente, a fost realizat în 2017, în ca-

drul proiectului Coaliția pentru Muncă, un proiect al 

Fundației Friedrich Ebert România, CNS Cartel Alfa, 

Asociația Connect, CeRe și Miliția Spirituală, și face 

parte din campania de informare #EroiiMunciiCapita- 

liste, #ServiciUsor. Interviul este înregistrat video de 

Vlad Petri și transcris de Marius Jurcă. (A.D.)
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Noi curățăm orașul și totuși, primăria ne-a mutat din 

Cluj-Napoca și ne-a pus aici, unde aducem deșeurile. 

Și asta este o nedreptățire față de noi, față de mun-

citorii Clujului, față de locuitorii Clujului. Cred că nu 

merităm acest lucru. De aceea, ar trebuie ca toți să ne 

luptăm pentru drepturile noastre. (G.C.A,)

Adi Dohotaru: Gicu, de ce v-ați făcut sindicatul  
Salubritatea? 
Greta Costin Alexandru: Lucrez la firma de salubritate 
Brantner Vereș și am înființat sindicatul ca să ne lup-
tăm pentru drepturile noastre. 
A.D.: Mai demult ați intrat în grevă. Care au fost mo-
tivele? 
G.C.A.: Înainte de conducerea actuală era altă con-
ducere, alt director general, și lucram foarte multe 
ore și nu ni se plăteau orele. La conducere era dom-
nul director Vereș, care a decedat, și ne-am sătu-
rat ca să lucrăm degeaba și de aceea am făcut o mică 
grevă. Această grevă a reușit să fie aplanată, ascunsă. 
Atunci, după cum am înțeles, de la televiziune a ve-
nit ceva ministru din America, și toate televiziunile 
erau la aeroport, aici la Cluj-Napoca, și de aceea atunci  
n-au fost prezenți, așa că conducerea o trimis pe alți 
muncitori să colecteze gunoiul din Cluj-Napoca. După 
aceste lucruri ne-au chemat la negocieri, ni s-a propus 
să ne adunăm, să facem adunarea generală și să ne ale-
gem oameni. Eu am știut că sindicatul are o mare in-

fluență și am cerut îndrumări de la anumiți prieteni, 
oameni cunoscuți, care erau în temă, aveau legături. Ei 
m-au susținut, m-au îndrumat și așa s-a născut acest 
sindicat, sindicatul Salubritatea. 
A.D.: Înainte să se înființeze sindicatul, la modul con-
cret, ce ați reproșat conducerii companiei de atunci? 
G.C.A.: Nu ni se plăteau orele suplimentare, lucram 
foarte mult. Sâmbetele nu ni se plăteau și ni s-a tă-
iat sporul de toxicitate, de salubritate. Aveam un spor 
de 30%. 25%, era sporul de salubritate și 5% era spo-
rul de rușine. Aceste 2 sporuri care totalizau 30. Ni 
s-au tăiat, ni s-a dat o hârtie să semnăm, cică, ni se 
mărește salariul și să ni se taie sporul de salubrita-
te. Dar nouă ni s-a tăiat sporul ăla de 30% care for-
ma 200 și ceva de lei, 2 milioane atunci pe vremea 
aia, și nu mai ni s-a plătit pentru că salariul minim 
pe economie a ajuns practic de la 5 milioane la 7 mili- 
oane. Și cum salariul minim pe economie a ajuns la 7 
milioane, deci ei trebuiau să ne dea 9 și nu ni s-a dat, 
nu mai s-a plătit. 
A.D.: În afară de salariul minim, bănuiesc că mai aveți 
ceva sporuri. Cât iei în mână efectiv? 
G.C.A. Adi, deci, fără ore suplimentare, ni se mai dă nu-
mai vechimea, avem vreo 1.100 lei în mână, pe lună, 
fără bonuri [înainte de mărirea salariului minim la 
1.800 brut]. Cu bonuri, ni se dau 21 de bonuri, la 10 lei, 
deci cam 1.300 lei, fără ore suplimentare. Sunt care fac 
ore, da, acum, se plătesc orele, e bine, conducerea aceas-
ta, totuși, se implică, vor să ne plătească. 
A.D.: Înainte ce ziceau? De ce vi se refuza plata orelor 
suplimentare? 
G.C.A.: În 2008, când a venit criza, după 2 luni au înce-
put să nu mai ne plătească orele suplimentare. Au zis 
să strângem cureaua. Am strâns, am strâns și vreo 10 
ani cred că s-a tot strâns cureaua, până vai de noi. Mer-
geam și lucram efectiv ca pe gratis. Foarte puțini bani 
luam atunci. 
A.D.: Și dacă v-ați fi revoltat ce zicea conducerea? Că 
vă dă afară dacă nu faceți ore suplimenare?  
G.C.A.: Da, da, eram amenințați pe vremea aceea. Da, 
și oamenii se temeau și de aceea n-au fost uniți. Am fost 
amenințați de-a binelea. Nu trebuie să ascundem, as-
ta e realitatea, așa s-a întâmplat. Și trebuie spuse lu-
crurile care s-au întâmplat. Erau amenințați și con-
tractul de muncă, practic, era foarte ușor de desfăcut. 
Te arunca afară, nu îți dădea nimeni nici un răspuns, 
nu avea cine să-ți apere drepturile.
A.D.: Acum cu realizarea sindicatului aveți și un jurist 
la Cartel Alfa care se mai poate lupta pentru voi.
G.C.A.: Da, avem un jurist, suntem asociați practic la 
Cartel Alfa. Domnul Ilcaș ne învață, ne ajută, se luptă 
împreună cu noi, ne susține în totalitate... și sperăm să 
fie cât mai bine pentru toți. 
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A.D.: Îmi spuneai că au fost dați afară oamenii în urmă 
cu ani buni de zile când încercau să facă sindicat. Poți 
să-mi detaliezi ce s-a întâmplat? 
G.C.A.: Acum câțiva ani am vrut să înființăm iarăși 
un sindicat și conducerea de înainte a luat măsuri și 
au amenințat oamenii. Muncitorii s-au temut și au 
dat înapoi. Acei oameni care s-au implicat, deci colegi 
de-ai noștri, prieteni de-ai noștri, practic, au fost dați 
afară din întreprindere, din serviciu. Nu ni se plăteau 
drepturile și de atunci oamenii au vrut să se implice. 
Noi cu toții ne-am dorit, dar probabil nu eram uniți 
și ne lăsam ușor manipulați sau ne era frică. Da, ăsta 
e termenul pe care ar trebui să-l spun. Oamenii se te-
meau pentru job-ul lor, pentru munca lor, să nu fie dați 
afară.
A.D.: Spuneai că este destul de dificil de intrat în nego-
cieri pentru că sindicatul nu este reprezentativ fiind-
că pragul trebuie să fie 50+1%. Cum crezi că s-ar putea 
îmbunătăți legislația astfel încât muncitorii să poată 
negocia mai ușor cu conducerea întreprinderilor? 
G.C.A.: Probabil că dacă ne-am înființat un sindicat 
și oamenii sunt de acord, să spun, 30-35% ar trebui 
să se ia în considerare că suntem reprezentativi. Că 
totuși muncitorii de la Salubritatea, de la Brantner 
Vereș, s-au înscris aproape cu toții în sindicat. Prac-
tic, cei care colectăm gunoiul din Cluj. Mă refer la 
conducători auto și la manipulanți, adică, încărcăto-
rii care ridică gunoiul menajer. TESA nu s-a înscris, 
nu știu din ce cauză, probabil că lor li s-a dat mai mult. 
Nu ne susțin pe noi, dar ar trebui să o facă pentru că 
lucrăm în aceeași firmă și ne luptăm pentru dreptu-
rile tuturor, negociem pentru toți și ar trebui ca oa-
meni să fie uniți. Dar, probabil, asta ne-ar ajuta, dacă 
s-ar reduce acest prag. 
A.D.: E totuși o firmă privată, ați reușit să faceți un sin-
dicat... De ce crezi că nu există un sindicat și la RADP? 
Până la urmă e o companie publică ce ține de primărie 
și, teoretic, ar fi mai ușor să faci un sindicat. 
G.C.A.: Probabil că nu sunt uniți oamenii. Nici noi 
n-am fost uniți, dar prin interesul tuturor s-a creat 
o conexiune, o legătură prietenească. Trebuie să fim 
uniți la locul de muncă deoarece sindicatul te ajută. Se 
luptă pentru drepturile tale, își creează condiții mai 
bune de lucru și îți apără drepturile. Aceasta este în-
semnătatea. 
A.D.: Dă-mi un exemplu de negociere, în numele sindi-
catului, care a funcționat. Chiar dacă nu aveți repre-
zentativitate. 
G.C.A.: Am negociat salariul și totuși am putut să men-
ținem un lucru pe care firma n-a vrut să ni-l plătească. 
Conducerea actuală a vrut să nu mai dea sporul de ve-
chime. Ne-am luptat vreme de 1 an de zile, atâta a du-
rat negocierea. Am fost tari pe poziție și am putut să 

ne menținem astfel ca să ni se plătească sporul de ve-
chime. Am câștigat niște bonuri în plus. Nu au vrut să 
se dea, firma a spus că nu are venituri suficiente, dar ni 
s-au dat aceste drepturi. 
A.D.: Cum arată o zi de lucru?
G.C.A.: Pot să zic că-mi place ceea ce fac, chiar dacă 
e greu, de multe ori miroase și de aceea ne luptăm să 
ne dea sporul de toxicitate înapoi. De aceea, sindicatul 
are nevoie de sprijin ca oamenii să fie uniți. Mă trezesc 
dimineața la ora 5, îmi beau cafeluța acasă. Dacă nu, 
mă sui în mașină și plec la serviciu. La serviciu, ne în-
tâlnim cu colegii, povestim 5-10 minute, după care ne 
suim în mașini, în autocompactoare. Țin să vă spun că 
eu sunt încărcător, ca un fel de manipulant, ridic gu-
noiul și-l pun la mașină. Traseul este umblarea mult pe 
jos, ridicarea deșeurilor...
A.D.: Cât de greu este?
G.C.A.: Totuși acuma sunt pubele și oamenii, majo-
ritatea, au aceste pubele, iar noi avem un sistem la 
mașină cu care se ridică singur, pe ulei hidraulic. În-
să sunt acele bidoane mici, pe care mulți încă nu le-
au schimbat, și acelea sunt grele. Le ridicăm manu- 
al, dar credem că toată lumea își va lua pubele. 
A.D.: Câte ore lucrezi pe săptămână, inclusiv cu orele 
suplimentare?
G.C.A.: Eu, maxim 48. Firma asta își dorește, să nu fa-
cem mai mult de 8 suplimentare, deci numai 48 pe săp-
tămână. E bine pentru că asta cere și Codul Muncii și 
vrem să rămânem la numărul acesta. Înainte le depă-
șeam, lucram 16, 12, 14 ore în plus, pentru care nu eram 
plătit. Dar ne bucurăm că și firma se implică să avem ce-
le mai bune condiții de lucru. 
A.D.: De ce crezi că apar atât de multe conflicte la ni-
vel de muncă între patronat și muncitori? 
G.C.A.: Nu vor să dea mai mulți bani. Practic, păre-
rea mea, și am spus-o la negociere, ne ascultă, dar le 
e greu să dea. Vă dați seama, eu lucrez în colecta- 
rea deșeurilor, miros, mă murdăresc, de multe ori ne 
udăm cu zeama aceea. Nu știu dacă știți, dar în pu-
bele, vara, se face o zeamă, și e foarte urât. De mul-
te ori când cade pe noi, pe picioare sau pe mâini, ne 
mănâncă ca și cum ar fi un acid... și noi merităm mai 
mult. De aceea, sindicatul se luptă. Știi, mă doare 
acest lucru, că încă am minim pe economie. Eu și cu 
colegii mei povestim și le explic că noi merităm mai 
mult și ar trebui să ni se dea mai mult. Dar asta este 
încă o luptă pe care trebuie să o ducem. Asta e, pa-
tronatul nu vrea să dea, noi cerem. Dar eu zic că me-
rităm și de aceea mă lupt în continuare. 
A.D.: Crezi că nu vor să dea salarii mai mari pentru că 
nu au banii sau pentru că vor să facă profit mai mare? 
G.C.A.: Acum, ni s-a spus că nu au. Personal, nu cred că 
nu au, fiindcă populația din Cluj este mare și își plă-
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tește facturile de gunoi. Așadar, oamenii plătesc și 
momentan, față de acum 3 ani când firma băga mai 
mulți bani în colectare, acum s-a redus, avem mai pu-
ține mașini, mașinile sunt mai bune, consumă mai 
puțin, ca urmare eu cred că ar fi bani. Conducerea a 
spus că nu sunt deocamdată, dar a propus o mărire de 
tarif, a înaintat-o Primăriei și conducerea ne-a pro-
mis că dacă Primăria este de acord cu această majo-
rare, ni se va da un premiu de 800 de ron. Acuma nu 
știu dacă Primăria a fost de acord. Chiar luna trecu-
tă trebuia să ni se dea. Probabil că Primăria n-a fost 
de acord, dar noi sperăm că dacă Primăria alocă acea 
majorare și este de acord cu creșterea prețului la gu-
noi, atunci vom merge din nou la negocieri.
A.D.: Crezi că clujenii v-ar aprecia mai bine munca da-
că ați face o grevă generală și nu s-ar mai ridica guno-
iul în Cluj și ar fi ca la Pata Rât, un munte de gunoaie 
aici? 
G.C.A.: Da, chiar îmi doresc lucrul ăsta, să fiu apreciat 
și de locatarii cărora eu le duc gunoiul. Practic eu am o 
zonă în care lucrez de foarte mult timp, de 17 ani sunt 
pe o zonă. Știți, aș dori ca oamenii să ne aprecieze pen-
tru efortul, pentru munca pe care o depunem, pentru 
că ne implicăm, le ducem gunoiul, le ducem mizeria și, 
da, merităm să fim apreciați și respectați.  

Evacuarea e fundația  

regenerării urbane - 

Piața Abatorului, Cluj

Dezvoltatorii și casele 
noastre

Enikő Vincze: Și la final ce vi s-a zis?

A.L: Nimica. Am primit hârtia acasă cum că suntem 
evacuați.
M.B: Au spus că ne trimite răspunsul pe internet.
A.L: Ei practic trebuie să-ți trimită acasă o hârtie, nu 
pe internet.
E.V: Dar v-a trimis-o aia, sentința?

A.L: Nu. Noi nu am primit, și nici nu am primit o altă 
citație cum să ne prezentăm, sau măcar să ne spună 
verbal. Nici măcar asta.
E.V: Și nu v-a dat nimeni avocat din oficiu?

M.B: Nu.
A. (prieten): Aici îs multe grupuri de interese cu eva-
cuarea, ăsta care construiește aici.
M.B: Doamna Enikő, știi de la ce o pornit nouă prima 
dată și prima dată aicea, de la oamenii ăștia de sus din 
curte, de la vecinii mei. O venit sor-mea cu copiii ei, 
la ei vin foarte mulți copii, oameni, din ăstea au fost. 
Na, toată reclamația de la ei o pornit, că au zis că sun-
tem „toxiinfecție de murdari”. Deci doamna de la pri-
mărie când o venit cu încă un bărbat o fotografiat în 
casă, o făcut poze și au dus la primărie. Au zis că sun-
tem toxiinfecție. Nu, ei nu mi-au spus direct, i-au zis 
lui sor-mea. Au venit patru-cinci bărbați, inspectori 
de primărie, a venit doamna aia. Au zis: „Doamnă, ieși 
din casă!” - „Du-te, doamnă dragă, că nu ies nicăierea!”, 
„O să spună să plătești chirie” - „Plătesc, doamne iar-
tă-mă, de ce să nu plătesc? Unde stau, plătesc, care-i 
problema?!”, i-am spus. Și o venit ăla, o zis domnul ăla, 
inspectorul ăla de la primărie: „Ce mizerie e aicia, că 
nu-i nicio mizerie?!”. M-a rugat frumos doamna să o 
las să facă fotografii în casă, că cere primarul ca să 
vadă ce mizerie îi. Am lăsat-o pe doamnă să fotogra-
fieze. A fotografiat în casă, hainele din dulap, na, în 
bucătărie acolo. O fost un pic de dezordine, când îs co-
pii un pic de dezordine îi. Dar nu o fost cum s-a spus, 
toxiinfecție de murdari.
E.V: Și asta a fost acum doi ani.

M.B: De doi ani.
E.V: Și atunci când au venit, au zis că au venit că cine-

va a reclamat.

M.B: Da.
E.V: Și când au venit, nu au întrebat: “nu vreți să deve-

niți chiriași?”, “nu vreți să cereți...”?

M.B: Am cerut ca să ni să facă contract pe locuin-
ța asta. Am depus un dosar acuma doi ani, am depus 
hârtiile, toate bilețelele alea le-am dat la tribunal,  
ni le-au luat. Deci ăia iau de la primărie hârtiile cu ce 
plătești, chitanțele, și astea. Trebuie să fie la registra-
tură hârtiile cu ce am plătit eu. Că acolo scrie în hârtie 
că eu nu plătesc chirie. Dar eu am chitanțele cu ce am 
plătit după, cei 37 de lei pe lună pe care i-au zis. Dar eu 
îs de acord să plătesc și mai mult dacă trebuie.

Dialog între familia Berki-Lăcătuș, Enikő Vincze și 
George Zamfir

Magdalena Berki: Deci, mi-a spus doamna când am 
fost la spațiul locativ că am primit un răspuns de la 
ea, de la primar. Zic: „Doamnă scumpă, eu n-am înțe-
les nimica”. „Ne-a spus domnul primar că s-o respins, 
toată lumea, s-o respins, o să te evacueze, nu o să ră-
mâi”. O zis că n-am nici o șansă, am primit răspuns, am 
primit scrisoarea ce ți-am trimis-o pe internet. Deci de 
la primărie rămâne numai să ne evacueze. Dar am zis: 
„Doamnă, că nu ies, am zis că nu am…”. Am fost o sin-
gură dată la tribunal la înfățișare.
Alina Lăcătuș (fiica): Am fost la instanță, dar nu ne-o 
spus nici măcar verbal, vedeți că trebuie să veniți în 
data cutare că nu vă emitem o înștiințare.
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George Zamfir:  Știți care-i treaba cu după... I-am ară-

tat și avocatei, a citit sentința, și a spus că aia nu se 

consideră chirie.

M.B: Dar ce se consideră?
G.Z: E un fel de, o formă de compensare pe care o dați 

dumneavoastră primăriei pentru că primăria nu-și 

poate folosi spațiul ăsta conform legii.

M.B: Ăsta n-o fost un spațiu.
G.Z: Asta scrie în sentință.

M.B: Am înțeles. Dar casa asta n-o fost a primăriei. 
Deci asta a fost a ICRAL-ului. Și primăria, între timp, 
cât am umblat la primărie ca să ni se facă un contract 
pe casă, o cerut-o șefa de serviciu Ferenczi. S-o făcut 
spațiu locativ. O venit domnul Chirileanu și o văzut că 
ce-i aicea, că stăm în casă, și s-o făcut spațiu locativ. 
Deci n-o fost, ăsta o fost... Dacă noi dăm jos scârțâi-
toarea [n.r. polistirenul], deci asta știți cum îi? Nici nu 
stai în casă de mucegai! Asta a fost devastată, n-o fost 
cum e acuma... Era un beci. Am schimbat țevile, cu-
rentul n-a funcționat de o sută de ani. Deci noi n-am 
devastat locuința asta, să zică primăria că bă, îs țigan 
defavorizat, că-s țigan, cum spun că suntem țigani și 
că suntem toți infecții, că așa și-au făcut și reclama-
ția. Nu-i.
E.V: De fapt, e invers, dumneavoastră ați amenajat-o. 

Cam în ce an a fost prima dată când ați intrat?

M.B: De 22 de ani stăm. Eu aici m-am îmbolnăvit cu 
astm. Suntem bucuroși că avem și aicea unde să stăm, 
și... Știți care e problema? La noi e foarte mare umezea-
lă. Deci, unde am ținut aici, unde e cămăruța aia, unde 
am făcut camera aia, era o aerisire. Dar orice ai ținut, ac-
te, tot, tot, tot s-a mucegăit, și se mucegăiește. Noi am 
intrat aici, am pus... am avut ajutor social, casă socială 
am cerut, că am avut ajutor social și m-am trecut numai 
eu cu copiii. Și atât am mers și am venit până n-am mai 
băgat de seamă, nu mai m-o interesat. Ultimii zece ani 
nu mai m-o interesat.

E.V: Și atuncea nu știu, dumnea-

voastră ar trebui cumva să luptați 

ca să primiți ceva.

M.B: Da, asta am cerut și eu la pri-
mar, și la ăștia de la... Mi s-a zis 
de la spațiul locativ să mă duc în 
Gheorgheni, la Asistență Socială, 
să mă duc să mi se plătească doi 
ani de zile chirie.
E.V: A, aia cu subvenția chiriei.

M.B: Da, că îi dă de la guvern. Stai 
doamnă, că eu n-am venit să cer 
milă, să cer bani, că n-am. Că eu 
lucrez de zece ani de zile, și eu și 
bărbatul meu, noi lucrăm amân-
doi. I-am spus, doamnă, eu n-am 

venit să vă cer milă, i-am zis să ne lese în casa asta 
să stăm aicea, că n-avem unde să mergem. I-am spus, 
doamnă, eu n-am părinți, de la zece ani jumate sunt 
fără părinți, bărbatul meu la fel, deci noi n-avem unde 
să mergem, să mergem să ne mutăm la prieteni, sau la 
părinții mei. Doamnă, eu n-am părinți. Unde să mer-
gem șapte persoane, să stăm acolo?  
E.V: Da, și a zis că asta ar fi singura soluție cu chiria 

asta.

M.B: Da, o să trebuiască să merg să mă interesez. O par-
te dă primăria, și o parte noi, să plătim noi. Am zis că 
nu sunt de acord cu asta. Da’ mi s-o făcut rău, n-am mai 
avut aer, am amețit de cap ca o găină și am ieșit.
A.L: Și pe hârtia asta care ne-au trimis ultima dată 
scrie că nici un membru de-al famililei gradul întâi, 
adică noi, copiii, n-o să mai primim casă.
E.V: Locuință socială.

A.L: Da. Dar noi practic am fost copii, noi ne-am născut 
aici.... Noi nu am intrat abuziv, noi nu avem nici o vină! 
Noi ar trebui să putem primi o locuință socială.
M.B: Și mi-a spus că pot să mă duc și la drepturile omu-
lui, și la Iohannis! Pot să mă duc, că nu rezolv nimica.
E.V: Acuma noi ne-am uitat din nou la legea locuinței, 

și acolo zice cine nu are dreptul să primească locuință 

socială: cine a avut proprietate, sau cine a vândut du-

pă ’90. Dar asta cu ocuparea abuzivă nu scrie.

M.B: Și atunci, cine a dat-o?
E.V: Boc. Ăștia de aici, că nu-i în lege.

M.B: Păi da, și atuncea fac ei legea asta? Și atunci, deci 
noi unde să mergem, să ajungem pe Cantonului? Am 
un copil cu întârziere de memorie. Eu n-am spus la pri-
mărie treaba asta. Dacă copilul l-am mutat de la ge-
nerală în ajutătoare, vă rog frumos să mă credeți, șa-
se luni de zile copilul o vomat într-una. Dar să se vadă 
copilul acolo. Ăștia-s mici, dar ăsta, de ăsta-i... pe când 
ajungem, dacă ar fi să ajungem acolo, atunci mai bine 
să ne pună la zid, să ne omoare.



42

A: Calea de atac există în locuința asta, un avocat ca-
re e vărsat, știe cum să atace. Pentru că ei fac un abuz. 
Ei au trecut ceva ce n-o fost, l-au trecut în spațiul loca-
tiv. Deci avocatul aicea poate să le atace. Că ăsta prac-
tic nu-i locativ ce-o zis ei, că-i abuziv, deci practic e un 
beci. Deci oriunde, pă cataster [n.r. cadastru], în arhiva 
primăriei te uiți, e un beci.
G.Z: Mai e o chestie. Ei spun că în orice imobil, deci 

orice imobil poate să includă și spațiu locativ, și spa-

țiu de depozitare, și altceva. Deci din punctul ăsta de 

vedere ei s-au protejat.

M.B: Nu zic că-i normal, că asta-i abuziv, cum au spus 
oamenii. Da, îs de acord, că așa se spune și la primărie.
A.L: Da, ai intrat fără voia nimănui, vai de capul tău, 
da. Dar n-ai intrat într-o casă, că asta nu-i casă.
M.B: O venit un om din Grigorescu acuma vreo patru 
ani, cinci ani, a venit cu o fetiță în apartamentul de dea-
supra, unde au primit repartiție. Când o intrat oamenii 
aicea și o văzut unde o să se mute, s-o temut oamenii.
E.V: Au refuzat.

M.B: Au văzut, au spus că noi n-avem baie, în secolul 20 
n-avem baie, suntem vreo 20 de inși pe un veceu. Nici 
canalizarea n-o putem folosi, că se înfundă foarte re-
pede. Și când se înfundă de la mine în jos, că-i beciul, și 
canalul ca beciul. Și atuncea îți vine înapoi în casă. Și 
atunci mai bine am renunțat și cărăm apa cu găleata. 
N-ai ce să faci, n-avem încotro.
E.V: Cine e angajat?

M.B: Și bărbatul, și eu, acum sunt pe concediu medi-
cal. Eu nu lucrez aicea de mult, de un an de zile lucrez la 
Brantner. Asta-i bună ca să pui la dosar câți ani am lu-
crat și dincoace la mătură. Eu am lucrat la Rosal nouă 
ani și aicea numai de un an de zile.
E.V: Și ăsta e buletin provizoriu, doar că au trecut 

adresa.

A.L: Da, păi la noi la toți ne scrie în buletin adresa.
E.V: Dar tot buletin din ăsta aveți? A, n-aveți cartelă...

A: Știți care e problema? Soțul dânsei a avut cartelă cu 
adresa asta, dar cartela a expirat, și după ce a expirat nu 
i-o mai făcut cartelă. Dar el a avut, bărbatu-său.
G.Z: Soțul ce mai zice? Cum e?

M.B: Foarte stresat, suntem stresați.

Nota redacției

În 2017, când au fost chemati în judecată de către 
Primărie pentru ocupare abuzivă, în zona adresei la 
care locuiesc pe str. A. Pann 22 s-au eliberat mai mul-
te autorizații de construcție. Printre ele în favoarea 
EBS Real Estate Investment (Daniel Metz, CEO la NTT 
Data) pentru Ansamblul  rezidențial BEAUCIEL de 
pe str. A. Pann 28-30. În favoarea Marina Properties, 
pentru un imobil de locuințe colective de șase etaje 
pe str. A. Pann 34-36, al cărui proprietar este Alexan-

dru Marina cu imobile și în zona Între Lacuri, în Bună 
Ziua. Respectiv în favoarea Oxygene Mall și Oxyge-
ne Residence (proprietar SC Mercurial SRL, adminis-
trator Ștefan Gadola), precum și  în favoarea fraților 
Mărghitaș și SC ROMDESIGN pentru un bloc. Cele din 
urmă sunt în construcție pe teritoriul fostului Aba-
tor. Până nu demult, cu începere din anul 2007, aici 
(pe lângă reprezentanța Opel Ecomax al lui Árpád 
Pászkány) se anunța constucția Ansamblului River-
front. Acesta a rămas un proiect nerealizat al com-
paniei DNP Invest (controlată de compania off-shore 
DNP Invest LLC) și Baucom. În apropiere, pe str. Par-
cul Feroviarilor 12, Primăria a eliberat o autorizație 
de construcție pentru construirea a două blocuri de 
către SC Tekton Real Estate SRL, printre altele men-
ționând în hotărâre: „Caracterul zonei este preponde-
rent rezidențial de tip periferic, dezvoltat pe un par-
celar cu clădiri de factură modestă, situate în lungul 
unor străzi, care odată cu dezvoltarea orașului au de-
venit atractive pentru locarea unei game largi de ac-
tivități. În prezent, zona se află în plin proces de re-
structurare.”
În ce privește Parcul Feroviarilor, tot în 2017, Fab-
Hub Creative City a anunțat un „concurs de proiec-
te de inovație socială, culturală și urbană” (“Reacti-
văm 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 pu-
blic al municipiului Cluj-Napoca „în vederea inclu-
derii în programul de reabilitare şi modernizare.” 
Apoi Primăria, prin Centrul de Inovare și Imaginație  
Civică a anunțat „Concursul de soluții pentru reabi-
litarea Parcului Feroviarilor.” Mai recent, în aprilie 
2018, Ordinul Arhitecților din România și Primă-
ria Cluj-Napoca a anunțat intenția de „revitalizare a 
parcului,” lansând acest proces printr-un „concurs de 
proiecte pentru un concept integrat de remodelare 
urbană.”



43

Lasă să mă audă! Normal că 

am strigat de fericire ... când 

am primit apartamentul

În 2008, primăria Cluj-Napoca a construit 270 de 
apartamente în zona Timușului-Blajului pe care le-a 
repartizat în mare parte în regim de locuințe sociale. 
Alexandru Greta și George Zamfir au stat de vorbă cu 
Diana, care locuiește într-unul dintre apartemente. 

GZ: Deci dumneavoastră ați stat pe Coastei.

Diana: Am stat acolo nouă ani. Acolo ne-am construit 
ceva, o cămară, că n-am putut să mergem în chirie, lu-
cra doar soțul. Foarte mult am umblat în primărie du-
pă locuință și ne-a promis că o să ne deie teren și ne-a 
dat actele, dar nu l-am văzut, era pe vremea lui Funár. 
GZ: V-a dat acte?

Diana: Da, pentru tineri căsătoriți. La ședințe a fost 
fostul meu soț, s-a dus foarte mult. Mergeam eu... și 
tot așa ne-a promis că ne dă, dar nu ne-a dat nimic. Du-
pă aceea ne-a dat un beci prin centru. Noi am fost îna-
poi la primărie și am spus că nu putem intra înăuntru 
că nu ne lasă oamenii din curte, pur și simplu nu ne-a 
lăsat. O spus că dacă mergem abuziv, cheamă poliția. 
Noi ne-am speriat și am ieșit, iar la primărie ne-a zis că 
unde ne găsim noi casă, acolo să ne băgăm. Am zis, cum 
să ne băgăm? Toate casele care le-am găsit, toate sunt 
sigilate, nu putem să ne băgăm să intrăm în pușcărie. 
Și a zis că nu, nu o să...
GZ: Dar nu v-a dat în scris?

Căși sociale în zona Timișului-Blajului, Cluj.

Diana: Nu, că toc-
mai aia a fost, ne-a 
cerut ceva proprie-
tar ceva scris de la 
primărie și nu ne-a 
dat, numai adrese 
fixe la care să mer-
gem și să ne băgăm. 
Nu ne-am băgat, că 
ne-a fost frică.
GZ: De ce vă 

spuneau oare 

așa, ce credeți? 

Diana: Probabil că 
din cauză că ne-au 
văzut că mergeam 
în fiecare zi și sun-
tem pe capul lui, că 
avem copii mici, că 

nu aveam gaz, lumină, apă... Și copiii apoi au început să 
meargă la școală de la grădiniță și probabil de aia, ca să 
scape de noi.
Alexandru Greta: Ca să nu mai primiți niciodată, că o 

dată ce spargi o locuință, nu-ți face acte pe ea și nu...!

Diana: Exact. Dar noi nu am făcut așa ceva, am zis că 
mai bine așteptăm și când o să ne deie, atunci o să ne 
deie. Până atunci mergem în audiență, mergeam în fie-
care lună, în fiecare an ne depuneam toate actele pen-
tru locuință. Nu știm de ce țineau locuințele sigilate, 
probabil pentru bani, sigur! Nu să ne deie nouă, să-
racilor. Și până la urmă s-au făcut blocurile pe Calea 
Florești. Și acolo ar fi trebuit să primim. 
GZ: De ce știți că acolo trebuia?

Diana: Pentru că ne-a spus Chirileanu de la primărie. 
Așa ne-a zis prima dată că noi, nu are unde să ne deie. 
Numai dacă vrem, o să primim un apartament. I-am zis 
„Normal că vrem, mai și ne întrebați dacă vrem, cu co-
piii pe drumuri, vai și amar de noi?! Normal că vrem!” 
Și eu sunt bolnavă, am grad de handicap 2 și copiii au 
fost bolnavi, dar acuma și-au mai revenit. Și a zis să 
mergem la primărie să ne uităm pe listă dacă suntem 
la apartamentul de pe Calea Florești. N-am fost. L-am 
întrebat, de ce noi nu suntem pe listă? Păi, nu se dau 
pentru oamenii cum sunteți dumneavoastră, nu s-au 
dat decât 58, și 50 de apartamente s-au dat pe bani? 
Și am întrebat, noi nu am putut să întrăm între ăștia 
58? Nu, pentru că sunteți foarte departe de punctaj. Și 
ne-a închis gura cu asta.
GZ: Cam când era asta?

Diana: După 2000, aveam și băiatul deja, da. Vă zic, tot 
timpul mergeam la primărie pentru locuință, nu ne 
trebuia bani, nu ne trebuia... numai locuință. Că soțul 
lucra, singurul. Și nu am primit. Și tot așa ne-a amâ-
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nat și când a fost vorba de apartamente aicea, deja 
s-a schimbat primarul, a fost domnul Emil Boc. Și cum 
să vă spun, eu îi mulțumesc frumos pentru că el ne-a 
ajutat. Că dacă nu era Emil Boc, eu mă gândesc că nici 
în ziua de azi nu aveam apartament. Ne mutam și noi 
acolo unde stau părinții mei. Și înainte de asta, eu am 
vorbit cu domnul Emil Boc la telefon, dar așa, din în-
tâmplare. 
AG: Ai văzut la televizor, de aia ai luat numărul lui?

Diana: Da, și am și vorbit cu el. Și zicea soțul „Nu su-
na, tu muiere, că cine te ia pe tine-n seamă?!”. „Bine mă, 
hai că doar nu-i pe bani un telefon, hai să sun!” Și am 
luat ultimul telefon, l-am prins eu. 
GZ: Era în direct?

Diana: Da, era în direct atuncea într-o zi o emisiune. 
Și i-am zis, „Uitați, mă numesc așa și așa, uitați, am doi 
copii la școală și nu am aici apă, nu am gaz, nu am nimic 
și mi-e foarte greu. Și am acte în primărie pentru locu-
ință de atâția ani.” Și a zis, „Haideți să o luăm de la în-
ceput.” Și el a început și m-a întrebat ce acte am depus, 
etc. „Eu vă promit, când se dau locuințele pe Timșului, 
Rodnei și Blajului, acolo vă promit un apartament. Dar 
trebuie să mai faceți niște acte.” Și am zis bine, ok. Vă 
dați seama că m-a auzit toată țara că am vorbit cu el, 
nu putea să deie înapoi. Și într-adevăr, am primit apar-
tament. Acum se fac 10 ani de când am primit cheile. 
Și sunt foarte mulțumită, și de apartament, și de... tot. 
Și îmi place aici, nu m-aș mai muta pentru nimic în lu-
me. E bine. Pentru că am handicap grad 2, eu nu plătesc 
chirie, mă ocup doar de utilități.
GZ: Cum a fost apartamentul când v-ați mutat?

Diana: Ni l-a dat la cheie. Adică cu faianță, gresie, 
tot! cu parchet, deci noi nu a mai trebuit să punem 

nimic. Nu avea mobilă, era la cheie, dar gol. Toate ca-
merele erau închise și am crezut că e o cameră. Am 
intrat în camera mare și am mai văzut o ușă. M-am 
dus spre baie. Când să deschid, am mai văzut o ușă. 
Vă dați seama ce fericită am fost! Că strigam pe aici 
prin casă, zicea fata Iote mamă, nu mai striga, că te 
aud oamenii! Lasă să mă audă! Normal că am strigat 
de fericire, am fost foarte fericită când am primit 
apartamentul. Nu mi-a plăcut aici, vă spun sincer  
că nu mi-a plăcut. Că eu tot vroiam să stau acolo pe 
Coastei. I-am zis la fostul meu soț „Să nu dărâmi că-
măruța noastră că eu ziua stau aici, noaptea mă duc și 
dorm acolo, eu nu dorm aici, doamne-fer!”.
GZ: De ce?

Diana: Nu mi-a plăcut. Și copiii nici nu au vrut să stea 
aici. 
AG: E grea viața după o perioadă de ani buni să stai 

într-o colonie și cu vecini, e greu să te obișnuiești sin-

gur așa...

Diana: Am zis că nu, totuși vin aici, ne-am adaptat pâ-
nă la urmă. După aia am adus-o pe fiică-mea, că nu i-o 
plăcut, numai venea, făcea baie și merea înapoi la ma-
ma. Și până la urmă am zis „Hai să stăm toți împreună, 
că-i mai bine”. Și ne-am adaptat aicea și acuma nu m-aș 
mai duce pentru nimic în lume de aici. Îmi place foarte 
mult.
GZ: Mai vine primăria din când în când la verificări?

Diana: Primăria în casă nu vine, că știi ce mi-a zis: în 
casă ne descurcăm, ei nu au treabă cu casa. Ei afară ce 
au. Dar eu nici afară nu-i văd. Poate că ei mai vin, doar 
nu stau eu toată ziua pe geam după om.
GZ: Mă gândeam dacă au venit la verificări.

Diana: Da, vin, au fost o dată și la apartamente. Să vadă 

Procentul de locuințe din fond de stat și de locuințe sociale din fondul total de locuințe.
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câte persoane stau, să vadă dacă sunt la curent cu chel-
tuielile, cu chiria. Că aici contează chiria mai mult ca 
cheltuielile. Și ele contează, să fii la zi. Dar chiria mai 
mult. Acum avem o firmă de curățenie pe care o plă-
tim, dar nici asta nu e pe treabă. Asta se pune la cheltu-
ieli. Nu ne convine, dar nu avem ce face. Noi la etajul 1 
ne spălăm holul, că nouă ne intră mizeria în case. 
AG: De 10 de când ai primit tu locuința socială, primă-

ria nu prea a mai dat altele. Nu s-a mai construit. Ar 

trebui să mai facă?

Diana: Sunt mulți romi care stau în cartierul ăsta, mai 
ales în blocurile astea. Ar trebui să mai deie, că oame-
nii sunt pe drumuri și e vai de ei. Și să le ajute, că de aia 
e acolo, să nu stea la masă toată ziua. 
GZ: Deci mare parte din locuitorii de aici sunt romi?

Diana: Sunt destui.. Deci noi aici la etajul 1 suntem 3. 
La etajul 2 nu sunt. La etajul 3 mai e o familie. În re-
st sunt la toate scările, nu există scară fără fami-lie de 
romi. Oricum, nu e corect că unii au primit și alții nu. 
Acuma nu îl ridic în slăvi pe Emil Boc că mi-a dat apar-

Evacuarea din proprietăți retrocedate 

nată Casa Agronomului, dar și în cămăruța de la no-
ua chirie, din centru. Filmează analogic, cu casetă, cu 
o tehnologie depășită. Dar lumea lui există în conti- 
nuare și e surprinzător de multă lume în ea, într-un 
Cluj care se vrea digital, smart city, Capitală Euro-
peană. E un proces de video voice (voce video) simi- 
lar celor de photo voice, prin care documentăm rea-
litatea și cerem schimbări sociale prin intermediul 
participării civice și acțiunii-cercetare. 

Suntem în cartierul Florești, la domiciliul temporar 
al lui Tibi Kovacs și al soției lui, Emese Kovács.

Iosif Zagor (I.Z.): Auzi, Tibi, dragă, cum ai ajuns tu în 

Florești de pe Fagului 1 (Casa Agronomului)? 

Tibi Kovács (T.K.): Da, ne-o evacuat, de la A la Z pe toți. 
Și ni s-a spus că cât mai repede, că, dacă nu, ne ta-xează 
pe pensie, dacă nu eliberăm locuința de acolo. 
I.Z.: După ce că sunteți bolnavi amândoi în gradul doi, 
cum e și nevastă-ta, în gradul doi, tu tot în gradul doi, 
mai zic că taie și pensiile, prin amendă, să nu mai aveți 
din ce trăi. 
T.K.: Da, acuma copilul s-o însurat, acuma numa noi 
doi. Cu 1700 de lei amândoi ce putem face? 
Adrian Dohotaru (A.D.): Și aici cât plătiți chirie? 
T.K.: 180 de euro. 
A.D.: 180 de euro... e mult. La 1700 de lei. Amândoi 

aveți 1700 de lei și plătiți 180 chirie. 

tament. Mi-a dat că așa a fost să fie. Că poate de nu vor-
beam cu el la telefon să-l vadă o țară întreagă... Că sunt 
alții cu mulți copii, eu am doar doi.
GZ: Cum e aici unde e așezată, nu e foarte central așe-

zată...

Diana: Nu e foarte centrală, dar noi ne-am obișnuit, le 
place la oameni. Mai ales că acum e și magazin aproa-
pe, e ok. Pe noi nu ne deranjează că nu e zonă centrală. 
Avem și autobuze. 
AG: E diferență, 4 minute de mers pe jos, față de cum 

e pentru coloniile din Pata Rât...

Diana: Și aici multă lume are mașini, e ok. Acuma se 
mai construiesc apartamente, dar alea-s pe bani. Dar 
nu s-ar construi pentru oamenii săraci... sau pentru 
romi. Că romii foarte greu primesc casă, dar nu știu de 
ce e diferența asta așa mare între romi și români, par-
că nu suntem oameni... Dar numa că suntem romi, sun-
tem mai închiși la culoare.

Cărămida Nr 6 Decembrie 2018

Peste 50 de persoane, majoritatea pensionari, bol- 
navi și vârstnici, au fost evacuate din Casa Agronomu-
lui în anul 2018. Unii și-au găsit chirii mai bune, dar mai 
scumpe decât cei 250 de lei plătiți pentru condițiile insa-
lubre de la Casa Agronomului. Alții au ajuns la Pata Rât. 
Au fost evacuați dintr-o nepăsare birocratică. Direcția 
Agricolă Județeană Cluj, care avea în administrare Casa 
Agonomului, nu a mai închiriat bunurile unor persoa-
ne fizice în urma unei ordonanțe de urgență ce nu s-a 
mai dorit a fi schimbată. Asta în ciuda apelurilor către 
Ministerul Agriculturii, Direcția Agricolă, Prefectură, 
sau către Primărie, pentru a le găsi soluții alternative 
de locuire în urma evacuării. Țin cu ei legătura din 2017 
și îmi pare rău că, în calitatea mea de deputat și de acti-
vist pentru dreptul la locuire, nu am putut evita evacua- 
rea. Regret că nu s-au găsit soluții de investiții într-un 
imobil revendicat, că Primăria nu le-a pus la dispoziție 
locuințe sociale pe care oricum nu le are, pentru că nu 
dorește să construiască, că suntem atât de puțini în ju-
rul acestor cauze sociale. Însă amarul se transformă în 
speranță, mai ales când lucrăm împreună. E important 
ca acești oameni să își spună povestea! 

Uneori filmează singur, alteori cu mine. De ace-
ea, l-am încurajat pe Iosif Zagor (pensionar, 76 de 
ani, cu experiență în fotografie și filmări) să filme-
ze atât înainte de evacuare, să facă interviuri cu ve-
cinii, cât și după evacuare. Ultima dată am filmat cu 
el în Florești, apoi în Bună Ziua, unde zace abando-
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Emese Kovács (E.K.): Da, până acuma o fost cum o fost, 
da’ vine iarna și e mai scump și gazul, și lumina, orice.
T.K.:  Hai să zicem că, în primul rând, în orice caz e 
domnie curată față de Fagului. 
E.K.: Mno bine... 
T.K.: Că acolo aveai baia afară, era cancer. Acolo,  
într-o lună am dat 400 de lei sau 500 de lei iarna pe cu-
rent, da’ aici încă n-am dat mai mult de 35 de lei, 40 de 
lei n-am dat la curent. 
A.D.: Nici nu era bine izolat acolo.

E.K.: Știți cum o fost, ne-am dus la Electrica. Și nici 
n-au știut că sunt acolo locatari. Că ei au luat persoană 
nu fizică, ci juridică. Și atunci poate că i-a dat deja te-
lefon la doamna secretară, că noi am plătit un pic mai 
puțin de atunci. Da’ păcat că nu ne-am dus mai repede. 
T.K.: Până atunci am plătit o grămadă de bani curent.
A.D.: Și acolo cât era chiria? 

T.K.: Acolo era 250 de lei, da...
E.K.: Era mult... că nu erau condiții. Nici baie nu o fost ca 
lumea. Nu puteai să faci baie că numa’ apă rece era. 
T.K.: Mergeam și noi pe la neamuri ca să ne spălăm una 
alta. 

„Deci nici o speranță...”

I.Z.: Tibi, o trebuit să vă dea de anul trecut casă  

socială de la Primărie. 
E.K.: Ooo, încă din 2017. În 2017, după aia în 2018, du-
pă aia în 2019. Acuma sunt curioasă, da’ nici asta nu o 
să fie. 
T.K.: Până în 2070, 2150 tot ne-a da...
I.Z.: Deci nici o speranță. Numa’ cu promisiunile. 
T.K.: Numa’!
E.K.: Numa’, numa’...
T.K.: Așa-i peste tot. Dumneata cât ai primit? Dumnea-
ta ai primit locuință? 
I.Z.: Da’ de unde să primesc.

T.K.: Eu cel puțin sunt pe locul 65, că doar îți pot arăta. 

A.D.: D-voastră pentru ce ați fost internată în spital?  

E.K.: Eu când am venit de la lucru, sâmbăta, că era ziua 
mea liberă, dintr-o dată m-a apucat aicea. Am avut ane-
vrism. Aicea m-a operat. De două ori aicea mi-o pus ceva 
ca să nu meargă apa pe creier. De știut, nimica nu mai 
țin minte. Numa’ ei ce mi-or povestit. Și doamna doctor 
de la recuperare mi-a zis că cineva mă iubește de acolo 
sus că foarte bine mi-am revenit. Dar trebuie să am gri-
jă, că dacă primesc iară atunci gata. 
T.K.: Poate rămâne paralizată. 
E.K.: Sau mor. 
A.D.: Am înțeles că ați avut noroc să găsiți pe cineva 

care vă privește în cartierul Iris fără să plătiți chirie? 
T.K.: Prin cunoștiințe. 
E.K.: În loc să fie primarul care să-l ajute pe om, ajută 
un om care e... 
T.K.: Un om sărac ajută pe unul sărac.

„Ne-a aruncat, peste 50 de oameni, ca pe câini”

Am ajuns împreună pe strada Fagului, la Casa Agro- 
nomului, împreună cu trei dintre evacuați: Aurel Șfaiț, 
Tibi Covacs și Iosif Zagor, plus Marius Jurca, care fil-
mează și fotografiază alături de Iosif Zagor. 

I.Z.: No, aici am stat noi Aurel. Ce s-a întâmplat aici? 

Aurel Șfaiț (A.Ș.): Aicea au fost evacuați peste 50 de 
oameni, indiferent de vârstă, de naționalitate, dar ma-
joritatea pensionari. Și a venit o dispoziție, nici azi nu 
știm dintr-a cui ordin, cum a fost. Ne-a aruncat, peste 
50 de oameni, ca pe câini. 
I.Z.: Câți ani, câți ai stat aicea, Aurel? 
A.Ș.: Zece ani și jumătate, mai mult încă, poate, cu vreo 
două luni, cred. În orice caz mă apropiam de unspreze-
ce ani. 
I.Z.: Și v-or dat afară. 

A.Ș.: Ne-or dat afară. 
I.Z.: Ca pe câini!

Foto: Marius Jurca

Și anul ăsta ni s-o zis că până 
la sfârșitul lui octombrie bagă 
listele pe ăsta. Acuma suntem 
deja în mijlocul lui noiembrie, 
lista încă nu-i nicăieri. Habar 
n-avem. Eu pe facebook intru 
‘en gros, en detail’ să mă uit. Și 
am fost și la Primărie, săptă-
mâna trecută am fost și nimi- 
ca. Ăla de la Poliția Locală o 
zis, “da’ apăi așa o zis, că în oc-
tombrie la sfârșit, încă nu s-o 
afișat”. Mno, acuma tot afișați 
suntem. Noi suntem afișați, pe 
perete. 
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Foto: Marius Jurca

A.Ș.: Ca pe câini. Mai rău, poate. Că câinele mai doarme 
pe undeva, pe sub un boschet, da’ omul nu poate. 
A.D.: De ce credeți că se construiesc puține locuințe 

sociale? 
A.Ș.: N-aș vrea să jignesc, să supăr, pe nimenea, dar nu 
pot să pricep dacă domnul primar chiar se gândește 
chiar la problema noastră, a celor mulți fără locuință. 
Oare de ce nu se poate face un cămin, două, trei, patru, 
pentru oamenii străzii? Că așa ne numim, ne numim 
oamenii străzii. 
A.D.: Nu sunteți chiar oamenii străzii, că mai stați în 

chirie, mai aveți pensie.

A.Ș.: Stăm în chirii, dar se pune problema cea mai 
dureroasă a unei ființe umane. Papa. Îți mai rămâne 
oare din chirii de peste 1000 de lei, îți mai rămâne 
de pâine, de un cartof, fără pretenție la carne. Eu zic 
că nu. 
 
„Domnu’ Dohotaru, oare ce se întâmplă cu 

clădirea asta dacă ne-o dat afară și uite-i goală!”

A.D.: Soția ia 622 de lei, îmi spuneați d-voastră. 
A.Ș.: Și eu 1400.
I.Z.: Câți ani ai lucrat? 
A.Ș.: 42 
I.Z.: Poftim, după 42 de ani are 1400 de lei pensie, în 

mână. Da’ poți să trăiești să plătești 200, 300 de euro 

chirie? De ce nu ne-a lăsat să stăm aici? Uite o sigilat 

toată locuința asta. Am fi putut să stăm aici. Nu să ne 

dea afară ca pe câini. 

A.Ș.: Domnu Dohotaru, oare ce se întâmplă cu clădi-
rea asta dacă ne-o dat afară și uite-i goală! Ca ce ches-
tie? Se face muzeu? Sau îi muzeu să vină oamenii să 
privească clădirea? Nu putea să facă o reparație și să 
stea oamenii liniștiți? Că chirii or avut destul de pipe- 
rate la o cameră. 
A.D.: Și acuma câte persoane contribuiți pentru chiria 

unde stați?

A.Ș.: Apăi, fata nu lucrează. Eu cu soția. 1000 lei chirie 
plus cheltuieli, mai ales că știți cum s-au scumpit toa-
te acuma, și curentul electric și gazele naturale, plus 
piața. Toate s-au scumpit și e destul de trist pentru ori-
care pensionar. E trist că nu gândește șeful orașului 
nostru, cu toate că clădirea respectivă n-a aparținut 
Primăriei. De acord, dar nu se putea găsi o modalita-
te? A venit Jandarmeria să ne scoată, cu forța pe unii. 
Cornel și încă unu o primit chiar o zdravănă palmă. 
Știu eu exact. N-au vrut, au refuzat să iasă. Ei doi o pri-
mit. Unde să o ducă pe maică-sa de 80 de ani, domnule? 
Domnu’ Dohotaru’, să am pardon, cei care nu au posibi-
litate de niciun fel de chirie, ce fac oamenii ăia de când 
au plecat de aici, domnule? Oare-s prin gară? Că am fost 
informat, pe proprie răspundere, că vreo trei familii de 
aici, dar nici nu vreau să vă dau nume, că mi-i jenă, mi-i 
rușine, și-au făcut niște măgării de, nici n-am cum să le 
numesc, grajduri sau mai știu eu... ce au găsit oamenii 
să-și pună pe acoperiș... la Pata Rât, între nemernicii ăia, 
săracii. 
A.D.: S-au mutat la Pata Rât.

A.Ș.: Da! Trei de aici. Ce fac oamenii ăia, domnule? 
Domnu’ primar, vă rog din suflet, gândiți-vă la ce v-am 
spus eu acuma. Oamenii sărmani, aici au fost majori-
tatea pensionari, sub pensia mea, deci sub pensia mea, 
cum e nevastă-mea de la Carbochim, în mediu toxic, 
622 de lei. Oare alții care n-au lucrat la Carbochim? au 
lucrat în industrie ușoară, unde sunt salarii mult mai 
mici față de nivelul celălalt.  
I.Z.: Eu după 32 (ani) am 630. Plătesc chirie. Eu cu di-

abet, cu bani pentru medicamente...

A.Ș.: Poftim. Oare cum trăiesc domnu’ Dohotaru? Cum, 
vă întreb, domnu’ Dohotaru’, cum? Cum se descurcă acei 
oameni? O fost aici oameni și cu trei, patru copiii.  

au consemnat Adi Dohotaru și Marius Jurca

Nedreptatea și discriminările îmi dau energie pentru a lupta 

pentru cei care nu se simt reprezentați

Interviu cu Linda Greta

Cum ai ajuns să fii activistă pentru locuire?

Am ajuns să fiu activistă pentru locuire deoarece în 
17 decembrie 2010 am fost evacuată forțat împreu-
nă cu alte 76 de familii, am fost mutați la peri-feria 
orașului, lângă groapa de gunoi. Atunci m-am simțit 
nedreptățită, am simțit că lumea nu e justă și am sim-

țit că trebuie să fac ceva în privința asta, ca alte per-
soane să nu mai treacă prin trauma prin care am tre-
cut noi. Și am întâlnit alți oameni, care nu sunt romi 
și nu au avut astfel de experiențe, dar s-au revoltat 
față de ce se întâmplă în Cluj cu oamenii evacuați. 

Cărămida Nr 7 Martie 2019
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Și ce te motivează să lupți în fiecare zi, ca activistă?

Mă motivează nedreptatea care se întâmplă în ju-
rul meu și discriminările care le văd la tot pasul, se-
gregarea la școală, toate aceste lucruri negative ca-
re se-ntâmplă în lume și față de care nimeni nu ia o 
măsură, ca ele să nu se mai practice, dimpotrivă, în-
că de anumiți factori sunt încurajate acele discrimi-
nări și segregări școlare. Aceste lucruri îmi dau ener-
gie în fiecare zi pentru a lupta pentru cei care nu se 
simt reprezentați. Am făcut multe lucruri împreună 
cu activiștii pentru locuire din Cluj, reciproc ne sus-
ținem, ca să continuăm să avem încredere chiar da-
că nu avem succese prea mari. Evacuările în Cluj con-
tinuă. Criteriile de atribuire de locuințe sociale sunt 
în continuare discriminatorii față de cei mai săraci. 
Primăria și Consiliul Local continuă să finanțeze al-
te feluri de proiecte, numai construcția de locuințe 
sociale nu. Și asta m-a motivate să intru în politică. 
Sper că din această poziție voi putea să fac mai mul-
te pentru oameni, să vorbesc despre problemele lor 
în fața decidenților, și cee ace spun, să conteze pen-
tru ei. Pentru că, ca activist nu ești luat prea în serios, 
și mai mult, ei încearcă să îți minimalizeze impactul, 
spunând că este scandalagiu, sau că faci asta pentru 
bani, sau că tu nu faci nimic constructiv, doar critici. 
Dar și pentru oamenii de rând, sună altfel dacă spui 

că ești un europarlamentar de exemplu, sau un acti-
vist. Uite, a venit la mine ieri unde vindeam flori, în 
Mărăști, o doamnă tocmai din Grigorescu să îmi sem-
neze. Și mulți alții mi-au mai spus că susțin partidul 
pentru că le-a plăcut de mine. Așa ceva nu mi s-a în-
tâmplat cu acțiunile activiste. 

Ce înseamnă feminismul pentru tine?

Feminismul pentru mine înseamnă, în primul rând 
să fiu o mama care crează condiții bune pentru copii 
ei, înseamnă a fi egală cu bărbatul, feminism înseam-
nă iară să poți să ai orice job, la fel ca bărbații, să nu se 
țină cont că tu ești femeie sau bărbat, înseamnă mul-
te. Este important pentru că și femeile și bărbații ar 
trebui să aibă aceleași șanse, nu să ți se refuze un loc 
de muncă pentru simplul fapt că tu ești femeie. Ne-
maivorbind că ești femeie romă. Ca femeie trebuie să 
te lupți cu multe nedreptăți. Și ca persoană care ai ve-
nituri mici, și ca femeie, și ca persoană de etnie romă.

Legat de Demos, cum ai ajuns să candidezi pentru 

europarlamentare?

A venit la mine prietenul meu, Adi Dohotaru, care 
este și deputat independent, am cunoscut toată echi-
pa, am văzut că-s oameni faini, și chiar dacă cu viziuni 
diferite, au ceva important în comun, nu sunt rasiști, 
nu discriminează, văd lumea total altfel pentru că 
sunt o generație de oameni tineri care văd altfel lucru-

rile. Mi s-a părut foarte 
provocator, dar și foarte 
OK, să pot să particip ală-
turi de ei în competiția 
asta  ce sunt alegerile. Dar 
important pentru noi nu 
este doar să câștigăm lo-
curi, ci și să vorbim cu cât 
mai mulți oameni despre 
problemele lor, să îi as-
cultăm, să învățăm cum 
să îi reprezentăm mai bi-
ne. Deci așa, m-am înscris 
în partid, mi-am făcut un 
CV, m-am înscris printre 
cei și cele care au vrut să 
candideze la europarla- 
mentare, iar când am 
aflat că sunt pe primul 
loc, am rămas surprinsă  
și m-am simțit bine pentru 
că toți au crezut în mine și 
în abilitățile mele.
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Care este experiența ta cu strângerea de semnături?

Este foarte nedreaptă regula asta, să 
trebuie să obții 200000 de semnături ca să poți parti- 
cipa la alegeri. Și uite, cum sunt unii oameni, care sunt 
foarte-foarte dezamăgiți de partide, cineva mi-a spus 
că dacă ar depinde de el, el ar impune să fie nevoie de 
și mai multe semnături, ca să nu fie atâtea partide, și 
apoi dacă câștigă vreo poziție să fure și mai mulți.

Vezi acum, aici la Oser, la mine nu semnează atâ-
ta lume ca la ceilalți colegi. Se uită la mine, vede că 
sunt romă. Din zece oameni, să zicem că îmi semnează 
vreo doi. Un bărbat mi-a zis, înainte de ai spune ce es-
te partidul Demos, că da, da, știe că este vorba despre 
partidul romilor. I-am spus că nu este așa. Dar poa-
te în continuare lui i-a rămas înfiptă ideea aceasta în 
minte, că dacă ești rom, trebuie să fii într-un partid al 
romilor, dacă ești maghiar, atunci în cel al maghiarilor. 
Astfel doar majoritarii, adică românii ar avea șansa să 
opteze între partide în funcție de opțiunile lor ideolo-
gice. 

Din când în când am senzația, că sunt diferențe în 
cine cum reacționează și în funcție de vârstă. Oa-
menii mai în vârstă sunt mai sceptici. Dar am auzit 
și opinii cum că, la un partid de stângă ar sări bătrâ-
nii să susțină, că ei sunt nostalgici față de ce a fost în 
comunismul lui Ceaușecu. Pentru că mulți ne con-
fundă ca partid de stânga cu comunismul dinainte 
de 1990. Unii spun, că tinerii par mai des-chiși către 
nou, și către un partid nou, însă alții spun că pe ei nu 
îi interesează politica, deci poți să le zici orice. Eu am 
observat că ei vor să dovedească că sunt puternici ca 
indivizi, și nu au nevoie de protecția statului despre 
care vorbește un partid de stânga. Mă întreb din nou 
și nou – trebuie nea-părat să fii rom să lupți pentru 
drepturile romilor, sau trebuie neapărat să fii sărac 
ca să reprezinți interesele săracilor. Nu poate exista 
solidaritate din partea tinerilor cu bătrânii, a româ-
nilor cu romănii, sau a celor bogați cu săracii?

Pe unde ai mai fost la strâns de semnături până 

acum?

Am fost pe Eroilor, în Urania, în Meșterul Manole, 
la noi pe Costei, pe Byron. Se întâmplă diferit lucru-
rile. Pentru că oamenii te văd altfel pe tine, ca per-
soană romă în centru, și altfel te văd în zonele unde 
locuiesc mai mulți romi. 

În plus, eu însămi trecând prin experiența evacură-
rii, am avut foarte multe de povestit cu oamenii de pe 
str. Meșterul Manole. Ei sunt foarte speriați că vin și 
îi scoate afară. Proprietarul privat care și-a revendi-
cat un teren. Dar și primăria, din locuințe sociale. Se 
construiesc și acolo multe blocuri noi în zonă, și ni-
mănui nu îi place să vadă din geamul său barăcile sau 
locuințele sociale dărăpănate. Nimeni nu se gândeș-

te unde anume ar putea să se mute ei. Nici ei nu știu 
cum o să fie, ce o să fie, unde să se mute. Vor ajunge 
și ei în Pata Rât? Cei de la asistență socială merg din 
când în când la ei. Le propun să ceară subvenția pen-
tru chirie. Dar mai sunt persoane care nu au buletin 
de Cluj, dar soția sau soțul are, însă cei de la primă-
rie au pus regula să aibă toți membrii familiei de mi-
nim doi ani. Le este frică să nu vină oamenii din afara 
Clujului, să își facă buletin repede pe o adresă din Cluj 
sau buletin provizoriu, toate astea pentru că au auzit 
că în Cluj se subvenționează chiria celor cu venituri 
reduse sau persoanelor fără adăpost sau persoanelor 
marginalizate. De parcă tocmai cei de la asistență so-
cială, care aprobă cererile, nu ar ști, sau nu ar trebui 
să știe cine de când și cum locuiește acolo, sub risc de 
evacuare, sau în condițiile acelea foarte proaste. Ba-
răci unde se îngrămădesc mulți, unde nu au apă, gaz. 

Despre familia mea, rudele mele, cunoștințele me-
le, prietenii mei care au rămas încă în Pata Rât, ce să 
spun? Am vorbit de multe ori despre asta. Cu ocazia 
zilei clujene împotriva evacuărilor, de 17 decembrie, 
întotdeana vorbesc în primul rând despre acea situ-
ație. Să îți spun aici ceva mai personal, despre ma-
ma mea. Ea, atunci, în 2010, a fost dată afară de pe 
Coastei și nu a primit locuință în modularele pe ca-
re primăria le-a construit pentru noi în apropierea 
rampei de gunoi. Cu alte 36 de familii, ea a rămas pe 
dinafară, lor li s-a spus să își facă improvizații pe te-
renul de dincolo de modulare. Mama mea a primit la 
un moment dat de la cineva o rulotă. Apoi, i-a apărut 
o tumoare pe creier. Când ne-am mutat noi câțiva din 
modulare, am zis să îi lase pe cei care au rămas pe di-
nafară în 2010 să se mute în camerele eliberate. Nu 
au vrut să îi lase. Primăria a rămas supărată pe oame-
nii care i-au dat în judecată pentru că i-a mutat acolo. 
Și atunci mama mea a intrat într-una din acele locu-
ințe. Acolo măcar avea apă pe palier, nu ca în rulotă. 
Acolo măcar își poate face căldură, nu ca în rulotă. 
Acum, când a depus cerere pentru locuință socială, 
cu toată boala ei și toată situație ei de evacuată, a fost 
declarată neeligibilă. Pentru că a ocupat abuziv un 
spațiu al primăriei. Așa se zice pe la primăria Cluj. Îți 
dai seama, a ocupat abuziv o nenorocită cameră lân-
gă rampele de deșeuri. Unde am ajuns în orașul ăsta? 

Ce spui oamenilor? Ce îți spun cei care refuză să îți 

semneze?  
Eu le spun că noi vrem să reprezentăm oamenii ca-

re azi nu sunt reprezentați, pe cei cu probleme socia-
le, cu venituri mici, fără locuință adecvată. Le spun: 
avem nevoie de semnătura Dvoastră ca să putem in-
tra în alegeri. Asta nu înseamnă că ne veți și vota. Da-
că semnați acum, nu înseamnă că nu puteți vota pe 
altcineva la votul efectiv. 
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Cei care au refuzat să semneze, dincolo de cei care 
spuneau că nu au timp să mă asculte și să-i las în pace, 
erau cei care au părere foarte proastă des-pre politi-
că și despre politicieni. Unul a zis că este totuna dacă 
este stânga, sau dreapta, că face aceleași lucruri după 
ce este ales.  

Mergând prin Oser, am dat de foarte mulți oameni 
care sunt foarte religioși. Ei mi-au zis ceva de genul: 
dacă ați fi venit să-mi spuneți să suneți partidul lui 
Dumnezeu, v-aș fi semnat. Sau: eu nu mai am ce să 
aleg între partide, eu l-am ales pe El. Sau: noi nu avem 
voie să facem politică, noi știm un singur lucru, că 
vom trece cu toții în fața lui Dumnezeu, și el va face 
dreptate. 

Un tânăr mi-a spus, că el oricum vrea să plece din 
România. I-am spus că și atunci poate să voteze dacă 
rămâne cetățean român, și mai mult, în parlamentul 
european poate să îl reprezinte și pe el un politician 
din România. Mi-a răspuns că nu, odată ajuns în Ger-
mania, va vota cu politicieniu germani, că ei sunt mai 
de încredere decât ai noștri.    

Am întâlnit chiar și fasciști. Unul spunea că unii 
oameni ar trebui să fie duși undeva în deșert, într- 
un lagăr. Alții, că ar trebui să mergem cu tancuri-
le în București, ca să scăpăm noi, ardelenii, de bucu-
reșteni. Un altul a zis că nimeni nu mai poate să fa-

Experiențe de locuit ale 

generației chiriașilor

Paul, 31 de ani

Eu am stat pe Meșterul Manole, după aceea m-am 
căsătorit și ne-am mutat pe Rosetti. Apoi ne-am mu-
tat înapoi la mama pe Meșterul Manole și după ce a 
născut soția, tot în același an, ne-am mutat pe Bârsei, 
la socri. Acolo am stat până în 2012. Pentru că chel-
tuielile au fost prea mari și nu am făcut față, am zis 
Hai să ne mutăm la mama! Și acolo am și rămas până 
acum în mai, când ne-am mutat în chirie cu ajutorul 
de chirie de la primărie. Până la urmă am găsit-o în-
tâmplător pe Facebook, după ce ne-au refuzat cam 15 
proprietari. Am căutat mult. Înainte am găsit ceva în 
Mănăștur, foarte mic și foarte vechi, mobilă veche de 
pe vremea lui bunica, la 300 de euro. Am zis că dau eu 
diferența, că primesc maxim 1400 de lei pentru un an 
de zile, pe cât e făcută decizia de ajutor. Așa am găsit 
la 300 de euro, am zis că avem 5 copii, nu o aveam pe 
micuța și a venit proprietarul cu mine pe Venus. Asta 
era a 14-a încercare. Când să facem contractul, a auzit 

că nimic față de toate greutățile care sunt, și că ne 
apropiem de un moment în care vom intra cu toții în 
război, ne vom omorî, ne vom împușca, și apoi poate 
vom putea relua lucurile să fie înspre bine.

 
Unii ar vrea să stea mai mult la povești cu tine. Dar, 

din păcate, noi nu avem timp suficent. Și nu avem nici 
bani să îi putem plăti pe cei care strâng semnături. 
Avem doar o lună și ceva pentru a strânge 200.000 de 
semnături. Desigur, este bine că oamenii întreabă, că 
vor să afle mai multe, pentru că ei trebuie să știe pen-
tru ce semnează. Îmi place să fac acest lucru. Să îi as-
cult ce spun ei, să cunosc ce probleme au, să le spun 
care este părarea mea și de ce cred că trebuie să fa-
cem politică sau de ce am încredere în mine și în echi-
pa noastră că noi nu ne vom schimba după ce ajungem 
la putere.   

Interviu realizat de Monica Alexe și Enikő Vincze

mama lui câte persoane suntem și a renunțat. A zis că 
Nu-nu-nu, nu dăm în chirie pentru atâtea persoane! 
Ceilalți proprietari la care sunam tot așa ziceau, că 
suntem prea mulți. Unde ne accepta era în Florești cu 
250-300 euro sau în Apahida, dar nu se putea aplica 
acolo dispoziția cu ajutorul de chirie.

Unde stăm acum i-am scris că avem 5 copii. Zice, Da, 
nicio problemă, mă bucur că aveți așa familie mare! 
Și a fost și de acord să vină plata prin primărie. E 330 
de euro, iar diferența o plătesc eu. M-am întâlnit cu 
doamna, i-am dat avansul de 330 de euro în două tran-
șe că doar așa am putut. Era chiar ultima săptămână 
din aprilie. Mă sună a doua zi, Nu vreți să vă mutați 
cu o săptămână mai devreme, totuși să faceți Paște-
le și nu trebuie să plătești o săptămână?. E în Grigo-
rescu la parter de bloc turn, proprietara e o doamnă 
super. Dar vezi tu că nu mulți te iau în chirie. Nici nu 
am îndrăznit să zic că mai negociez ceva... Și îi plătesc 
eu ANAF-ul. Mi-a expirat buletinul și mi-a făcut aco-
lo. Mi-a zis: Poți să stai cât vrei tu, eu nu te dau afa-
ră, doar să-ți plătești dările ce-ți vin, cheltuieli, apă, 
gaz, curent. Dar problema e că vine prea mult. Până 
în 350 de lei cheltuielile la bloc fără gaz, fără curent. 
Pe iarnă o să tot vină, că merge centrala non-stop și 
locuim chiar pe colț. E izolație, dar degeaba, plus că 
iese mucegai și soția e bolnavă de astm.

Cărămida Nr 10 Decembrie 2019
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Proprietara primește în cont 1400 de lei și îi mai dau 
eu diferența 150 de lei lunar. Al doilea an primăria 
zice că plătesc numai 75 la sută. Al treilea an încă 
nu se știe. Îți dai seama că la al treilea an dacă nu se 
aprobă sau nu o să găsească o soluție, o să fie foarte 
greu. Măcar pe timp de vară mai poți să mergi la două 
locuri de muncă. Și totuși cum plătești? Din salariul 
ăsta de 2360 de lei în construcții ce să faci? Unde să 
îți bagi capul? Lucrezi numai ca să îți plătești, deci nu 
ca să supraviețuiești. Ce să zic... m-am bazat că o să 
fie pe ceva loc dosarul de locuință socială, nu chiar 
neeligibil, nici nu știu din ce cauză. Dar timpul tot se 

scurge și mie îmi expiră dispoziția, dacă nu o să îmi 

mai acorde nimic primăria, o să ajung să lucrez doar 

pentru chirie. Noi suntem mari și răbdăm, dar copiii 
nu înțeleg de ce nu e de mâncare.

Ar trebui să fie un pic mai mici chiriile, prețul lor e 
prea mare, e prea mare. Banii nu se fac cu ciocanul ca 
să-ți plătești chiria. O să se ajungă să lucrezi doar ca 
să-ți plătești dările... Hai că vara îți iei două locuri de 
muncă, dar cât poți să o duci așa...? Eu de 7 luni de zile 
nu am mai avut liber de sâmbătă și duminică. Lunar 
cu cheltuieli, diferența la chirie, plus ANAF-ul, ajung 
la 1200-1300 de lei. Anul viitor...? În Cluj sunt prea 
mari chiriile, sunt prea mari! Deci socrii nu mai stau 
pe Bârsei să merg la ei. Toate rudele soției locuiesc 
în Florești, nu pot merge pe capul lor. Sora mea locu-
iește în Fundătura, una la țară, cealaltă în Apahida la 
soacră-sa, frate-miu e în chirie și el, unde să mă duc? 
Nu am unde. Aia e problema.

Bea, 28 de ani

 
În Târgu Mureș am terminat facultatea și am venit 

în Cluj din 2013 la master. Iar ideea era să găsesc chi-
rie pe 2 ani, dar de atunci au trecut 6 ani pentru că 
între timp am început doctoratul. La cămin nici nu am 
solicitat pentru că ideea de cămin nu îmi plăcea, nu 
doream o „viața studențească”, ci intimitate, liniște 
și spațiu pentru propriile gânduri. Viața studențeas-
că înseamnă mulți, gălăgie, nu poți să dormi, trebuie 
să împarți chestii cu alții, alcool și party-uri. Nu am 
auzit pe nimeni care să poată învăța cum trebuie la 
cămin. Eu aveam deja ideea de cercetare, vroiam să 
fac ceva serios, nu doar să trec examenele. Fusese o 
posibilitate legată de căminele A din Hașdeu, urmă-
ream dacă era o cameră disponibilă doar pentru o 
persoană, dar nu a fost să fie. 

Prima chirie am găsit-o prin agenție, eram cu o prie-
tenă tot din Târgu Mureș, care începea facultatea un-
de eram și eu. Ne-am tot uitat vreo două săptămâni la 
apartamente găsite prin piață, grupuri de Facebook, 
dar erau foarte groaznice. Vroiam un apartament de 

2 camere pentru noi sau maxim de 3 camere cu încă 
cineva. Printr-o agenție am găsit, a fost ultima șansă, 
eram foarte supărate. Era 300 de euro cu trei came-
re în Gheorgheni pe str. Borsec. Părea ieftin chiar și 
atunci față de ce era pe piață. Unele mai nașpa erau 
350-400 euro. Apartamentul acesta arăta foarte bine, 
proaspăt vopsit, avea terasă, o baie și bucătărie. A mai 
venit o fată, dar a venit apoi altcineva în locul ei. Era 
colegă de facultate care a plecat la Budapesta, apoi 
a venit un coleg al prietenei cu care eram, apoi altci-
neva, dar numai cunoscuți. În Gheorgheni rămăsese 
chiria numai 300 de euro pentru că eram noi de treabă. 
Ne-am înțeles bine cu cel care avea în grijă aparta-
mentul, o rudă a proprietarului. Iar în lunile de vară 
am plătit numai jumate. Proprietarul era în America 
și nu prea îl interesa foarte mult. E mai mult pentru 
nostalgie, a și venit o dată, a intrat un pic, a plâns și a 
plecat. Ne-am considerat norocoase față de ce era în 
rest pe piață. Acolo era mult verde în jur, ne-a plăcut 
și cartierul, nu doar apartamentul.

Am stat acolo până în 2018, când ne-am mutat 
în apartamentul unei mătușe de-a prietenei mele, 
unde plăteam o chirie simbolică, 50 de euro. Am stat 
în jur de un an pentru că vroiam să stau singură, iar 
prietena mea începuse o relație. M-am mutat în 
septembrie, dar m-am hotărât să caut chirie în vară. 
Erau foarte scumpe. Cel mai ieftin era 250 de euro, 
unde frigiderul era sub pat. Era renovat și arăta 
bine, dar era super mică. Unde am găsit și stau acum, 
m-a recomandat o profesoară.  Avut niște probleme 
personale și s-a decis că mai așteaptă un an. Cum ea 
se știa cu proprietarul, m-a recomandat și în locul 
ei am fost eu. Garsoniera e proaspăt renovată, dar 
a stat 2 ani goală pentru că nu vroiau să stea cineva 
acolo în care nu aveau încredere. Proprietara are mai 
mulți copii care stau în străinătate. Apartamentul 
acesta îl foloseau doar când venea cineva în vizită. 
Se stătea doar câte 2-3 săptămâni. Aici chiria e 180, 

dar e mai mult un gest din partea proprietarei decât 

prețul pieței. Toată lumea mi-a zis să nu spun nimănui 

despre asta că nu e normal, e ceva foarte ciudat!

Attila, 32 de ani

Nici nu cred că mai știu toate chiriile pe de rost.

Am terminat liceul la Miercurea-Ciuc și am venit la 
facultate în Cluj, dar nu am stat la cămin. Prima dată 
am stat cu prietena lângă facultatea de economie, 
în Mărăști, prin 2006, cam un an jumate. Înainte 
erau niște garsoniere pentru muncitori, iar cineva 
a cumpărat, a renovat și a făcut studiouri. Era vreo 
700 de lei, dar pentru că nu lucram și eram studenți, 
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oricum era scump și ne susțineau părinții. Era fain 
acolo, dar ne-am mutat că am avut o pauză în relație. 

Prietena a stat la un moment dat în Mănăștur în-
tr-un apartament de trei camere, erau 5-6 persoane. 
Contractul era semnat de vreo 2 săptămâni și a ve-
nit proprietarul, zicând că vinde apartamentul și să 
plecăm. Am venit și eu și practic am rămas aceeași, şi 
am mers în alt apartament din Mănăștur. De la 400 
de euro pe 3 camere am mers la 450 de euro pe 4 ca-
mere, totul prin 2009. După un an au scăzut la 370 
că scădeau chiriile pe piață. Noi eram într-o cameră 
cu 70 de euro și restul plăteau câte 50 de euro. Am 
stat vreo patru ani în cartier și ne-am mutat pentru 
că toată lumea vroia să se mute. Iar noi vroiam să ne 
mutăm separat. La apartamentul de 4 camere nu era 
făcut nimic, era ca la bloc vechi. Înainte să plecăm, a 
refăcut încălzirea, a pus centrală. După ce am plecat, 
au schimbat și geamurile la termopan și au sigilat. 

Ulterior, vreo trei luni am stat și cu sora prietenei, 
ea era pe cale să plece în Germania. Stătuse și ea în 
apartamentul din Mănăștur, cât și un frate de-al lor. 
Deci noi trei ne-am mutat la Piața Mihai Viteazu în-
tr-un apartament de două camere găsit prin Piața 
pus de o agenție. Am făcut un contract cu agenția, 
care vroia cu 250 de euro. Apoi am găsit anunțul pus 
separat de proprietară și ne-am înțeles cu ea direct 
la 200, chiar dacă în contract s-a scris doar 100. În 
bucătărie era un spațiu rezervat pentru toaletă și 
cabină de duș, foarte mic, făcut din gips carton. Era 
o casă foarte veche chiar lângă statuie, nu era lumi-
nată, dar era un pic renovată. Cealaltă cameră era 
ca o galerie, nici nu puteai să stai în picioare. După 2 
ani, chiria a crescut la 250. Proprietara avea pus un 
anunț de vânzare, chiar dacă ne-am înțeles că nu vrea 
să vândă. La un moment dat după trei ani mi-a zis că 
trebuie să se mute acolo că are ceva probleme de să-
nătate. Ori l-a vândut, ori a venit altcineva pe o chirie 
mult mai mare. Zicea că nu vrea să ne mărească nouă  
prețul că l-a mărit cu juma de an înainte. Prima dată a 
vrut să vândă pentru 29 de mii de euro la 31 de metri 
pătrați. La un an a mărit prețul la 50 de mii de euro. 

Unde stăm acum pe Traian Moșoiu, de vreo trei ani, 
am găsit prin Blitz imobiliare. Era o locație foarte fai-
nă și liniștită, cu garaj închis, iar apartamentul cu 2 
camere și balcon. Și o baie uriașă cu cadă, era lux, nu 
ca în Mihai Viteazul, iar chiria e 350 de euro. Dincolo 
era umezeală și nu aveam parcare. Era și aici o chestie 
că ne-am dus acolo, uite camera, ce fain, luăm în chi-
rie. Cei de la Blitz au zis de fapt nu mai e valabil că a 
venit ruda proprietarului și vrea să se mute și nu mai 
dă în chirie. Eram un pic dezamăgiți pentru că prețul 
era bun. Eram hotărât și trebuia să ne mutăm undeva 
în 2 săptămâni. Am zis că nu e frumos. Am mai căutat 

și după o săptămână sună înapoi agentul că iar e va-
labil apartamentul că nu a venit ruda. Nu mai știam 
ce să fac. L-am obținut, dar a fost o jucărie, am forțat 
de vreo 3 ori și mai erau și alții interesați. Nici aici 
nu discutam direct cu proprietarul, care e plecat în 
Suedia, ci cu o cunoștință. Aici am avut contract pe 
primul an, dar nu a fost prelungit, acum stăm fără. 

Ar trebui să nu se mai plătească în euro și să putem 
să plătim prin transfer bancar. Să putem să facem 

contract pe termen îndelungat. Important e să fii în 

siguranță. Asta e important. Ca în Germania. Că nu se 
schimbă de pe o zi pe alta, ca să poți să te concentrezi 
la altceva. Dacă e făcut contractul bine, plătești 
impozitul și tot, ești în siguranță. Nu zic 10, măcar 
5 ani, măcar 3 ani în contract. Să scrie acolo că atâta 
plătești, atâta primești. Dacă te gândești că trebuie 
să plătești 35 de ani să ai apartamentul tău... Eu stau 
mai bine în chirie decât să cumpăr, sunt mulți bani de 
plătit. Poate vreau să mai schimb apartamentul, unul 
mai mare sau ceva, poate vin copii.

Beti, 40 de ani

 
Sunt din Baia Mare de loc, m-am mutat în Cluj ime-

diat după liceu, eram la facultatea la arte. Am stat la 
cămin, mi se pare că era mai accesibil atunci. Se ridică 
foarte mult numărul studenților și nu se asigură deloc 
cazare pe măsură. În studenție am stat o perioadă în 
chirie, chiar și în gazdă la un moment dat, pe vremea 
aia era chestia cu stat în gazdă dacă vroiai mai ieftin. 
Atunci era ziarul Piața, nu erau anunțuri online, dar 
deja era destul de scump totul. Lumea era conștientă 
că sunt mulți studenți și făceau tot felul de manevre. 
Chiar când ne-am mutat din cămin, eram trei prietene 
care stăteam cumva în aceeași cameră și apoi ne-am 
dat seama că totuși am plătit destul de mult și eram 
tot în gazdă. Pe vremea aia, fiind toți veniți din altă 
parte, nu aveam prieteni sau altceva, nu puteam să 
găsim decât căutând efectiv prin anunțuri.

Apoi o vreme am plecat din Cluj, nu prea îmi mai con-
venea să stau în gazdă. Erau mai puține joburi decât 
sunt acum, era puțin mai greu să rămâi aici în chirie 
după facultate. Am plecat în Baia Mare, era mai ușor, 
am fost profesoară vreo doi ani, după care am avut 
tot felul de joburi prin lume. Când mi-am dat seama 
că nu vreau să mă tot plimb așa aiurea, am realizat că 
din toate variantele din România suna mai ok Clujul, 
aveam și prietenii aici. 

În 2012 deja erau anunțuri online, am căutat cu o 
prietenă. Am găsit unde este acum Sala Polivalentă, 
atunci nu era decât o schelă de beton și un drum 
noroios. Era o zonă destul de necunoscută, dar faină 
și nu era percepută ca o zonă centrală, ca acum. Noi 
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am răspuns prompt, pentru că și pe vremea aia era 
un preț ok, 150 de euro două camere. Prietena nu 
a stat foarte mult și am stat multă vreme singură 
pentru că îmi convenea prețul. Am ajuns în situația 
asta că proprietara te vedea că plătești la timp și 
m-a ținut mulți ani fără să ridice prețul, chiar dacă 
în oraș creștea prețul și cam simțeam că, ok, asta va 
dura o perioadă și se va termina. Am stat 5 ani acolo. 
Apoi, clasica poveste, ea are o nepoată în Germania 

care am înțeles că și-a luat apartament acolo și avea 

nevoie de bani pentru rată. Ea a decis să renoveze că, 
într-adevăr, era ieftin, dar era super vechi și neglijat. 
Pe mine nu mă deranja. Aveam contract, dar am 
avut și experiențe fără contract. În cinci ani zona 
s-a schimbat, nici nu îmi mai plăcea, cum dă un pic 
căldura, de joi e harababură, garduri, jandarmi, închis 
de circulație, gălăgie, Untold, toate sunt acolo. 
Am stat apoi la o prietenă și ne-am căutat chirie în 
Gruia, era un prieten din Baia Mare cu o garsonieră 
foarte mică. Și cumva a fost că nu facem contract, 
nu-mi dai garanție, ne știm, ok. Și era super mic, fără 
ușă la bucătărie, balconul era închis, dar era un pas. 
Aragazul era cu butelie. Patul îmi plăcea că îl puteai 
ridica la perete și cât de cât aveai loc în cameră, că 
dacă lăsai patul jos, nu mai aveai loc de nimic. Chiria 
era 1000 de lei, care după o perioadă mi-am dat seama 
că era un pic cam mult și pentru mine și după aia s-a 

adecvată la prețul pieței. Asta în condițiile în care în 
localități nu există suficiente locuințe sociale.
Discuțiile au fost despre ce înseamnă munca de șofer 
și încărcător sau măturător 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 
înspre bine.

Întreaga discuție a fost înregistrată sub forma unui 
podcast, si poate fi ascultată aici https://www.youtu-
be.com/watch?v=InMb-q7GTTs. Am transcris pentru 
Cărămida câteva fragmente din ce au spus oamenii. 
Le-am structurat în jurul a două teme care ni s-au pă-
rut deosebit de relevante: felul în care publicul perce-
pe lucrătoarele şi lucrătorii în salubritate ca făcând 
o muncă degradantă, care îi face respingători şi care 
se intersectează cu stereotipurile rasiste existente; 
şi importanța auto-organizării lucrătorilor şi lucră-
toarelor ca soluție la abuzuri şi discriminare.

Percepția publică

“Lucrând în oraș, în salubritate înseamnă că ești 
ultima persoană din lume, așa ești văzut în ochii pu-
blicului.”

Munca în salubritate
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întâmplat o chestie: el stătea cu prietena lui în chirie 
într-un apartament de 2 camere și au decis să își 
cumpere un apartament și să își vândă garsoniera. Eu 
nu eram în România atunci și a fost foarte ciudat că a 
zis „Ok, vreau să vând”. Am zis Ok, nu mă deranjează 
să plec, dar a vândut super rapid și după aia a fost 
foarte ciudat că proprietara m-a luat așa că... Mi se 
părea normal că am plătit până în data de x chiria, nu 
a fost un preaviz ca în contract că îți spun cu o lună 
înainte. A fost foarte enervant că era Când pleci de 
acolo? Vreau să schimb yala și a fost foarte frustrant 
că stai puțin, eu am plătit până în data de X. Puțin 

m-am gândit la toate lucrurile astea, că uite cum e și 

cu prietenii ăștia. Fără contract nu e bine nicicum! Și 

am mai auzit de cazuri din astea și înainte.

Apoi am stat la o prietenă până am reușit să găsim 
altceva și chiar azi am semnat contractul! Pe net l-am 
găsit, am fost super pe fază, suntem trei acum și mai 
căutăm o persoană. Dar, oricum, te trezești în situația 
asta că oricât ai lucra... e foarte greu accesibilă o locu-
ință. Pe termen lung te gândești că ok, mai găsesc o 
chirie cu patru prieteni, e cool că am camera mea, nu 
împart... Dar până când? Nu e ok. La asta te gândești, 
că banii ăia se duc.

George Zamfir

În luna mai, Căşi Sociale Acum! a facilitat o discu-
ție cu lucrători și lucrătoare în domeniul salubrității. 
Unul dintre sectoarele economice care nu și-au oprit 
activitatea în timpul epidemiei Covid-19 este indus-
tria salubrizării. Lucrătorii și lucrătoarele din acest 
domeniu sunt printre muncitorii esențiali ai societății 
noastre. Totuși, ei și ele nu primeau nici până acum 
recunoaștere financiară și simbolică adecvată din par-
tea societății. Au fost deposedați de drepturi privind 
sindicalizarea, le-a fost tăiat sporul pentru munca în 
condiții degradante civic, veniturile lor situându-se 
doar cu un pic peste salariul minim pe economie în 
funcție de câte ore suplimentare lucrează noaptea sau 
la sfârșit de săptămână. Datorită gradului de dificul-
tate și toxicității acestei munci, salariații din salubri-
tate se confruntă cu diverse boli. Acum, au pierdut și 
mai multe drepturi. Pe deasupra, nu primesc sprijin 
de la firme nici pentru a se proteja față de infectarea 
cu noul virus. Datorită veniturilor lor mici, continuă 
să fie cei mai dezavantajați în a-și procura o locuință 
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“Am observat persoane care treceau pe trotuar pe 
lângă incarcatorii mei și strigau de la zece metri ‚stai 
acolo nu te apropia de mine!’, deci vă dați seama un-
de s-a ajuns, discriminările sunt la un punct maxim. 
Zonele astea vulnerabile întotdeauna au fost ignora-
te, cum e zona Pata Rât, pentru că practic interesul 
instituțiilor este limitat.”

“E destul de greu ca o persoană să lucreze în gunoa-
ie și să se întoarcă la familia ei tot în gunoaie. Să nu 
ai unde să mergi să te odihnești în liniște, să ai unde 
să faci un duș.”

“Nu știu dacă și-ar permite muncitorii din salu-
britate și spații verzi să își plătească chirii în oraș, 
dacă vor să scape de ghetoul în care locuiesc, cum li 
se sugerează să o facă. Oricum, o familie cu 3-4 copii 
nu va găsi chirie în oraș, sau nu va fi bine primită de 
majoritari în oraș, să le fie vecini.”
“Cum lucrăm pe drum, mai un praf mai una alta, sun-
tem înjurați, ‚nii mă, nu se oprește, mă murdărește!’ 
Sau vine un încărcător sau spălător, spală, stropește 
din greșeală pe om. Suntem huliți, batjocoriți înjurați, 
alții sunt și bătuți.”

Sindicatul

“S-a înființat în urmă cu trei ani, dacă nu mă înșel 
[de către angajații companiei Brantner Vereș]. Am 
auzit de d-l Dohotaru, un prieten și un om care s-a 
implicat în comunitatea noastră. Am luat legătura 
cu el pt că mă săturasem să fiu exploatat și să nu mi 
se dea drepturile. Până la momentul înființării sindi-
catului 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 pt 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 sin-
dicat, am decis să luăm atitudine. Am vorbit cu co-
legii 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 pt 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 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 important e sindi-
catul 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 în-
scris 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.
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 pu-
tem face.

Înființarea unui sindicat nu e grea, tre-
buie minim 15 oameni uniți, care vor să 
aibă 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. Înain-
te noi aveam un spor de salubritate de 
30%. Voi credeți că acest spor încă exis-
tă, dar nu e adevărat. Nu ni s-a mai dat 
niciun spor, până nu am înființat acest 
sindicat. De anul trecut de când am re-
negociat salariile am obținut 5% spor de 
salubritate; este un început bun, chiar 
dacă sunt puțini bani. De când am pier-
dut drepturile, le recâștigam mai încet. 
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Mănușile se dădeau cum se dădeau, dar sindicatul 
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 pu-
blic, 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 singu-
ră 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. Oa-
menii 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 inte-
resez, 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 drep-
turile 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 drep-
turile. 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!”

Statul și Primăria Municipiului Cluj-Napoca nu au nicio obligație 

față de chiriașii lor?

În dialog cu Vasile Roșca

V-ați întrebat vreodată cum decide Primăria Mu-
nicipiului Cluj-Napoca ce imobile (terenuri, clădiri) 
oferă căror persoane, drept compensare pentru imo-
bilele ce nu pot fi restituite în natură pe baza legisla-
ției românești a retrocedărilor? Noi am văzut câteva 
HCL-uri cu privire la astfel de decizii, dar nicăieri nu 
am găsit explicații de ce tocmai imobilele respective 
au fost alese (dincolo de referirea formală la a fi în 
domeniul privat al municipiului și a fi libere de orice 
sarcini), sau la cum s-a luat decizia cu privire la se-
lecția beneficiarilor acestor compensări, dar nici cu 
privire la cum se respectă drepturile foștilor chiriași 
în astfel de situații. 

Poate primăria să dea în compensare un imobil ca-
re este închiriat ca locuință din fondul de stat, fără 
să ofere o locuință alternativă fostului chiriaș ce ur-
mează să fie  evacuat de pe urma acestei proceduri, 
chiar dacă el a respectat toate obligațiile sale timp de 
40 de ani? În orașul Cluj, se pare că poate. Dar, foarte 
probabil, statul poate să facă asta în toată România.

Adică față de chiriașii săi, primăria nu are nicio 
obligație atunci când urmează o procedură în 
vederea respectării „drepturilor proprietarilor”? Să 
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lăsăm deoparte toate suspiciunile cu privire la cât 
de îndreptățite au fost toate persoanele cărora li 
s-au oferit imobile prin procedurile de restituire în 
natură sau compensare. Și să ne concentrăm doar 
asupra acestui aspect al cazului nostru: Primăria 

Cluj-Napoca nu avea nicio obligație față de chiriașul 

căruia nu i-a prelungit contractul tocmai cu scopul de 

a da în compensare apartamentul în care el a locuit 

timp de patru decenii? Sau avea obligații, dar le-a 

încălcat? Primăria nu a găsit niciun alt apartament 

gol, sau spațiu cu altă destinație, sau teren, ca să 

dea în compensare, doar această garsonieră chiar și 

cu prețul de a-și pune chiriașul pe drumuri fără nicio 

compensare sau despăgubire?

Locuință de stat cu chiriaș, transformată în propri-
etatea unei terțe părți 

Vasile Roșca ne-a împărtășit istoria sa locativă și 
ne-a pus la dispoziție câteva acte administrative și 
judiciare care descriu situația sa. Reconstituim aici 
pe scurt povestea lui ca un punct de plecare al unui 
demers prin care dorim să îl susținem în lupta sa de 
a-și face dreptate cât mai repede posibil.
Apartamentul de tip garsonieră de 24 metri 
pătrați dintr-un bloc din cartierul Mănăștur (de pe 
str. Câmpului nr. 42) i-a fost atribuit domnului Roșca 
printr-o repartizare în 11 septembrie 1980 din partea 
fabricii Someșul. 

„Atunci venisem din armată, și eram activist UTC, 
răspundeam de casele de copii din regiunea Cluj. Eu 
însumi am crescut la casa de copii. Locuința mi-a 
dat-o atunci. După 1990, de la primărie au venit o 
singură dată să vadă locuința, că stau singur, că nu 
o dau o în chirie la alții, asta eraîn 1996.”

În septembrie 2004, în urma trecerii în administra-
rea municipiului Cluj-Napoca a locuințelor (nevându-
te și netrocedate încă) din vechiul fond de stat, pri-
măria reprezentată de primarul Emil Boc precum și 
de șefii serviciului locativ și al direciei de patrimoniu 
au semnat cu Vasile Roșca un contract de închiriere 
pe garsoniera numită „locuință.” În acest contract, cu 
privire la încetarea contractului erau amintite doar 
situații de neplată a chiriei și/ sau a utilităților, de 
comportament ce face imposibilă conviețuirea sau 
crează stricăciuni însemnate, de părăsirea domici-
liului de către chiriaș, sau decesul său. 

„Prima oară am vrut să cumpăr garsoniera în 1993. 
Atunci doamna Botea de la primărie mi-a zis că pri-
măria nu o poate vinde. Prin 1996 am adunat ceva 

datorii, am avut o perioadă mai grea în viață, și atunci 
mi-au spus că nu o pot cumpăra din cauza acestor da-
torii. Apoi am depus o cerere de cumpărare în 2014. 
Era o cerere pe care am scris-o cu mâna, și am atașat 
la ea, precum trebuia, o adeverință de venit și o ade-
verință de la asociația de proprietari care dovedea că 
nu am datorii. Nu am primit răspuns la această cerere. 
Tot în 2014 am depus și cererea pentru prelungirea 
contractului de închiriere. Pe aia au aprobat-o. M-am 
dus în 2015 la doamna Miron de la primărie, mi-a zis 
doar așa verbal, mai treceți pe aici, mai vorbim. Când 
m-am dus să văd cum este dosarul meu, acea cerere, 
și adeverințele nu erau la dosar. Au dispărut.”

Contractul de închiriere al lui Vasile a fost prelun-
git printr-un act adițional în octombrie 2014. Acesta 
stabilea ca termen de închiriere al apartamentului 
ziua de 27.07.2019, și menționa următoarele condiții 
noi (față de cele din contractul din 2004): „contractul 
de închiriere încetează la împlinirea termenului, iar 
proprietarul va notifica chiriașul prin intermediul 
executorului judecătoresc ca să elibereze imobilul 
în termen de 30 de zile de la data comunicării.”Dar 
între timp, în 2017, primăria a dat apartamentul lui 
Vasile în compensare. 

„Mie nu mi-au comunicat nimic. Când am aflat în 
2019, deja era prea târziu. Doamna Miron mi-a zis că 
mi-au trimis o scrisoare cu o firmă de curierat. Dar 
la mine cu siguranță nu a ajuns. Când am întrebat-o 
de ce au dat locuința mea în compensare cu doi ani în 
urmă fără ca eu să fi știut despre asta, mi-a răspuns 
așa: pentru că dumneata nu prea ai stat acasă, și eu 
credeam că locuința este goală. Dar chiria mea era 
plătită, nu aveam restanțe. Deci, precum s-a adeve-
rit, exact locuința mea a fost vânată încă din 2017.”

„În 2017 s-a mai întâmplat ceva. În 8 ianuarie mă 
uitam la televizor, și dintr-o dată a pușcat caloriferul 
electric pe ulei, și de acolo a început incendiul. Am 
încercat să sting focul. Am sărit și am pus pătură pe 
calorifer, dar s-a extins focul, totul a ars pe dinăuntru. 
Pompierii au venit în 15 minute, am procesul verbal 
de intervenție care spune că motivul incendiului a 
fost scut circuit la caloriferul electric, și atestă că mi-
au ars toate bunurile din apartament în proporție de 
90%, s-au degradat pereții, geamurile, ușile. Eu am 
ajuns la spital cu arsuri grave. M-am dus acasă, am 
stat doar 3 zile la spital, și m-am tratat eu precum am 
știut, mă pricepean, sunt asistent medical. Știam un 
singur lucru, că trebuie să merg mai departe, să repar 
toate lucrurile. Nu mi-am pierdut puterea. M-am dus 
la primărie să anunț, și să îi chem să vadă. Au venit 
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după o lună zile, după ce casa era aproape terminată, 
deși ar fi fost obligați să vină ca proprietari să con-
tribuie la reparații.Eu mi-am refăcut locuința din 
banii mei, m-a costat vreo 30000 lei. Când au venit 
după o lună, au făcut poze, dar nu mi-au dat nimic ca 
și contribuție. Și nici proces verbal nu au făcut. Toată 
investiția mea a rămas la primărie. Și în timp ce, sau 
după ce eu am investit atâția bani și am pățit ce am 
pățit, primăria s-a decis să îmi dea apartamentul la 
niște oameni care trebuiau să primească înapoi un-
deva în oraș un teren, și în locul acelui teren tocmai 
garsoniera mea au găsit-o să le-o dea. Dar pe atunci, 
în 2017 încă nu știam despre asta. Îmi vedeam de 
treburile mele.”

„Și mai mult decât atât, în aprilie-mai 2019, pri-
marul Emil Boc a venit la noi la Presa Universitară, 
eu atunci lucram deja acolo. Nu știam nici eu, nu știa 
probabil nici el ce mi se întâmpla chiar în momentele 
în care vorbeam, că eram pe cale să îmi pierd garso-
niera. A venit pentru 
că a vrut să își scoa-
tă o carte și el, și so-
ția lui. Atunci i-am 
arătat ce diplomă 
am eu din războiul 
din Golf și am făcut 
o poză împreună. 
Eu am aflat despre 
procesul împotriva 
mea, în care oamenii 
cărora primăria le-a 
dat garsoniera mea 
cereau să fiu eva-
cuat, abia în iunie 
2019, și tot atunci 
am aflat că toată 
treaba aceasta au 
început-o cu doi ani 
în urmă.”

Aflăm informații despre faptul că apartamentul lui 
Vasile a fost dat în compensare încă din anul 2017 la 
patru persoane reprezentate de un avocat, din Deci-
zia civilă 197/A/2018 a Curții de Apel a județului Cluj 
care a făcut referire la Decizia sa civilă anterioară 
391/A/2017: Primăria Municipiului Cluj-Napoca a 
atribuit două apartamente în compensare reclaman-
ților (unul de pe str. Castanilor mr. 6 ap 19, și celălalt 
de pe str. Câmpului nr. 42 ap. 44), pentru imobilul ce 
nu putea să le restituie conform Legii 10/2001 (un 
teren în suprafață de 594 mp de pe str. Teleorman 
nr. 48). Conform instanței, contractele de închiriere 

pentru cele două apartamente trebuiau respectate 
de reclamanți doar până la data exprirării lor, adică 
până în 27.06.2019. Deoarece actul de împroprietă-
rire a reclamanților nu a fost un act de restituire în 
natură, ci un act de compensare, spunea Decizia Cur-
ții, dincolo de această dată, aceștia nu aveau obligații 
față de foștii chiriași ai apartamentelor pe care le-au 
primit în compensare. 

„Eu am aflat doar în iunie 2019 despre toate aces-
te procese vechi, respectiv despre faptul că primăria 
dorea să mă evacueze. Scrisoarea zicea așa: <Prin 
prezenta vă rugăm să fiți prezent la imobil în 4 iulie 
2019 ora 15.00 pentru a pune în aplicare Dispoziția 
567/ 04.02.2019 a Primarului municipiului Cluj-Na-
poca, emisă în baza Legii 10/2011>. Adică se referea 
la faptul că a dat apartamentul meu în compensare, 
și se aștepta, poate ca eu să părăsesc locuința de bu-
nă voie. Eu însă nu am făcut asta. Era să fac infarct 
de la scrisoarea aceea. Aveam chiria plătită la zi, nu 

am avut restanțe la nimic. Știam că eram chiriaș lao 
locuință de stat, trebuia să mă întrebe pe mine dacă 
nu cumva vreau să o cumpăr. M-am dus a doua zi la 
primar, îmi zicea doar atât, că mă trece pe locuință 
de necesitate și să îmi depun cerere pentru locuință 
socială pe 2019, că nu are ce să facă, pentru că este  
hotărâre judecătorească definitivă despre evacua-
rea mea, și el nu o mai poate schimba. Eu îi ziceam că 
primăria ar fi obligată să îmi dea altă locuință dacă 
m-a pus astfel pe drumuri, dar el că nu și nu, trebuie 
să îmi depun cerere și să îmi aștept rândul. Eu i-am 
zis că din 2017/2018 primăria nu mai dă locuință în 
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compensare, mi-a zis că știu prea multe. Deci primăria 
vinde locuințele de stat ca să facă bani din asta. Deci 
tu spui că vrei să cumperi case sociale de pe piață și 
tu le vinzi pe care le ai? Este absurdul lui Boc. I-am 
spus așa la despărțire: <de acum încolo o să aveți un 
adversar foarte mare în mine>.”

În august 2019 Vasile a primit o Notificare de 
la un executor judecătoresc, care îl soma în nu-
mele noilor proprietari ai locuinței să părăsească 
imobilul până la data de 6 septembrie 2019, în caz 
contrar îi puneau în vedere că îl dau în judecată. 
Asta s-a și întâmplat. Prin Hotărârea Civilă din 18 
decembrie 2019, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus 
evacuarea lui. Domnul Roșca a căutat un avocat, și 
a contestat această hotărâre, cerând totodată in-
troducerea în cauză a Primăriei Cluj-Napoca, dar a 
pierdut apelul. A primit comunicarea respectivă în 
10.01.2020, și putea să citească propriile argumen-
te care au fost respinse de judecător:

Recunoaște dreptul noilor proprietari, dar consi-
deră că primăria nu și-a îndeplinit obligațiile față 
de el, drept urmare el nu are unde locui.A fost in-
dus în eroare de reprezentanții primăriei care l-au 
asigurat că i se va prelungi contractul de închirie-
re și au tergiversat soluționarea cererii sale de a i 
se atribui o nouă locuință socială. Nu poate părăsi 
imobilul până nu i se pune la dispoziție o nouă locu-
ință. În plus, primăria trebuia să ofere alte imobi-
le în compensare, nu pe cele care erau ocupate de 
chiriași. Primăria ar trebui obligată la penalități în 
favoarea reclamanților. A arătat că a adus îmbu-
nătățiri imobilului în care locuiește. În ianuarie 
2017 apartamentul a fost devastat de un incendiu 
în proporție de 90%, șiel a plătit toate reparațiile.
În schimbul acestei investiții, el cerea termen de 
grație până când i se va atribui o nouă locuință. Re-
clamanții nu au fost de acord nici cu introducerea 
primăriei în proces, nici cu acordarea perioadei de 
grație. În plus, au susținut că îmbunătățirile nu au 
relevanță, deoarece imobilul nu le-a fost retrocedat 
ci le-a fost dat în compensare.

Vasile nu și-a părăsit locuința. Drept urmare, în 
21.05.2020, a primit o Somație de la un executor 
judecătoresc, care spunea: „în termen de 8 zile să 
evacuați imobilul, și în termen de o zi de la primirea 
acestei somații să plătiți 2100 lei cheltuieli de jude-
cată și 3300 lei reprezentând cheltuieli de executa-
re silită. Termenul pentru evacuare a fost fixat pe 
03.06.2020, ora 10.00.”

„În 3 iunie i-am așteptat acasă. A venit execu-
torul și niște jandarmi. Nu aveau ce să facă mare 
lucru. Mobila mi-am dus-o eu undeva dinainte, am 
golit  tot apartamentul. Deja plăteam și datoriile, 
că executorul mi-a pus proprire pe salar. Apoi am 
făcut cerere la UBB, astfel că acum stau la căminul 
nr. 17, am unde să îmi pun capul. Am depus și o ce-
rere pentru un apartament din cele oferite pentru 
personalul UBB, ca să pot să stau acolo, până îmi dă 
primăria o locuință. Am aflat între timp, că pe cere-
rea mea de locuință socială depusă în 2019 mi-au 
dat 90 de puncte, așa că sunt pe locul 65 al faimoa-
sei liste de priorități a primăriei.” 

În 2020, primăria a repartizat 5 locuințe printre 
cei 400 de solicitanți din 2019. 

De ce este Vasile Roșca îndreptățit la locuință so-
cială

De ce a presupus primăria încă din 2014, că nu va 
putea să prelungească contractul de închiriere pe 
apartamentul lui Vasile după iunie 2019? În ora-
șul Cluj mai sunt multe locuințe în această situație, 
precum sunt și locuințe goale. De ce nu a dorit să 
vândă acest apartament între timp domnului Roș-
ca, care îl închiria de 40 de ani? De ce nu are pri-
măria grijă de fondul locativ de stat pe care îl are 
în administrare? Sau, de ce nu s-a gândit timp de 5 
ani să identifice măsuri prin care să ofere locuință 
socială alternativă chiriașului după data încetării 
acestui contract? De ce nu s-a gândit la astfel de 
măsuri măcar începând din 2017, când știa deja că 
actualul său chiriaș bun platnic va fi fost evacuat 
de proprietarii cărora primăria le-a dat în compen-
sare acest apartament? De ce nu a dat primăria în 
compensare orice alt spațiu al său care aparținea 
de domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca sau 
putea să fie trecut cu ușurință în acest domeniu 
cum se procedează de obicei și care era liber de ori-
ce sarcini (terenuri, spații cu altă destinație decât 
locuințe), mai ales că beneficiarilor trebuia să le fi 
restituit un teren ? 

Dincolo de modul în care a fost evacuat din locu-
ința care i-a fost repartizată de la locul de muncă 
în 1980 și în care a locuit timp de patru decenii, și 
dincolo de eligibilitatea lui în funcție de veniturile 
sale, în momentul în care primăria i-a luat locuința 
trebuia să îi fi dat o locuință alternativă și din moti-
vele de mai jos: 

„În 1989 lucram la urgențe la salvare. Revoluția 
m-a prins la salvare. Eu l-am luat pe Călin Nemeș 
de pe jos. Nu am cerut adeverință de revoluționar 
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pentru asta, precum au cerut alții, susținând că au 
participat la revoluție. Eram în timpul serviciului, 
și am considerat că mi-am făcut datoria, trebuia 
să salvez vieți de om, asta făcea parte din serviciul 
meu. 

Mi-a plăcut aventura, am fost foarte bun în ur-
gențe. M-am prezentat la o recrutate pentru războ-
iul din Golf, și am fost selectat ca subofițer, cadru 
medical. A fost o selecție aspră, din Cluj am fost 
selectat doar eu, și am plecat sub protecția engle-
zilor în Kuweit. Lor le trebuia om de acțiune, care 
dacă vede sânge, nu pică jos, un om cu integritate 
psihică foarte puternică, care să nu se sperie, să nu 
facă diferețe între oameni, să știe exact cine poate 
fi salvat, indiferent de vârstă. Eram plutonier ma-
jor, am lucrat și la triere, când au ajuns elicopterele 
cu răniții. Acolo am văzut ce putea să ajungă viața 
omului. Am stat 6 luni, după ce s-a treminat războ-

iul m-am întors acasă. Dar această experiență m-a 
marcat pe toată viața. Pentru acest serviciu nu am 
cerut niciodată recunoaștere de la primăria cluju-
lui, chiar dacă, mă gândesc, măcar acum, când m-a 
evacuat din locuința în care am stat 40 de ani, ar 
putea să mă recompenseze cu o altă locuință soci-
ală.”  

Recent, Primăria municipiului Cluj-Napoca pro-
punea introducerea pe lista de criterii de eligibi-
litate și de selecție în vederea atribuirii de locuin-
țe sociale a următorului criteriu punctat cu 40 de 
puncte, Caz de excelență, definit precum urmează: 
„Cazurile de excelență sunt cazurile solicitanților 
care și-au adus aportul la creșterea prestigiului 
Municipiului Cluj-Napoca sau a țării prin perfor-
manțe intelectuale, culturale, sportive, civice, etc.” 
Va primi Vasile Roșca cele 40 de puncte pe eventua-
la sa cerere depusă în acest an?

Enikő Vincze

3. Analize

Ce este evacuarea forțată? 

1. Relocarea temporară sau permanentă din  

locuință, teren sau ambele; 
2. Relocarea este realizată împotriva voinței 

ocupanților, cu sau fără utilizarea forței; 
3. Poate fi derulată fără furnizarea unei alternative 

de locuire și relocare adecvate, fără acordarea 
unei compensații adecvate și/sau acces la teren 
productiv, când este cazul; 

4. Se derulează fără posibilitatea de contestare a 

deciziei de evacuare, cât și a procesului de evacuare, 
fără tratament juridic echitabil și desconsiderarea 
obligațiilor naționale sau internaționale ale statului. 
(Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile 
Omului 2014, ”Fact Sheet 25.  Forced Evictions”).

Important de reținut:

1. Evacuările pot fi forțate chiar și fără apelul 

la violență fizică, de exemplu prin intermediul 
amenințărilor și acțiunilor de intimidare precum 
tăierea accesului la utilități. 

2. Protecția împotriva evacuării nu este legată 

de drepturile de proprietate. Oricare ar fi tipul de 
posesie – proprietate, chirie publică sau privată, 

cooperativă de locuire, locuire de urgență, locuire 
informală ș.a., toți oamenii au dreptul la protecție 
împotriva evacuărilor forțate. 

3. De una singură, o decizie administrativă sau 

juridică nu rezultă într-o evacuare justificată. 
Dacă acea decizie nu e conformă cu standardele 
internaționale din drepturile omului și obligațiile de 
stat, punerea ei în practică poate constitui evacu-are 
forțată. 

4. Nu toate evacuările sunt interzise prin legislația 

internațională. Dacă normele juridice internațio- 
nale, cât și cele naționale, sunt respectate, evacuările 
pot fi o necesitate, cum ar fi cazul protecției vieților 
dacă zona e predispusă hazardelor. (Biroul Înaltului 
Comisar ONU pentru Drepturile Omului 2014).

Conform Biroului pentru Drepturile Omului din 
cadrul ONU, evacuările forțate violează în mod 
frecvent și alte tipuri de drepturi ale omului, civile  
și politice, cum ar fi: dreptul la viață, dreptul la si-
guranța persoanei, dreptul de neinterferență în 
viața intimă. Raportorul special ONU pe locui-
re adecvată, Miloon Kothari, în Raportul său din 
2004 susține obligațiile statelor la a proteja îm-
potriva, cât și de a se abține de la efectuarea eva-
cuărilor forțate, obligații provenite din legis- 
lația internațională. UN-HABITAT subliniază fap-
tul că în multe situații, victimele evacuărilor forțate 
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aparțin unor grupuri specifice de populații: cei mai 
săraci, comunități care sunt discriminate, marginali-
zații și cei care nu au puterea de a influența deciziile 
și planurile proiectelor care conduc la dislocarea lor. 
Adesea, chiar sărăcia în care se găsesc este cea care 
determină ca cei săraci să devină subiecții dislocă-
rilor și relocărilor și la perceperea lor ca fiind țin-
te cu slabă rezistență. (UN-HABITAT, 2014:7).

Vasile Gâlbea

Viena Roșie. 

Socialismul municipal 

(Gemeindesozialismus)

Karl-Marx-Hof, Piața 12 Februarie, Viena. Wikimedia/ Georg Mittenecker

Viena a primit indicatorul ‘roșie’ în anii ’20, o perioa-
dă în care, printr-un program socialist radical, admi-
nistrarea orașului a reușit să instaureze condițiile de 
bază ale dreptului universal la oraș. Este un moment 
istoric de neocolit pentru discuția despre locuința so-
cială, fiind contextul în care aceasta s-a concretizat ca 
și categorie politico-administrativă.

În secolul al XIX-lea, ca și capitală - împreună 
cu Budapesta - a unui imperiu cu peste 50 de mili- 
oane de locuitori, și rezidența curții imperiale, Viena 
avea excelența marilor metropole europene, dar nu 
neapărat și urbanizarea necesară. După 1948, orașul 
a trecut printr-o regenerare urbană, prin care s-au 
extins transportul public și alte infrastructuri, dar 
prin care clasa favorizată a rămas burghezia. În ace-
lași timp, orașul a trecut printr-o constantă creștere 
care a ajuns la punctul culminant odată cu stabilirea 
pe teritoriul său a refugiaților veniți din provinciile 
estice din timpul colapsul imperiului. Numărul său 
de locuitori a crescut de la circa 400 de mii la 2 milioa-
ne. În 1914, Viena a fost al treilea oraș european după 
Londra și Paris ca populație. După Primul Război Mon-
dial, orașul a ajuns într-o stare socială lamentabilă, ce-
ea ce, pe lângă șomaj și subnutriție, a fost intensificat 
și prin lipsa locuințelor. 

Urbanizarea periferiilor orașului – construirea de 

locuințe municipale 
Această criză a provocat o reacție de auto-organi-

zare a populației urbane însărăcite. Pe zeci de mii 
de tronsoane create pe terenuri ocupate au apă-
rut și mici lăcașuri unifamiliale și mici cooperati-
ve de edificare. Reformele introduse de primul gu-
vern austriac, precum reducerea zilei lucrătoare la 
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8 ore, concediul plătit, dreptul la vot pentru femei și 
introducerea reglamentării chiriilor în 1919 a per-
mis  majorității sărăcite să-și aleagă prima admini- 
strație social-democrată a orașului cu un program ca-
re promitea structuralizarea eforturilor de a urbani-
za periferiile orașului. Această administrație a rămas 
în funcție până 1934, în ciuda guvernării naționale 

Unul din patru vienezi 

locuiește într-o locuință 

municipală. 

Heinrich Schmidt și Hermann Aichinger, am Fuchsfeld, Viena, 1927. 

Necunoscut/ Domeniu Public

conservatoare.
Noua administrație a pus construi-

rea locuințelor pe prim plan. În 1923 a 
fost aprobat un program care prevedea 
construirea a 25.000 de locuințe până 
1928. Obiectivul s-a realizat deja prin 
1927, așa că administrația a extins pro-
gramul și a promis încă 30.000 de locu-
ințe până 1933. Până în 1934, Viena a 
construit 61.175 de locuințe și deja o ze-
cime a locuitorilor săi trăiau în locuințe 
municipale. Este important de remarcat 
și că, în ciuda faptului că această dezvol-
tare a fost una lansată de către oraș și 
realizată într-o peri-oadă foarte scurtă, 
nu a rezultat într-o arhitectură unifor-
mă. Din cauza că majoritatea arhitecți-
lor implicați au venit din aceeași școală 
de arhitectură, într-adevăr se recunosc 
anumite caracteristici preponderen-
te, dar în cei 14 ani aproape 200 de ar-
hitecți au lucrat pe dez-voltări publice, 
cu mână relativ liberă. Cu toate acestea, 
proiectul nu s-a sfârșit cu construirea 
locuințelor, ci a fost unul de urbaniza-
re integrală. Aceasta a implicat nu nu-
mai introducerea spațiilor comerciale, 
școlilor, grădinițelor, centrelor sociale 
pentru tineri, de maternitate, clinici și 
centre spe-ciale pentru tratarea tuber-
culozei (cunoscută în europa de mijloc 
ca ‘boala vieneză’  înainte de război), ci și programe 
progresive și chiar experimentale pentru aceste faci-
lități, deseori cu participarea intensivă a locuitorilor. 

Arhitectura noii dezvoltări urbane 

Integrarea tuturor acestor elemente în planurile de 
dezvoltare s-a manifestat, desigur, și prin arhitec-tură, 
aceasta fiind diferită față de nou-născuta tipologie mo-
dernistă. Arhitectura vieneză a perioadei a și fost criti-
cată din acest punct de vedere chiar dacă în mod cert a 
dat un alt răspuns la principalele probleme ale ambien-
tului urban de dinainte, cum ar fi igiena proastă, lipsa 
de aer curat și lumină. În această perioadă s-au constru-
it primele locuințe cu baie și bucătărie individuală, și 
chiar și locuințele fără baie individuală au avut acces la 

băi colective. Prin îmbunătățirea igienei, mortalitatea 
infantilă s-a înjumătățit într-un singur deceniu. Pentru 
a străbate deficitul imens, apartamentele au fost rela-
tiv mici, între 38 și 48 m2 (potrivit Eurostat mărimea 
medie a unei gospodării în România este de 43,9 m2), 
în schimb locuința a fost definită ca fiind parte a unei 
infrastructuri și și a unei rețele de facilități mai largi. 
Arhitecții au părăsit ideea fațadei principale orientate 
spre străzi, locuințele au fost organizate pe niște curți 
interioare spațioase și liber accesibile.
Această tipologie a fost posibilă întrucât cartierele 
rezidențiale aveau o densitate scăzută față de cele 
construite înainte de război sau cele construite în 
alte orașe europene. Marele avantaj al arhitecților 
a fost abundența terenurilor disponibile. Suprafața 
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neconstruită medie a așa-numitelor Superblocuri 
a crescut până la 80%, în timp ce prevederea legală 
a fost de 20%. Disponibilitatea terenurilor de 
construcție a fost unul dintre efectele politicilor 
financiare. În 1920 orașul a obținut dreptul la 

administrare autonomă și prin aceasta a reușit să 

introducă o taxare radical progresivă, datorită căreia 

noile dezvoltări au putut fi realizate direct din bugetul 

municipal, fără dependență de credite private. 
Taxa locativă (Wohnbausteuer) a rămas singura 
taxă indispensabilă și a fost calculată progresiv pe 
valoarea imobilelor, astfel încât cele 0.5% imobile 
din vârf au returnat 45% din bugetul total. Adițio- 
nal, și serviciile și bunurile considerate superfluente 
au fost taxate, iar din 1927 orașul a lansat taxa ‘de 
lux și extravaganță deosebită’ care a format 20% din 
bugetul total al orașului. 

În schimb, Primăria a considerat investițiile în 
construcția locuințelor municipale nerambursabile 
și chiriile au fost practic calculate în funcție de 
costurile întreținerii și astfel au rămas extrem 
de scăzute, în 1926 chiria medie fiind de 4% din 
venitul mediu pe gospodărie. În procesul de alocare 
a locuințelor au fost favorizați cei care s-au născut 
în Viena, statut care însemna de patru ori mai 
multe puncte decât cetățenia austriacă. Prin taxarea 

ridicată a investițiilor private, interesul în terenuri și 

imobile urbane a scăzut enorm, precum și valoare 

terenului urban, ceea ce a susținut investirea publică 

în imobile, în urma căreia, până în 1924, Municipiul 

Vienez a ajuns să fie cel mai mare deținător de teren 

în Viena. Transformarea societății și anihilarea inegali- 

tăților între clasele sociale printr-o taxare 

progresivă și prin politici sociale în toate domeniile 

vieții urbane, a fost gândită de către socialiștii 

austrieci ca a treia cale între violența revo- 

luționară comunistă (naționalizarea forțată) și social-

democrația compromițătoare. După ani de presiune 
din partea opoziției burgheze în 1934, guvernul 
fascist a îndepărtat administrația orașului prin 
intervenție militară și a suspendat toate politicile 
introduse de socialiști. După distrugerea parțială a 
fondului locativ în al Doilea Război Mondial, tradiția 
locuințelor municipale a recâștigat susținerea 
publicului și a rămas în proprietate municipală până 
în ziua de azi.

În condițiile de azi, în care administrațiile refuză 
implicarea publică în dezvoltarea orașului și atenua- 
rea efectelor sistemului financiar este redusă la 
macro-soluții antreprenoriale des celebrate pentru 
blândețea și, de astfel compatibilitatea lor cu marele 
capital (de exemplu proiectul Chilean), exemplul 

Vienei interbelice rămâne un contrapunct marcant. 
Viena Roșie ilustrează complexitatea unui program 

social de urbanizare în care locuința socială ocupă 

o poziție centrală, dar nu este redusă la clădire 

în sine. Arhitectura propriu-zisă, oricât ar fi ea de 
inteligentă, nu are puterea de a rezolva probleme 
sociale, însă are abilitatea de a stabiliza anumite 
relații sociale, un efect pe care îl putem urmări atât 
în cazul marilor orașe post-industriale din emisfera 
nordică, cât și în cazul uriașelor colonii informale 
din cea sudică. Viena Roșie ne arată, că o politică 

municipală radicală nu crează dependența clase- 

lor vulnerabile față de stat: acest lucru se poate evita 

prin crearea de bunuri comune, comunități mai mari 

cu interese comune, și cu siguranță are doar efecte 

benefice asupra locuitorilor orașului pentru că rezultă 

în decomodificarea locuinței. 

Péter Máthé

Cum se poate crește fondul 

de locuințe sociale publice?

Locuințele sociale se pot obține prin construcții noi 
pe diverse terenuri, intercalate în zonele rezidențiale 
existente sau în zone ce pot fi incluse în intravilanul 
Clujului prin asigurarea infrastructurii stradale, de 
utilități și de transport public.   
Intercalarea grupărilor de locuințe sociale peste tot 
în oraș și cu un bun acces la infrastructura de trans-
port public reflectă spațial scopul locuirii sociale, și 
anume de a ajuta la o mai bună integrare a locuito- 
rilor acestora în comunitatea urbană și de a evita se-
gregarea spațială (ghetoizarea). 

Fondul locativ public se poate extinde cu scopul de 
a fi atribuit cu chirii subvenționate nu doar prin  
construcții noi dedicate exclusiv locuințelor sociale, ci 
și prin diverse alte metode, de exemplu prin:

● reabilitarea și transformarea clă-
dirilor vacante (inclusiv foste fa-
brici) în imobile ce găzduiesc (și) lo-
cuințe sociale; 
● extinderea pe verticală a clădi-
rilor existente în zonele centrale și 
periferice ale orașului, acolo unde 
regulamentul urban o permite; 
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●  intercalarea acestor locuințe în 
noile clădiri rezidențiale private re-
alizate de dezvoltatori, prin condiți-
onarea noilor dezvoltări imobiliare 
de un procent de locuințe realizate 
pentru fondul public de locuințe;
● transformarea unor imobile pe 
care administrația publică locală le 
achiziționează de pe piață cu scopul 
de a crea locuințe sociale; 
●  alte metode.

Locuința proprietate privată-  

de la vis la corvoadă

După aproape treizeci de ani, 98 la sută din locuințele 
din România sunt în proprietate privată. Ar putea suna 
bine. E un număr atât de impresionant, încât ne aduce 
țara pe primul loc în Europa în acest top. Da, avem un 
procent mai ridicat decât în Germania, Franța, Marea 
Britanie, Suedia, Elveția sau Italia. Nu înseamnă că lo-
cuințele sunt în proprietatea locatarilor, ci că sunt în 
proprietatea unor privați. De cele mai multe ori locata-
rii sunt proprietarii locuinței, dar în niciun caz nu e vor-
ba de toate cele 98 la sută dintre locuințe. Cu toții avem 
cunoscuți care stau în chirie, dar se pare că la nivel na-
țional nu avem niciun fel de date serioase despre câte 
locuințe sunt date efectiv în chirie. Mai știm și că piața 
gri este adevărata piață a chiriilor.

Scrie pe toate gardurile că NU EȘTI OM DACĂ NU 
EȘTI PROPRIETAR. Umilirea asta continuă și din toate 
părțile nu e doar o dojană părintească constructivă care 
te ajută să evoluezi chiar dacă te doare, care te împin-
ge să muncești mai mult și cu mai multă dedicare. Rolul 
umilirii este simplu: să simți că nu ai dreptul să te îm-
potrivești și să protestezi la adresa situației. Umilința 
te face să simți că e vina ta și, drept urmare, să accepți 
condițiile mizerabile actuale tocmai de rușine că nu ai 
putut deveni proprietar. Ți se spune că totul ține de ti-
ne și doar prin propriile tale eforturi ajungi să reușești.

Adevărul dur este că locuința proprietate priva-
tă costă. Ne costă foarte mult atât la nivel individual, 
cât și la nivel social. Unii dintre noi ajung să-și permi-
tă costul, iar alții nu. Să reținem că nu toți proprieta-
rii sunt bogați, iar reparațiile, echiparea și îmbunătăți- 
rile sunt costuri mari și pentru cei care deja sunt pro-
prietari deplini. Aceste costuri pălesc, însă, față de situ-
ația celor care plătesc ipotecile care îi aruncă în brațele 
unei relații dependente cu băncile. În momentul sem-

nării ipotecii devenim captivi joburilor pe care nu le mai 
putem schimba fără riscul teribil de a ajunge în neplată. 
Iar până la plata efectivă a împrumutului, ani de zile vi-
răm aproape numai dobânzi. În același timp vedem cum 
băncile din România ating niveluri record de profit an 
după an, chiar pe primul loc în Europa ca viteză. Prima 
jumătate a lui 2018 a adus cel mai mare profit vreoda-
tă sectorului bancar din România, 3.6 miliarde de lei. 
Strict economic, locuința proprietate privată ne costă 
pe toți cu mult mai mult pentru că ea include automat 
profiturile din domeniu. Iar acele profituri sunt printre 
cele mai mari din economia românească.

Costurile lui 98 la sută abia încep să se vadă clar în 
România. Cu ajutorul lui ocupăm locul 1 în Europa în-
tr-un alt top – supraaglomerarea, adică în 47 la sută 
dintre gospodării locuiesc bunici cu copii și nepoți, de 
exemplu. Tinerii între 15-29 de ani sunt și mai afec-
tați: 65 la sută dintre ei trăiesc în condiții de supraa-
glomerare, tot locul 1 în Europa, după cum ne infor-
mează Eurostat. De ce? Tocmai pentru că cei tineri nu 
își permit să își facă un cămin separat. Locuința pro-
prietate privată e prea scumpă de cumpărat, iar chi-
ria – la fel de scumpă – nu are sens financiar dacă 
există alternativa locuirii cu părinții. Pe de altă par-
te, pensia de vârstă nu acoperă nici măcar costul vie-
ții, darămite plata unei chirii pe piață. E ca și cum 
guvernările nu iau în calcul altceva decât că pensio- 
narii sunt proprietari de locuințe. Situația se va schim-
ba însă drastic în următoarea perioadă.

Diversitatea problemelor de locuire este, din pă-
cate, și mai mare. Avem un oraș care se mândrește cu 
studenții și chiar se îmbogățește prin ei, dar studen-
ții abia își permit să existe. Normalitatea e să locu-
iești ca student în camere de cămin cu alte trei-patru 
persoane, fie să plătești chirii exorbitante acoperite 
cu chin de părinți care locuiesc și muncesc adesea pe 
salarii mai mici decât în Cluj. Sunt disponibile doar în 
jur de 14 mii de locuri la cămine, studenții sunt mult 
mai mulți. Ei nu se pot concentra pe studiu și pe des- 
coperirea vieții de facultate pentru că sunt nevoiți să 
se angajeze cu normă întreagă. Dacă nu ai norocul unor 
părinți care să te susțină financiar chiar și un pic, nici 
nu ai cum să faci facultatea dacă nu prinzi loc la cămin. 
Câtora dintre ei nu li s-au refuzat astfel șansele unei 
educații superioare? Nu e de mirare că din ce în ce mai 

98%
locuințe în fond privat
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mulți tineri, chiar și absolvenți de facultate, abando-
nează orașul nu din alegere liberă, ci asaltați de chiriile 
astronomice și lipsiți de orice ocazie de a-și permite un 
nivel de trai normal.

Azi „locuiește în Cluj cine merită”, zic vocile oficiale. 
Dar hai să aruncăm o privire în spate la deciziile politice 
de după 1989 și să înțelegem că nu meritul a stat la bază. 
Găsim de la privatizarea locuințelor de la începutul ani-
lor 1990 cerută de Banca Mondială în schimbul asisten-
ței financiare, până la programul „Prima Casă” din 2009 
(marca Boc) pentru dezgheța-rea pieței imobiliare în 
timpul crizei financiare. De asemenea, fenomenul retro-
cedărilor ocupă un loc imens în istoria recentă a locuirii 
în România. În urma sa, mii de oameni au ajuns în stradă 
din cauze care nu au ținut în niciun fel de ei. Cu cinism, 
conducătorii politici ne spun că miile de oameni au fost 
doar pierderi necesare ca să facem un nou sistem poli- 
tic mai performant. Din perspectiva celor de sus noi 
suntem balast.

Am ajuns să concurăm între noi nu pentru „perfor-
manță și auto-depășire”, după cum zice povestea, ci 
pentru supraviețuire. Ca într-un joc în care unii trebuie 
să piardă pentru ca alții să câștige, ajungem să fim ade-
sea ori imuni la problemele altora, ori ușurați că nu am 
fost noi în locul lor. Cea mai mare pată din istoria recen-
tă a Clujului este 17 decembrie 2010, când în jur de 350 
de oameni au fost scoși din casele lor de pe strada Coas-
tei și mutați printre gunoaiele din Pata Rât. Atâtea per-
soane au fost transformate în oameni fără adăpost ca să 
servească exemplu celorlalți locuitori și aspiranților la 
locuire în Cluj pentru cine e și pentru cine nu e de fapt 
orașul.

Dar nu e doar o lecție, pentru că locurile din care ei și 
mulți alții au fost evacuați s-au transformat rapid în sur-
se de profit direct sau indirect. Evacuările continuă în 
acest oraș din ce în ce mai inuman, în timp ce numărul 
apartamentelor de lux, apart-hotelurilor și ponderea 
industriei de turism cresc vertiginos. Devenim invo-
luntar spectatorii unui show non-stop din ce în ce mai 
fastuos. Ni se cere să devenim și noi turiști. Iar dacă nu, 
să părăsim incinta dacă nu cumpărăm bilet.

Deci, pentru cine e făcut orașul ăsta așa? Pentru a 
afla, e de ajuns să vedem cine câștigă, iar aceștia sunt, în 
primul, rând speculatorii imobiliari: dezvoltatori, ban-
cheri, agenți imobiliari. E simplu, valoarea tranzacții-
lor imobiliare a crescut de trei ori în ultimii patru ani, 
ajungând de la 200 la 600 de milioane de euro. Totul în-
tr-un oraș pus pe roate, întreținut, curățat, și fardat de 
oameni care sunt constant umiliți pentru că nu au făcut 
îndeajuns pentru profitul speculatorilor.

Anul acesta s-au împlinit 10 ani de când banca 
Lehman Brothers din SUA s-a prăbușit, provocând 
o criză financiară mondială din cauza bulei imobi- 

liare produsă de speculația financiară. Toate pro- 
blemele au fost din cauză că nu a fost niciun fel de re-
glementare reală, dar nu speculatorii au plătit pentru 
haosul creat.

Din fericire, putem gestiona drobul de sare la fel cum 
o fac de atâta timp multe alte orașe din Vest. Pentru asta 
avem nevoie de control public asupra locuirii prin câte-
va mijloace: creștem urgent fondul de locuințe publice - 
locuințe sociale, cămine, ANL-uri, etc; scoatem la supra-
față contractele de chirie nedeclarate prin controale și 
amenzi și introducem controlul chiriilor pentru a opri 
speculația pe spatele nostru.
În epoca nesiguranței locuirii, oricare din noi poate 
ajunge fie să scos din casă de chiriile din ce în ce mai 
mari sau de ratele la bancă. Tu cât timp îți mai permiți să 

locuiești la Cluj? În spiritul solidarității și în memoria 
evacuării celor 350 de persoane, hai la marșul pentru 
locuire – luni 17 decembrie 2018 la clopot ora 18:00 să 
susținem că locuirea e un drept, nu un privilegiu!

George Zamfir

Ea luptă pentru tine!

Acum aproape 100 de ani, Virginia Woolf obser-
va că, pentru a fi libere să scrie și pentru a putea fi 
prezente în istorie vorbind despre experiențele lor 
directe, femeile au nevoie atât de o cameră a lor un-
de să se retragă, cât și de independență financiară 
(A room of one’s own, 1929). 

În 1990, feminista bell hooks recunoștea dimen-
siunea radicală a căminului și a capacității de a fo-
losi locuința (oricum ar fi ea, o baracă improvizată, 
sau un cort) ca spațiu al rezistenței. Femeile de cu-
loare, spune hooks, au rezistat dezumanizării prin 
crearea unui cămin unde ele pot să devină subiecte 
și să se afirme în pofida sărăciei, greutăților în via-
ță și deprivărilor cu care se confruntă, și unde își 
pot redobândi demnitatea ce li se refuză de socie-
tatea dominantă.

Azi, cu ocazia zilei de 8 Martie, reiterăm în orașul 
Cluj mesajele militante ale mișcării femeilor socia-
liste, amintindu-ne că aceasta a proclamat la înce-
putul secolului al XX-lea Ziua Internațională a Fe-
meilor, care a fost adoptată ca atare de Organizația 
Națiunilor Unite abia în 1975. Revigorând revendi-
cările acelor vremuri cu privire la susținerea dreptu-
rilor muncii ale femeilor laolaltă cu drepturile lor po-
litice, dar și poziția feministelor socialiste împotriva 
militarizării și războiului, azi Căși sociale ACUM! pune 
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în centrul activismului civico-politic locuirea în demni-
tate și recunoaște contribuția femeilor la lupta pentru 
o politică justă și antirasistă de locuire. 

De-a lungul activității sale, activista Angela Da-
vis a vorbit de multe ori despre modul în care ra-
sismul susține capitalismul sau, altfel spus, extra-
gerea profitului din exploatarea forței de muncă 
a persoanelor de culoare, fie ele ținute în sclavie, 
angajate cu un venit foarte redus sau întemnițate. 
Feminismul va trebui să fie antirasist sau nu va fi 
deloc, afirmă Davis.

Azi și aici, avem nevoie de acest feminism, pen-
tru că el ne învață să înțelegem mai bine relația în-
tre personal și politic și să ne imaginăm ce înseam-
nă să devii o femeie luptătoare în condițiile în care 
ești stigmatizată și inferiorizată datorită etniei 
tale, culorii pielii tale și/sau condițiilor în care ai 
ajuns să trăiești din motive care te depășesc ca per-
soană. 

Ana a lucrat timp de 35 de ani și a fost și o 

mamă eroină a acelor vremuri. Fiind conce- 

diată în anii 1990, odată cu închiderea ultimei fabrici 

unde era angajată în orașul Cluj, a fost evacuată 

împreună cu familia ei din căminul muncitoresc 

în care locuiau. Pensia nu îi permite să închirieze o 

locuință de pe piață, așă că ea continuă să stea de 

20 de ani în nesiguranță și în condiții inadecvate. Are 

grijă de cei trei nepoți ai ei, cu care azi stă împreună 

centre comerciale de femeile muncitoare. Locuind în 

chirie pe bază de contract decomodat într-una din 

căsuțele Ecce Homo de pe str. Cantonului, cunoaște 

foarte bine cât este de dificil să te faci acceptată de 

societatea care te-a aruncat la margini. Lucrează 

pentru a contribui la veniturile familiei, are grijă de 

casă, îi construiește fiului ei o cameră separată în 

care el să își poată face temele pentru a ține pasul cu 

ceilalți copii de la școala din centru unde l-a înscris. 

Și apoi, în timpul ei liber, participă la acțiunile noastre 

stradale sau la ședințele de consiliu local. Pune atât 

povestea, cât și corpul ei în bătaia opiniei publice care 

cu greu ajunge, în Clujul cel bogat, să recunoacă că 

orașul are nevoie de mult mai multe locuințe publice 

pentru a deveni un spațiu demn al tuturor.   

Ana și Maria, împreună cu multe alte femei, 
știu prea bine: destinele lor personale, ele ca per-
soane, au fost întotdeauna marcate de fami-lie, 
școală, locuri de muncă, stat și societatea lar-
gă, fiind afectate de cele întâmplate cu politi- 
ca locuirii, privatizarea, dezvoltarea imobilia-
ră, creditele bancare, cu modul în care persoane-
le sărăcite sunt evacuate și împinse spre perife-
ria orașului. Dar ele mai știu un lucru important: 
toate nedreptățile pe care le văd în jurul lor, nu se 
vor elimina dacă ele nu își transformă experiențele 
personale în mesaje politice mobilizatoare. Sau, alt- 
fel spus, dacă nu vor lupta pentru ca ele, familiile lor 

și oricine din acest oraș sau din 
această țară să obțină o locuin-
ță în care să poată trăi în dem-
nitate și în condiții adecvate. 
Pentru asta își sacrifică tim-
pul liber, depășesc momente-
le de descurajare, motivează 
și alți oameni pentru a-și ridi-
ca vocea, rezistă în fața privi-
rilor intimidante și cuvintelor 
derogatorii venite din partea 
autorităților sau altora. 

Noi, femeile mai pri-
vilegiate ale siste-
mului, recunoscând 
potențialul radical 
al acestei forțe, nu 
putem să facem alt-
ceva decât să le sus-
ținem lupta, atât 
prin articularea po-

într-o baracă improvizată pe 

str. Cantonului, asta de când 

li s-a ars căsuța de termopan 

primită în folosință gratuită 

de la asociația Ecce Homo în 

aceeași locație. Ea depune 

anual cerere de locuință 

socială și participă la 

procesul împotriva primăriei 

prin care cerem modifica- 

rea criteriilor de locuințe 

sociale astfel încât 

persoanele cu venituri mici 

și care locuiesc în condiții 

inadecvate să aibă acces la 

locuințe sociale. 

Maria a devenit persoană fără adăpost împreună cu 

părinții, frații și surorile ei încă din copilărie, rezistând 

împreună cu mama sa în fața tentativelor autorităților 

de a o duce la casa de copii. În tot acest timp, ea a 

făcut eforturi mari să termine zece clase, școala 

profesională și mai multe cursuri de calificare. Lucrând 

în comerț, a observat pe pielea ei cum abuzează marile 
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litică a mesajelor cât și prin gândirea și derularea 
unor acțiuni comune. Pentru că feminismul va trebui 

să fie antirasist și de stânga, sau nu va fi deloc.

Enikő Vincze

Sindicatele și locuirea – 

exemple internaționale de 

activism

În urma slăbirii globale a mișcării sindicale, organi-
zațiile se regăsesc în situația de a reduce activitățile 
mai degrabă în jurul negocierilor directe cu angajato-
rii și guvernările pe relația de lucru. Astfel, condițiile 
de locuire ale lucrătoarelor și lucrătorilor, teme im-
portante ale activismului sindicalist, au ajuns în cel 
mai fericit caz marginale. Istoric, unele organizații 
au dezvoltat propriul fond locativ, în timp ce altele 
au militat pentru dreptul la locuire atât al celor anga-
jați, cât și sub forma unui mesaj social general. Spre 
exemplu, sindicatele franceze au demarat în 1867 
Societatea cooperativă imobiliară a muncitorilor din 
Paris, care poate fi considerată strămoșul cooperati-
velor de locuire1. Mai recent, unele sindicate cipriote 
în Nicosia de la mijlocul anilor 1980 au demarat câ-
teva proiecte de cooperative de locuire printre care 
Is-Coop & Türk-Sen, Cooperativa Profesorilor, Coo-
perativa Polițiștilor, construind un total de 650 de 
apartamente2. De altfel, Organizația Internațională 
a Muncii promovează în continuare ideea de coopera-
tive aplicată inclusiv în domeniul locuirii3. Însă poate 
cel mai faimos exemplu rămâne cel al companiei Neue 
Heimat deținută de Confederația Sindicală Germană, 
care a produs 400.000 de locuințe, însă a implodat în 
1982 urma scandalurilor de corupție. În momentul de 
vârf, avea o cifră de afaceri echivalentă cu 3 miliarde 
de Euro în 20194. Tipul de organizare a companiei scă-
pase de sub controlul direct al membrilor de sindicat 
și se transformase într-o altă afacere cu imobiliare. 
Precum descrie reprezentantul pe politici de locuire 
al sindicatului german ver.di, Neue Heimat e motivul 
pentru care astăzi organizațiile din Germania sunt 
reticente la ideea de a construi direct locuințe. De 
notat că, în statele și orașele în care administrația 
a fost dominată de stânga, precum Viena 5 (un clasic 
exemplu, cât și o excepție notabilă pentru statele 

capitaliste) sau în fostele state socialiste, fondul de 
locuințe a fost sporit considerabil, chiar dacă nu ex-
clusiv, prin mijloace publice. 

Organizațiile internaționale sindicale sau pe tema 
muncii susțin dreptul la locuire printr-o serie de luări 
de poziții și documente. În 1961, OIM a emis recoman-
dări privind condițiile de locuire ale persoanelor an-
gajate 6. Printre altele, se susține o politică de locuire 
generală care să susțină persoanele în situațiile cele 
mai grave; țintirea unui cost al locuirii care să fie re-
zonabil raportat la salarii; și asumarea responsabili-
tății pe temă de către autoritățile publice. Congresul 
ETUC din mai 2019 a subliniat că printre priorități se 
numără asigurarea la locuințe decente 7.  Federația 
Public Services International a recomandat în cadrul 
Forumului ONU Habitat din 2018 ca criza globală a 
locuințelor sociale să fie adresată de urgență 8.

  
Campanii și inițiative sindicale recente privind lo-

cuirea 

The Stamford Organizing Project9 a demarat în 
1998 în orașul Stamford, Connecticut în contextul 
creșterii economice spectaculoase, care a condus la 
creșterea numărului de locuințe de lux. Zona a deve-
nit una dintre cele mai bogate din SUA, însă persona-
lul din sfera serviciilor de bază (îngrijitoare, șoferi, 
cameriste ș.a.) avea acces din ce în ce mai dificil la 
locuire. Campania a fost un efort comun pentru orga-
nizare comunitară a patru sindicate care acopereau 
șase industrii și tot atâtea grupuri etnice. Prin dis-
cuții cu membrii, s-a intrat în contact cu Autoritatea 
de Locuire din Stamford pentru a preveni demolarea 
unor locuințe publice, cât și o lege-pilot care prevedea 
privatizarea locuințelor. Toate acestea prin marșuri, 
acțiuni și proteste. Un rezultat vital pentru sindicate 
a fost creșterea organică a angajamentului membri-
lor în organizații.

 
Campania Raise The Roof - Homes for All 10 a fost 

inițiată în 2018 în Irlanda. A fost organizată în prin-
cipal de: Congresul Irlandez al Sindicatelor, Consiliul 
Național al Femeilor, Uniunea Studenților din Irlan-
da, Coaliția Națională a Persoanelor fără Adăpost 
și Locuirii. Practic, campania a urmărit susținerea 
unor directive enunțate în octombrie 2018 de către 
Camera inferioară a Parlamentului Irlandei printr-o 
moțiune privind locuirea. Camera solicită guvernului 
următoarele: să declare o criză a locuirii - numărul 
oficial al persoanelor fără adăpost a crescut de la 3 
mii în 2014 la 10 mii; să crească masiv fondul de locu-
ințe sociale și accesibile prin bugetarea adecvată; să 
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Represiune prin amenzi

interzică unele tipuri de evacuare; să organizeze un 
referendum pentru introducerea dreptului la locui-
re în constituție. Campania a cuprins și organizarea 
unui protest cu 12 mii de persoane în toamna 2018, 
proteste în primăvară în mai multe orașe, iar în mai 
2019 s-a organizat un marș pentru locuire în Dublin.  

 
Cu 1.3 milioane membri, UNISON 11 este cel mai 

mare sindicat din Marea Britanie și este sindicatul cu 
cei mai mulți membri care lucrează în zona locuirii. 
Recent a publicat o sinteză asupra nevoii de locuire 
care combină mai multe rapoarte, printre care unul 
privind forța de muncă din Anglia. Din aceasta reiese 
că accesul la locuire e printre cele mai mari proble-
me întâmpinate. Numeroși angajați din sectorul pu-
blic abia fac față chiriilor de pe piață și sunt practic 
excluși de la posibilitatea de a deveni proprietari de 
locuințe. Angajații din zona privată se află în situații 
similare. UNISON a pregătit un mic instrument pen-
tru a evidenția problemele, Online Housing Afforda-
bility Tool - unde introduci codul poștal și salariul 
anual pentru a vedea cât timp ar dura până îți poți 
cumpăra o locuință. Sindicatul notează că în ultimii 
ani, 30 miliarde de lire au fost investite în sectorul 
de chirii private și locuințe proprietate privată, și 
doar un număr infim de noi locuințe sociale. Susține 
un program național de locuire prin care să se obți-
nă locuințe sociale și accesibile, iar prin aceasta au 
în vedere persoanele cu cele mai mici venituri, nu 
prețurile pieței. De asemenea, se opune continuării 
privatizării locuințelor publice.

  Unione Sindicale di Base - Italia este înființată 
în 2010 prin contopirea a două sindicate mai vechi. 
Printre grupurile sale de lucru se numără și Asocia-
ția Chiriașilor și Locatarilor (Associazioni Inquillini 
e Abbitanti)12. Grupul este foarte activ. Membrii or-
ganizează opoziție la evacuări, analize ale politicilor 
de locuire, indicații privind varii situații dificile pre-
cum întârzierea plății ipotecii, cât și luări de poziții 
publice.

 
1 https://www.housinginternational.coop/co-ops/

france/
2 http://www.cypnet.co.uk/ncyprus/economy/

econ10.htm
3 https://www.ilo.org/empent/Publications/WC-

MS_311447/lang--en/index.htm
4 https://www.jacobinmag.com/2019/10/ger-

many-trade-union-dgb-housing-crisis
5 https://bit.ly/33aai59
6  https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NOR-

MLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R115
7 https://www.etuc.org/en/publication/etuc-acti-

on-programme-2019-2023
8 https://www.2030spotlight.org/en/book/605/

chapter/ii11-towards-new-urban-agenda
9 https://www.thenation.com/article/building-com-

munity-unions/
10 https://www.raisetheroof.ie/
11 https://www.unison.org.uk/at-work/community/

key-issues/housing/
12 https://asia.usb.it/

George Zamfir

De aproape două luni de când a pandemia a atins 
România, singurul mod în care guvernul şi adminis-
trațiile locale au ştiut să gestioneze această situație 
a fost prin represiune. Declararea stării de urgență, 
abrogarea drepturilor omului şi intensificarea con-
trolului – toate acestea au fost reflexele unui stat 
care nu are soluții sociale. Acesta este un stat care 
de decenii îşi retrage constant sprijinul din sănătate, 
educație, asistență socială, construire de locuințe, de 
şcoli, de spitale etc. În acelaşi timp, îşi consolidează 
exponențial sistemul represiv, alocând disproporțio-
nal din buget pentru înarmare, represiune şi control.

Însă lucrurile nu se opresc din păcate aici. De când 
a fost instaurată starea de urgență, poliția a primit 

puteri discreționare. În ton cu stereotipurile și discri-
minarea care au ghidat în ultimii acțiunile polițiști-
lor, și acum aceste puteri discreționare sunt folosite 
cu precădere împotriva oamenilor marginali, a celor 
fără casă, a romilor, a celor săraci și care trăiesc în 
cartierele cele mai precare.  

„Sărăcia generează criminalitate și dezordine” – așa 
sună mantra de decenii a poliției, iar în aceste timpuri 
în care ni se spune tuturor să fim solidari și solida-
re, poliția găsește țapii ispășitori ai dezordinii exact 
printre persoanele cele mai vulnerabile.  

Ele sunt cele care nu pot sta acasă pentru că fie nu 
au un acoperiș deaupra capului, fie trăiesc în spații 
mici și îngrămădite, fie trăiesc lângă un abuzator, fie 
au în grijă bătrâni sau persoane cu dizabilități. Tot 
ele sunt cele care nu se pot izola pentru că trăiesc cu 
mulți alți membri de familie în aceeași încăpere, sau 
pentru că trăiesc în comunități aglomerate, unde nu 
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există spațiu personal. Aceleași persoane nu își pot 
păstra igiena pentru simplul motiv că în trei decenii 
de democrație niciun guvern nu s-a preocupat să le 
asigure o locuință cu apă curentă. Să nu mai vorbim 
despre persoanele care nu pot scrie declarații pe pro-
pria răspundere pentru că în România gradul de anal-
fabetism este încă la nivelul anilor 1920. 

Așadar, toate aceste persoane care nu pot respecta 
regulile ordonanțelor militare sunt blamate pentru 
ne-respectarea carantinei. Ele sunt vizate cu predi-
lecție de forțele de ordine, sunt amendate, gonite, 
hărțuite și bătute – așa cum s-a văzut deja în aprilie 
în Hunedoara, Rahova şi în Pata Rât. Asistența soci-
ală elementară, în contextul unei pandemii care ge-
nerează un real dezastru umanitar, este înlocuită de 
represiune, forță și coerciție. Acestea sunt metodele 
nedemocratice prin care statul Român știe să gestio-
neze o astfel de criză, la treizeci de ani după răstur-

tremă să plătească sume exorbitante, știind în același 
timp că nu le vor putea plăti și că astfel vor ajunge la 
deprivare de libertate și muncă în regim de sclavie, 
este o monstruozitate.  

Statul român alege în mod conștient să gestioneze 
o criză umanitară prin represiune. Această represi-
une se face în mod cinic, prin amenzi. Amenzile, ca 
metodă de control și pedeapsă, sunt arma prin care 
statul polițienesc totalitar român din anul 2020 își 
ucide cu bună știință cetățenii. 

Să nu stăm deoparte! Dacă auzim sau vedem polițiști 
scriind amenzi persoanelor vulnerabile, să le cerem 
socoteală! Chiar dacă poate nu îi vom opri, să le arătăm 
măcar că suntem solidare și solidari, și că nu putem 
închide ochii la injustițiile pe care le comit, acum că 
au puteri discreționare. Nu ne pot amenda pe toți! 

Manuel Mireanu
narea unui regim totalitar.

Mai mult decât atât, cinismul 
poliției înzestrată cu forțe dis-
creționare este dus pe culmi 
nebănuite de un mecanism de 
represiune pe cât de simplu, pe 
atât de necruțător: amenda. Pe-
nalizarea prin amendă emisă 
pe loc, care depinde exclusiv de 
cheful şi temperamentul poli-
țistului și care constă în sume 
astronomice, este monstruozi-
tatea cea mai mare a României 
în anul 2020. Să aplici o astfel 
de amendă unei persoane care 
nu se supune ordinelor, pentru 
că nu are efectiv capacitatea de 
a o face, este monstruos. Să ceri 
persoanelor aflate în sărăcie ex-

Acest număr din Cărămida este dedicat lucrători-
lor şi lucrătoarelor în salubritate. Căşi Sociale Acum! 
sprijină şi se solidarizează cu eforturile lor pentru o 
viață mai bună. Aceştia şi acestea au lucrat inclusiv 
în timpul carantinei. Fără munca lor Clujul ar fi fost 
înecat de gunoaie. Cu toate acestea, primesc in conti-
nuare salarii mici şi abuzuri din partea şefilor. Nu au 
protecție sanitară corespunzătoare, deşi lucrează în 

condiții ne-igienice. Mai mult, zi de zi suferă şi abuzuri 
din partea oamenilor din Cluj, care-i disprețuiesc. E 
timpul să facem vizibilă munca acestor oameni, care 
este crucială pentru funcționarea oraşului.

Societatea noastră produce în prezent mai mult gu-
noi decât în orice alt moment al istoriei. Oraşul capi-
talist se bazează pe consumul în masă, care produce 
deşeuri în masă – cantități imense de lucruri arun-
cate. Aceste lucruri nu dispar de la sine. Consumul 
nu este total. Rămăşițele sale ocupă în continuare 
spațiu, au în continuare efecte – de la miros la boli, 
toxicitate şi poluare. Clujul capitalismului sălbatic 

Solidaritate cu lucrătoarele 

și lucrătorii din salubritate!
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are nevoie de consumerism, dar resturile consumului 
trebuie excluse din oraş. Pentru mulți orăşeni, guno-
iul aparține ‘marginii’, este ceea ce e mereu în plus, 
ceea ce încurcă, murdăreşte. Consumul face oraşul să 
fie ‘civilizat’, smart, afluent – gunoiul îl degradează 
şi sărăceşte. 

Cu toate acestea, gunoiul face parte din politica 
oraşului, este intim legat de spațiul urban. Deşeuri-
le devin o miză a politicilor administratiei locale de 
reînnoire, gentrificare, înfrumusețare şi în cele din 
urmă, de siguranță publică. Gunoiul are capacitatea 
de a trasa granița dintre ‘incluşi’ şi ‘excluşi’, dintre 
‘civilizați’ şi ‘marginali’, dintre cetățenii ‘buni’ şi cei 
‘periculoşi’. Precum un virus, gunoiul ‘infectează’ cu 

marginalitate stigmatizantă pe oricine atinge. A lu-
cra cu gunoi te degradează, te face mai puțin om, mai 
‘murdară’, mai ‘de evitat’, mai ‘periculoasă’. Mai mult, 
a lucra cu gunoi înseamnă că primeşti un salariu mai 
mic, ca eşti tratată cu mai puțin respect de şefi, că poți 
fi trimisă oricând în concediu fără plată. Şi dacă ridici 
vocea să-ți ceri drepturile, tot munca ta cu gunoiul te 
face să îți pierzi job-ul.

Trebuie să ne schimbăm relația cu gunoiul din acest 
oraş. Dacă vrem ca el să fie în continuare scos de pe 
străzile noastre şi dus la margine, trebuie să încetăm 
a-l mai confunda cu oamenii care lucrează cu el. Lu-
crătorii şi lucrătoarele din salubritate merită respect, 
apreciere şi condiții decente de muncă. Persoanele 

care mătură străzile, care descar-
că tomberoanele, care conduc ca-
mioanele, care sortează, curăță 
etc – toate fac un job, nu execută 
o pedeapsă. Nu e drept ca ele să 
fie insultate, alungate, ignorate 
şi evitate. A lucra în salubritate 
nu este mai degradant ca a lucra 
într-o bancă sau, Doamne fereşte, 
în politică!

Pentru că poate într-o zi cami-
oanele nu vor mai descărca la Pa-
ta Rât, ci în piața Unirii...

Manuel Mireanu

Sub același acoperiș: Antologia revendicărilor și 

analizelor pentru dreptate locativă – o perspectivă 

intersecțională în contextul pandemiei COVID-19

Salutăm apariția broşurii Sub același acoperiș: An-

tologia revendicărilor și analizelor pentru dreptate 

locativă – o perspectivă intersecțională în contextul 

pandemiei COVID-19, editată de Nóra Ugron, cu rezu-
matele realizate de grupul de lucru pentru dreptate 
locativă din rețeaua feministă #MultumescPentru-

Flori.

“Această broșură face parte din acțiunile colective 
organizate de rețeaua feministă #MulțumescPen-
truFlori în cadrul Săptămânii Feministe 1-8 martie 
2021, sub umbrela sloganului din acest an, „Misoginia 
cealaltă pandemie”.

De la începutul pandemiei COVID-19 în România, 
din martie 2020, ni se spune să stăm acasă, să fim în 
siguranță. Într-adevăr nu avem de ales decât să stăm 
izolate de alți oameni, ca să nu răspândim virusul. În-
să astfel, criza locuirii și situația locativă precară a 
multor persoane au devenit mai vizibile și mult mai 
urgente decât înainte. Acum au devenit foarte greu de 
ignorat întrebări cum ar fi: Suntem în siguranță dacă 
nu avem cămin și suntem nevoite să stăm în stradă? 
Suntem în siguranță dacă locuim în spații improvi-
zate, fără acces la utilități, în medii toxice? Suntem 
în siguranță dacă stăm în locuințe supraaglomerate 
sau cu persoane abuzive?
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Ca răspuns la aceste întrebări, mișcările pentru 
dreptate locativă s-au consolidat și au produs nume-
roase articole, rapoarte și analize despre problemele 
locuirii în contextul pandemiei. Unul dintre scopurile 
acestei antologii este să prezinte o selecție a acestor 
materiale realizate în perioada martie 2020 – martie 
2021. Pentru că textele vin din surse diferite, publi-
cația noastră vrea să faciliteze o vedere de ansamblu 
asupra problemelor și soluțiilor legate de locuire, 
pentru persoanele interesate de această temă. An-
tologia este o analiză documentară subiectivă, care 
rezumă materiale pe tema locuirii și care, pe lângă 
referințe și rezumate, include și citate din sursele 
respective, precum și explicații critice. Cititorul inte-

resat de criza locuirii sau de mizele dreptății locative 
și situația locativă a diferitor grupuri din societățile 
noastre, poate găsi perspective critice ale acestora 
răsfoind prezenta broșură. Scopul educativ și critic 
al publicației este foarte important pentru constru-
irea comunităților reziliente, juste și organizate pe 
baza ajutorului reciproc. Credem că prin producerea 
și prin împărtășirea cunoașterii critice contribuim la 
lupta împotriva sistemului capitalist care ne izolea-
ză unele de altele și în afara contextului pandemic.”

Nóra Ugron

Câteva idei despre bugetul Clujului 
(după prezentarea făcută de primarul Emil Boc, în mod particular despre bugetul pe locuire)1

1 actualdecluj.ro/bugetul-de-investitii-pe-2021-e-aproape-egal-cu-cel-de-functionare-la-primaria-cluj-orasul-mizeaza-pe-mai-multi-bani-decat-in-2020-pes-

te-433-de-milioane-de-euro-cresterea-venind-si-datorita-banilor/  

În execuția bugetară a municipiului Cluj-Napoca din 
31.03.2020 putem observa că în acel an, pentru mare-
le capitol de cheltuieli numit „Locuințe, servicii și dez-
voltare publică”, au fost prevăzute 231.870.000 de lei. 

Iar din figura atașată postării reiese, că în 2021 do-
meniului „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” i s-au 
alocat 22.8% din totalul bugetului pentru dezvoltare 
(1.043.877.576 lei), adică 238.004.087 lei. 

DECI: doar cu vreo 6 milioane lei mai mult față de cât 
a fost în 2020. Ceea ce înseamnă, că alocarea pe acest 
capitol a crescut doar cu cc. 2.6%, în condițiile în care 
bugetul anului 2021 este cu 22% mai mare decât cel al 
anului trecut, și mai mult, bugetul pentru dezvoltare în 

2021 este cu 45.27% mai mare decât cel pe anul 2020. 
Asta înseamnă că, în continuare, domeniul locuirii 

este neglijat, chiar dacă figura de mai sus sugerează 
că “Locuințele, serviciile și dezvoltarea publică” este a 
doua mare prioritate a fondului de dezvoltare, și chiar 
dacă dezbaterile din lunile trecute pe această temă au 
sugerat importanța schimbării politicilor de locuire și 
de locuire socială.

În continuare, din formatul publicat al bugetului nu 
reiese nici în acest an, precum nu a reieșit nici în anii 
trecuți, câți bani se prevede a se cheltui din totalul alocat 
marelui capitol  “Locuințe, servicii și dezvoltare publică” 
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pe creșterea fondului de locuințe sociale, pe renovări, 
și/sau pe mentenanța/ reparațiile fondului existent, sau 
pe alte tipuri de costuri aferente stocului de locuințe 
aflate în administrarea primăriei. 

Lipsa de transparență în legătură cu defalcarea aces-
tor cheltuieli, precum și cu stricta urmărire a direcției 
în care se reatribuie sumele necheltuite, ridică suspi-
ciuni cu privire la buna gospodărire a banilor publici 
și bunului public din acest domeniu. Iar solicitanții de 
locuințe sociale continuă să rămână frustrați an de an, 
când citesc în bugetele anuale, că s-au bugetat sume 
pentru locuințe, dar observă că stocul de locuințe din 
fondul primăriei nu a crescut, din contra, este în scăde-
re (datorită continuării vânzărilor și/ sau scoaterii din 
circuitul locativ a apartamentelor aparținând vechiului 
fond de stat). 

Din enumerarea făcută ieri de primar a unor exemple 
privind investițiile prioritare în anul 2021, cu privire 
la locuințe s-au menționat doar următoarele obiective 
foarte puține și neclar definite:

∆ Finalizarea locuințelor de pe str. Ghimeșului (nota 
bene, este vorba despre 12 apartamente, într-un pro-
iect care este implementat și bugetat din 2010 încoace, 
precum arată tabelul realizat de noi anul trecut, atașat 
postării). În paralel cu aceasta observăm, că proiectul 
de locuințe sociale de pe str. Sighișoarei, dupa 12 ani de 
pregatire, a dispărut cu totul – ne întrebăm de ce? Și, 
dacă el nu poate fi realizat din cauza unor motive even-
tual bine întemeiate, ne întrebăm de ce nu s-a gândit 
de atâția ani o alternativă pentru acest proiect eșuat, 
care să se fi finalizat în anul 2021, după finalul perioa-
dei strategice 2014-2020, în condițiile în care în ultimii 

cinci ani nu s-a făcut nicio locuință socială?
∆ Cumpărare de locuințe de pe piață (fără anunțarea 

vreunui plan cu privire la numărul lor, și la măsuri care 
să fie mai eficiente decât cele adoptate anii trecuți ce 
au rezultat în cumpărarea a 3 locuințe).

∆ Continuarea subvenției chiriilor private pentru per-
soanele marginalizate (fără vreun plan cu privire la nu-
mărul lor, sau la măsuri de implementare mai adecvate 
decât cele utilizate anii trecuți, care au făcut ca acest 
program să nu fi adus rezultatele așteptate).

În general, după dezbaterile derulate în lunile trecute 
de către primărie și Banca Mondială despre Strategia 
locuirii 2021-2030, când ni s-a transmis că locuințele 
sociale sunt o prioritate pentru decada următoare, este 
un semn cât se poate de negativ faptul că în prezentarea 
bugetului și a marilor priorități pe 2021 nu s-a alocat 
un capitol aparte capitolului Locuire, precum s-a alocat 
celorlalte mari domenii, precum Mobilitate, Zone Verzi, 
Educație, Sănătate, Digitalizare. 

Mai mult, noi ne-am fi așteptat ca echipa de experți 
a primăriei și a Băncii Mondiale să fi făcut un plan de 
măsuri pentru locuire pe anul 2021, care să fi marcat 
începuturile prevăzutei strategii pe acest domeniu, a 
cărei elaborare în sine a fost o investiție financiară con-
siderabilă din banii publici.

Enikő Vincze

4. Acțiuni publice și directe

Cărămida Nr 1 Octombrie 2017

Forum: Locuințe publice – răspuns la criza locuirii

Problemele de locuire apar rar la știri, iar politi- 
cienii nu prea ating subiectul, dar criza locuirii ne 
afectează pe toți. În România, statul european cu cel 
mai mare procent de locuințe în proprietate privată 
și cu cel mai mare procent al lucrătorilor și lucrătoa-
relor care trăiesc în sărăcie, majoritatea locuim în-
grămădiți, adesea două sau trei generații la un loc din 
cauza salariilor mici, chiriilor foarte mari, cât și a pre-
țurilor crescânde ale locuințelor și utilităților. Mul-

ți dintre noi locuim în condiții proaste pentru că nu 
avem bani să le îmbunătățim. Unii dintre noi trăiesc 
pe stradă, fiind persoane fără adăpost. Alții stau sub 
riscul evacuării. Sunt persoane născute în Cluj-Napo-
ca care stau în locuințe improvizate, cu buletin pro-
vizoriu, fără toaletă, baie, chiar și fără apă curentă și 
lumină în casă. Studenții care vin în oraș la facultate 
sunt puși în situația de a-și stoarce părinții de bani 
pentru plata unor chirii astronomice. Da, Clujul devi-



72

Manifestul din Cluj 

împotriva evacuărilor de 

pretutindeni 

17 decembrie 2017

ne un oraș european, dar în primul rând din perspec-
tiva prețurilor chiriilor și locuințelor. Asta în timp ce 
mai multe orașe din Vest își protejează locuitorii prin 
oferirea unui număr semnificativ de locuințe sociale, 
cât și prin reglementarea chiriilor. Clujul este dezvol-
tat pe placul și în avantajul marilor proprietari și al 
speculanților imobiliari. Clujul este un oraș unde, de-
ocamdată, prea puțini oameni se mobilizează să lup-
te împreună pentru dreptate locativă. Este timpul să 
schimbăm aceste lucruri.

Cărămida este o publicație trimestrială care adu-
ce în prim plan diverse manifestări ale crizei locui-
rii. În paginile ziarului publicăm articole despre po-
litica locală, națională și internațională de locuire, 
dar și despre practici curente din diverse țări legate 
de locuințe publice și sociale, experiențe și mărturii 
ale oamenilor afectați de criza locuirii în diverse fe-
luri (de evacuări, de locuirea informală, de speculan-
ții imobiliari, de chirii mari și altele), despre cum ne 
afectează dezvoltarea Clujului imobiliar sau cum ne 
putem proteja drepturile prin apelul la justiție, dar și 
inițiative mobilizatoare și acțiuni ale grupurilor ac-
tiviste din domeniu. Problemele de locuire nu sunt 
individuale sau personale, ci sociale și politice. Pen- 
tru a le conștientiza și a revendica dreptate locativă și 
socială, este nevoie de activism politic, de mobilizarea 
și solidarizarea tuturor celor neîndreptățiți. 

Căși Sociale ACUM! este o mișcare locală în de-
venire care a pornit ca o campanie în martie 2016 
cu scopul de a schimba atât viziunea asupra locu-
irii, cât și politica de locuire. Membrii săi sunt acti- 
viști, artiști, academici și persoane afectate direct de 
nedreptăți locative. Mișcarea noastră se bazează pe 
eforturile începute de Fundația Desire din 2010 de a 
aduce în prim plan nedreptățile suferite de persoane 
evacuate forțat de către organele administrației lo-
cale, dar și excluderea oamenilor de la locuințe soci-
ale în paralel cu susținerea de către autorități a dez-
voltatorilor imobiliari care împreună cu creditorii 
bancari beneficiază de profitul creat de pe urma cos-
turilor mari ale locuirii pe care noi toți le plătim. În 
2017 Căși sociale ACUM! a fost printre grupările acti-
viste care au inițiat platforma Blocul pentru Locuire 
(facebook.com/BloculPentruLocuire/) împreună cu 
Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire (fcdl.ro/) 
și E-Romnja (facebook.com/ERomnja) din București, 
și Dreptul la Oraș (facebook.com/dreptullaorasTM) 
din Timișoara. Împreună luptăm pentru o politică 
justă și anti-rasistă de locuire în România. 

Considerăm criteriile de alocare a locuințelor 
sociale ca fiind discriminatorii la adresa oameni-
lor împinși în sărăcie, printre ei persoane de et-

nie romă. Persoane care s-au născut, au crescut, 
și au muncit în Cluj, indiferent de etnie, s-au găsit 
sau se pot găsi în situația de evacuare. Oamenii de-
pun cereri de locuințe sociale an de an, unii repe-
tând acest lucru de peste zece ani, ei fiind declarați 
ori neeligibili, ori primesc punctaje mici, ori chiar 
și cu punctaje mari nu li se alocă locuințe pentru 
că Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca au foar-
te puține locuințe sociale de distribuit și nu consi- 
deră importantă creșterea acestui fond de locuințe. 
Susținem că multe din criteriile de alocare a locuin-
țelor sociale adoptate de consiliul local sunt nelegale, 
nerespectând prevederile Legii Locuinței 114/1996. 
Susținem că fiecare dintre noi are dreptul la a locui 
decent în oraș. 

Susținem inițiativa B308 din 2017 de modifica-
re a Legii Locuinței, în prezent depusă la Senat și 
semnată de către parlamentari din toate partidele. 
Aceasta ar conduce la schimbări necesare pentru ca 
administrațiile locale și centrale să investească în 
creșterea numărului de locuințe sociale și să folo- 
sească criterii adecvate pentru atribuirea acestora.

Susținem campania Coaliției Europene de Acțiune 
pentru Dreptul la Locuire și Dreptul la Oraș (housing 
notprofit.org), prin care aceasta atrage atenția asu-
pra financializării locuirii, revendicând următoarele 
de la autoritățile din toată Europa: Să nu mai susțină 
băncile și dezvoltatorii prin politicile de locuire! Să 
oprească privatizarea locuințelor din fondul public! 
Să nu mai permită speculanților imobiliari să creas- 
că prețul locuințelor și drept urmare să ne scoată afa-
ră din case și din orașe! Să interzică evacuările! Să im-
pună măsuri de control al chiriilor private!

Enikő Vincze și George Zamfir

1. N-am vrut să plec dar mi-au tăiat gazul, 

lumina și apa.

2. A fi evacuat este ca un uragan. A fi evacuat 

înseamnă să ți se ia demnitatea! 

Te distruge ca focul; ca o pedeapsă. 

Cărămida Nr 2 Decembrie 2017
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3. A fi evacuat înseamnă să se înnegrească 

strada de jandarmi; să te trezești cu buldozerele 

și excavatoarele la ușă; să fii ridicat pe sus cu 

macaraua.

4. A fi evacuat înseamnă lipsa de gândire a 

decidenților; rămâi fără casă ca altul să vină să

construiască o bancă.

5. A fi evacuat înseamnă să fii alungat din 

societate; Îți demolează casa unde ai locuit atâția

ani în fața ochilor tăi. Te lasă în stradă sau îți dă 

patru cuie și o sfoară ca să încercuiești terenul pe 

care să-ți faci o baracă. 

6. Sau te duce pe rampa de gunoi. Sau îți dă un 

conteiner undeva pe câmp. Toate temporar.

Apoi trec ani și decenii din viața ta.

7. Ești evacuat dintr-o locuință socială? Te-a 

evacuat primăria?

8. Ești evacuat din clădire retrocedată?  Te-a 

evacuat proprietarul?

9. Ești evacuat dintr-o locuință improvizată? 

Te-a evacuat primăria?

10. Ești evacuat din casa pe care ai luat-o prin 

credit bancar? Te-a evacuat banca?

11. Solidaritatea între toți evacuații înseamnă 

putere! Luptăm împreună împotriva evacuărilor 

de orice fel! Nicio evacuare fără relocare!

12. A fi evacuat este un abuz! Evacuați de 

pretutindeni, uniți-vă! 

COR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

*Vrem case pentru toți nu doar pentru mafioți!

*Solidaritate!

- II -

13. Clujul. Al cui e Clujul?

14. Clujul e al oamenilor cu bani!

15. Clujul este un oraș de lux care îi aruncă pe 

cei săraci la gunoi;

16. Clujul – Capitala Tineretului Evacuat!

17. Clujul îi ține la margini pe cei care fac 

muncile grele!

18. Clujul primarilor rasiști și tirani;

19. Clujul sufocă locuitorii cu rampele sale toxice 

de deșeuri!

20. Clujul este acolo unde poliția și jandarmeria 

alungă florăresele!

21. Clujul nu doarme!

22. Clujul, intră peste tine!

COR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

*Sunt Clujean dar nu-mi permit!

*Oraș de locuit nu pentru profit!

- III - 

23. Acasă înseamnă în primul rând să ai casă. 

Acasă ești liniștit! Ești pe al tău!

24. Casa înseamnă siguranță și liniște 

sufletească. Casa înseamnă căldură și protecție;

25. Casa înseamnă refugiu, înțelegere, susținere; 

Un loc unde te poți odihni. Un loc unde îți

poți pune capul;

26. Casa înseamnă o adresă pe cartea de 

identitate;

27. Casa înseamnă șansa la o bună educație a 

copiilor;

28. Casa înseamnă plan de viitor. A avea casă 

înseamnă a-ți fi mai ușor să găsești un loc de muncă!

29. În România, a avea casă e un privilegiu!

30. Să locuiești înghesuit înseamnă să ai 18 ani 

și să dormi cu fratele mai mare în pat;

31. Să locuiești înghesuit înseamnă să ai 18 ani 

și să faci baie cu părinții;

32. Să locuiești înghesuit înseamnă să nu mai 

găsești nimic în casă;

33. Să dormi ca franzelele;

34. Să nu ai intimitate;

35. Să nu te poți odihni;

36. Să nu te poți spăla;

37. Să locuiești înghesuit înseamnă să trăiești în 

mizerie și sărăcie;

38. Să locuiești înghesuit e jenant!

COR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

*Locuințe! Nu umilințe!

*Niciun om fără casă, nicio casă fără oameni!

- IV -

39. 17 decembrie - Ziua Împotriva Evacuării

40. 17 decembrie - Să nu i se mai întâmple 

nimănui!

41. 17 decembrie - Lacrimi, durere, plâns, 

confuzii, nesiguranță

42. 17 decembrie - Să nu se mai repete astfel de 

traume!

43. 17 decembrie - Ați furat deja 7 ani din viața 

noastră! Dați-ne viața înapoi

44. 17 decembrie 2010 - Începutul luptei pentru 

dreptul la locuință și dreptate locativă în Cluj

45. 17 decembrie 2010 - Începutul luptei cu 

autoritățile. Începutul luptei împotriva nedreptăților! 



74

CLUJUL / AL CUI E CLUJUL?
Sunt clujean dar nu-mi permit Clujul. 
Clujul vrea oameni cu studii superioare. 
Clujul e al oamenilor cu bani, al investitorilor.
Clujul îi alungă pe cei săraci la periferie, în locuinţe 
improvizate. 
Îi ţine la margini pe cei care fac muncile grele. Clujul 
este un oraș de lux care a aruncat 2000 de persoane 
la rampa de gunoi. 
Clujule nu uita, Pata Rât e faţa ta!

În Cluj poliţia și jandarmeria alungă florăresele. Clujul 
nu doarme - evacuează zi și noapte. 
Intră peste tine. 
Clujul - Capitala Tineretului Evacuat. Autorităţile sale 
sunt rasiste faţă de săraci și faţă de romi. 

Nicio casă fără oameni, niciun om fără casă! 
Cluj pentru locuit, nu pentru profit! 
Locuinţe, nu umilinţe! 

Autorităţi, nu hrăniţi piaţa imobiliară cu fondurile 
publice! Nu risipiţi resursele locative! 
Transformaţi clădirile goale în locuinţe sociale! 
Opriţi privatizarea fondului public de locuinţe!

ACASĂ ÎNSEAMNĂ ÎN PRIMUL RÂND SĂ AI CASĂ
Casa înseamnă siguranţă și liniște sufletească. 

Căldură și protecţie. Casa înseamnă refugiu, 
înţelegere, susţinere. 
O adresă pe cartea de identitate. 
Casa înseamnă buna educaţie a copiilor. 
Casa înseamnă plan de viitor. A avea casă înseamnă 
a-ţi fi mai ușor să găsești un serviciu. Casa înseamnă 
sănătate. 
În România, a avea casă e un privilegiu! Locuinţa a 
devenit o marfă foarte scumpă. 

Să locuiești înghesuit înseamnă să ai 18 ani și să faci 
baie cu părinţii în cameră. Să dormi ca franzelele. Să 
nu ai intimitate. Să nu te poţi odihni. Să locuiești 
înghesuit înseamnă să trăiești în mizerie și sărăcie.

Solicităm modificarea legii locuinţei! Pentru a avea 
mai multe locuinţe sociale. Pentru a avea criterii care 
să îi susţină pe cei cu venituri mici să primească o 
locuinţă socială. 
Pentru ca locuinţa să redevină un drept. 

Solidaritate! Nu case în rate! 
Locuinţe la stat! Nu profit privat! 
Investiţi în locuinţe sociale! 
Apartamente nu rachete!

Căși sociale ACUM!

17 DECEMBRIE
Ziua Împotriva Evacuării

Să nu i se mai întâmple nimănui 

17 decembrie 2010 - Începutul 
luptei pentru dreptul la 
locuinţă și dreptate locativă 
Începutul luptei împotriva evacuărilor, 
nedreptăţilor locative și rasismului

A FI EVACUAT ESTE CA UN URAGAN
Ţi se fură demnitatea. 
Te distruge ca focul. 
Când eşti evacuat pierzi totul. 

Se înnegrește strada de jandarmi. 
Te trezești cu buldozerele și 
excavatoarele la ușă.

În faţa ochilor tăi îţi demolează casa unde ai locuit 
atâţia ani. Te lasă pe stradă. Sau îţi dă un vagon 
undeva pe câmp. 
Îţi dă patru cuie și o sfoară. 
Sau te duce pe rampa de gunoi. Sau îţi dă o locuinţă de 
necesitate. Toate temporar. Apoi trec ani și decenii din 
viaţa ta așa.  

Rămâi fără casă ca altul să vină să construiască o 
bancă sau o biserică sau un parc sau un bloc de lux.
Suntem romi și vrem să trăim în demnitate! 
Romii vor dreptate socială! 
Nu alungaţi romii la periferie! 
Pata e a tuturor!

A fi evacuat înseamnă că ești alungat din societate. 
A fi sub risc de evacuare și demolare înseamnă să 
trăiești zi de zi cu frica în tine. Să nu mai poţi face 
planuri. Te uiţi la copiii tăi și plângi. 
A fi evacuat este un abuz! 
A fi evacuat fără să ţi se dea o altă locuinţă, este o 
încălcare a drepturilor noastre. 
Destul! Refuzăm să mai fim abuzaţi! 
Nu mai permitem să ne umiliţi! 

Pedepsiţi evacuatorii! 
Interziceţi evacuările forţate!
Autorităţi, reparaţi-vă greșelile faţă de cei evacuaţi de 
pe Coastei, din Casa Călăului, de pe Sobarilor, din 
Byron, de pe Kővári, din blocul NATO, din piaţa Cipariu, 
de pe Ion Meșter! Reparaţi-vă greșelile faţă de cei 
evacuaţi de pe Eroilor, de pe Calea Turzii, de pe strada 
Croitorilor și din alte clădiri retrocedate! Reparaţi-vă 
greșelile faţă de toţi evacuaţii!  
Nicio evacuare fără relocare în locuinţă adecvată! 
Solicităm ca evacuările forţate să fie interzise prin lege! 
Mobilizaţi-vă în solidaritate cu persoanele care sunt în 
pragul de a fi evacuaţi.  

DE LA CLUJ ÎMPOTRIVA EVACUĂRILOR DE PRETUTINDENI                MANIFESTUL  clopot - ora 18.45
17.12.2017
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46. Sunt rom și vreau să trăiesc în demnitate. 

Romii alungați la periferie luptă pentru dreptate

socială. Romii din Pata Rât luptă pentru locuințe 

sociale pentru toți. Solidarizați-vă cu noi! Sperăm că 

într-o zi toți evacuații se vor uni.  

47. Autorități, reparați-vă greșelile față de cei 

evacuați de pe Coastei, din Casa Călăului, de pe 

Sobarilor, din Byron, de pe Kővári, din blocul NATO, 

din piața Cipariu, de pe Ion Meșter! 

48. Autorități, reparați-vă greșelile față de cei 

evacuați de pe Eroilor, de pe Calea Turzii, de pe 

strada Croitorilor și din alte clădiri retrocedate! 

49. Evacuați de pretutindeni, uniți-vă! Cei sub 

risc de evacuare, uniți-vă! Mobilizați-vă în 

solidaritate cu persoanele care sunt în pragul de a fi 

evacuați!  

50. Nu demolați vechile locuințe publice! 

Reparați-le! Dați-le la oamenii care au nevoie și nu 

dezvoltatorilor imobiliari! 

51. Nu cheltuiți iresponsabil banii publici! 

Cetățenii vor apartamente, nu rachete!

52. Cerem oprirea privatizării fondului public de 

locuințe!

53. Cerem interzicerea prin lege a evacuărilor 

forțate!

54. Cerem modificarea legii locuinței! Pentru a 

avea mai multe locuințe sociale. 

55. Cerem modificarea legii pentru a avea criterii 

care să îi susțină pe cei cu venituri mici să 

primească o locuință socială. Pentru ca locuința să 

redevină un drept!

56. Cerem să ni se dea înapoi ce ni s-a luat! Nu 

vom mai fi umiliți!

COR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

*Pata e a tuturor!

*Din clădiri goale -  Locuințe Sociale!

*Solidaritate!

Ana Adam, Nicolae Adam, Răzvan Anton,  
Ioana Bălănescu, Antonela Czuli, Andrea David, 
Elisabeta Farkas, Alexandru Greta, Linda Greta, 
Petru Greta, Noemi Magyari, Lorand Maxim 
(regia), Szilárd Miklós, Dénes Miklósi,  
Alexandru Mureșan, Valentina Ștefanschi, 
Maria Stoica, Florin Tala, Maria-Andrea Veres, 
Enikő Vincze, George Zamfir

CLUJ anti CLUJ – Fotbal de 1 mai 

De ce?

1 mai este Ziua Internațională a Muncii. Oricât de 
limitată ar fi azi posibilitatea de auto-organizare a lu-
crătorilor 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 costu-
rilor. Pentru mulți lucrători cu venituri modeste, ca-
re azi trăiesc în locuințe inadecvate și nesigure, ne-
având 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 sta-
tul-proprietar. Politica de locuire poate fi schimbată 
doar prin punerea de presiune asupra guvernanților 
de către cei care suferă cel mai mult de consecințe-
le negative ale politicii din acest domeniu din ulti-
mii 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 inter-
naționalismul zilei de 1 Mai, simbol al luptei pentru 
drepturi social-economice și politico-civice a clasei 
lucrătoare de pretutindeni.

Cărămida Nr 4 Mai 2018

Ce facem?

Mișcarea Căși sociale ACUM! vă invită să jucăm fot-
bal, să facem picnic și să lansăm numărul patru al Zi-
arului Dreptății Locative – Cărămida cu tema muncă 
și locuire, și să observăm împreună cum se dezvoltă 
orașul Cluj în jurul nostru prin investițiile imobilia-
re care pun clujenii împotriva clujenilor sub egida re-
generării 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 scum-
pe? Cine vor pierde meciul apartenenței la oraș, adică 
cine sunt cei alungați spre periferii sau chiar în afara 
orașului? Și mai important, cine sunt sponsorii me-
ciului, 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. Co-
mentatorii meciului sunt Lorand Maxim și Paul So-
col. 
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Context

Când spunem lucrători, ne gândim nu doar la cei 
angajați cu contract de muncă, și nu doar la cei an-
gajați în economia productivă pe meserii ce necesită 
forță de muncă fizică. Ci și la persoanele care lucrea-
ză în economia informală, ori cei care lucrează pen-
tru venitul minim garantat, precum și persoanele ca-
re 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 străinătate și prin care 
contribuie la reproducerea sistemului. Mai departe, 
când spunem lucrători, ne gândim la toate persoane-
le 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 Parcu-
lui Feroviarilor, în 2017 primăria a eliberat mai mul-
te autorizații de construcție. Printre ele în favoa-
rea 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 fa-
voarea fraților Mărghitaș și SC ROMDESIGN pentru 
un bloc. Cele din urmă fiind în construcție pe terito-
riul fostului Abator. Până nu demult, cu începere din 
anul 2007, aici (pe lângă reprezentanța Opel Ecomax 
al lui Árpád Pászkány) se anunța construcția Ansam-
blului Riverfront. Acesta a rămas un proiect nereali-
zat 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 au-
torizație 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 
locarea unei game largi de activități.

În ce privește Parcul Feroviarilor, tot în 2017, Fab-
Hub Creative City a anunțat un „concurs de proiecte 
de inovație socială, culturală și urbană” (“Reactivăm 
Parcul Feroviarilor”) în cadrul proiectului său „Urba-
niada” 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 municipiu-
lui Cluj-Napoca „în vederea includerii în programul 
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de reabilitare şi modernizare.” Apoi Primăria, prin 
Centrul de Inovare și Imaginație Civică a anunțat 
„Concursul de soluții pentru reabilitarea Parcului Fe-
roviarilor.” Mai recent, în aprilie 2018, Ordinul Arhi-
tecților din România și Primăria Cluj-Napoca a anun-
țat intenția de „revitalizare a parcului,” lansând acest 
proces printr-un „concurs de proiecte pentru un con-
cept integrat de remodelare urbană.”

Căși sociale ACUM! este o mișcare civico-politică 
ce urmăreşte problematizarea locuirii sociale/pu-
blice în oraşul Cluj, în contextul reducerii drastice a 
fondului public locativ și al transformării locuirii în 
afacere imobiliară din ultimele decade, cât şi al limi-
tării accesului la locuințe sociale tocmai persoanelor 
care sunt îndreptățite să ocupe fondul locativ public. 
www.desire-ro.eu

 
Căși sociale ACUM!

Ne mobilizăm pentru locuințe 

sociale publice 

ie să își facă rost de locuință, preferabil să achizițio- 
neze o locuință, devenind proprietar. Iar cine nu poate 
să facă acest lucru este considerat un om de rangul doi. 
Sau se susține că locuințele sociale sunt un ajutor pen-
tru „grupurile vulnerabile”, iar acesta nici nu mai trebu-
ie neapărat să vină din partea statului, ci mai degrabă 
din partea unor organizații de caritate sau a unor filan-
tropi bogați. În timp ce se presupune că cineva este vul-
nerabil din cauza trăsăturilor sale naturale sau cultura-
le și nu datorită unor nedreptăți sociale, exploatării sau 
deposedării de resurse. 

În paralel cu cele de mai sus, se acceptă ca ceva 
foarte natural, că unii afaceriști fac profituri enor-
me din dezvoltare și tranzacții imobiliare. Nu se 
conștientizează că mitul proprietarului de locuin-
ță îi păcălește pe oameni, justificând îndatorarea lor 
pe viață, și că acesta este printre factorii care sus-
țin afacerile imobiliar-bancare. Cei mai mulți nu rea- 
lizează: faptul că statul nu mai construiește locuințe pu-
blice, dar și faptul că toate mediile promovează proprie-
tatea asupra locuinței ca ceva natural - sunt condiții ale 
formării pieței de locuințe și implicit ale transformării 
locuinței în marfă, dar și ale îmbogățirii unora prin spe-
culații imobiliare.  

Există foarte multe prejudecăți legate de locuințe so-
ciale. Cum că ele în mod necesar ar supune locatarii pro-
prietarului-stat. Dar locuințele sociale publice pot fi ad-
ministrate de asociațiile de chiriași care ar putea să aibă 
dreptul de a le gestiona. Sau se presupune că locuințele 
sociale sunt ca niște cutii care separă gospodăriile. Dar 
clădirile în care ele sunt amplasate pot avea, pe lângă spa-
țiile locative individuale, și spații folosite în mod colectiv.  
Alocate unor categorii sociale diverse, aceste locuin-
țe asigură și mixiunea socială. Amplasarea mai mul-
tor clădiri de locuințe sociale (care pot include și alte 
tipuri de locuințe publice, de exemplu locuințe de ser-
viciu, locuințe de sprijin, etc) în aceeași vecinătate, în 
măsura în care aceasta este conectată la oraș prin dru-
muri adecvate și transport în comun, și are toate do-
tările tehnico-utilitare necesare, nu înseamnă se- 
gregare socială.    

Mișcarea Căși sociale ACUM!, atunci când revendi-

că locuințe sociale, revendică locuințe publice cu sub-

venție de la stat.  În viziunea noastră, locuințele socia-

le sunt locuințe publice care asigură ca (și) persoanele 

aparținând clasei muncitoare pauperizate să aibă ac-

ces la locuințe adecvate. Dar ele sunt soluții și pen-

tru lucrătorii cu statut social ridicat (de exemplu cu 

studii superioare) care în anumite momente ale vie-

ții lor nu au resurse să își asigure o altfel de locuință 

pentru că au venituri reduse iar costurile locuirii sunt 

foarte mari. Locuințele sociale din fondul de stat sunt 

locuințe care nu se achiziționează de pe piață și nu 

Cărămida Nr 5 Octombrie 2018

Dreptul la locuință este un drept universal al omu-
lui. Însă oamenii au resurse financiare diferite, deci își 
exercită acest drept în moduri inegale. Inegalitatea în 
ceea ce privește procentul venitului pe care îl cheltuie 
pe locuință, calitatea condițiilor de locuire și a mediu-
lui în care locuința este amplasată,  dar însuși și faptul 
că unii nu au nici măcar acoperiș deasupra capului în 
timp ce alții fac averi mari din afacerile imobiliare, sunt 
fenomene inerente societății marcate de inegalitățile de 
clasă. În numărul 2 al ziarului Cărămida am scris despre 
cum a devenit statul slujitorul intereselor clasei domi-
nante (și) prin politica sa de locuire, în speță prin pri-
vatizarea fondului locativ de stat, precum și prin susți-
nerea producției noului stoc de locuințe în proprietate 
privată. Din acest demers a rezultat reducerea fondului 
locativ public de la 30% la sub 2% și transformarea lo-
cuinței nu doar în marfă ci și în obiect al investițiilor și 
tranzacțiilor imobiliare. Aceste procese nu se derulează 
doar în România. Precum demonstrează articolele din 
numărul de față al ziarului, ele sunt parte ale transfor-
mării globale a capitalismului de stat în capitalism ne-
oliberal.  

Din păcate, azi în țara noastră foarte multă lume 
consideră că asigurarea unei locuințe pentru cineva 
este un act umanitar. Sau că fiecare dintre noi trebu-
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ința socială nu trebuie stigmatizată (asociată cu ce-
va inferior), însă aceasta nici nu trebuie acordată pe 
baza meritelor oamenilor în domeniul educației șco-
lare, sau pe baza performanțelor lor deosebite în di-
verse domenii. Conform legislației locuirii în vigoare 
în România, locuința socială se acordă pe baza nivelu-
lui venitului, dar atribuirea se face în mod deosebit în 
favoarea evacuaților din imobile retrocedate, tineri- 
lor, persoanelor cu handicap, veteranilor, eroilor revo-
luției, sau altor persoane, luând în considerare în pri-
mul rând criterii cum ar fi: condiții inadecvate de locui-
re, probleme de sănătate, număr de copii, marginalizarea 
socială, vechimea cererii. Creșterea fondului de locuințe 
publice ar permite statului să asigure locuințe sociale 
pentru categorii mai largi de persoane care nu reușesc 
să-și asigure o locuire adecvată pe piață (adică să acți-
oneze conform definiției consecrate a locuinței sociale 
în lege), fără a limita categoria beneficiarilor la gru-
puri vulnerabile. Încă odată: locuințele sociale pu-
blice nu sunt acte de caritate pentru cei vulnerabili, 
nu sunt un dar din partea statului pentru cei care 
nu lucrează, ele sunt instrumente prin care statul și 
societatea reia ceva înapoi din mâinile pieței dominate 
de marii proprietari și companii. Astfel, ele sunt și 
printre mijloacele controlului pieței imobiliare, in-
clusiv al chiriilor private. 

Deoarece: 

- Legea locuinței prevede că oricine are venituri sub 
nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total eco-
nomie (acesta ajungând în februarie 2018 la circa 2500 
lei la nivelul României) are dreptul să aibă acces la 
locuință socială, deci circa 70% din populația Româ-
niei;

- Nu este drept și echitabil ca dezvoltatorii imobili- 
ari să își facă mari averi din extragerea resurselor fi-
nanciare de la populația care se împovărează și îndato-

rează ca să poată locui în orașul în care lucrează și la a 
cărui dezvoltare contribuie prin munca sa;

- Dezvoltarea semnificativă a fondului de locuințe 
publice este un factor care ar duce la reducerea chirii-
lor și a prețurilor locuințelor de pe piață; 

- Locuințele publice atribuite cu chirii subvențio- 
nate ca locuințe sociale vin în sprijinul celor cu veni-
turi reduse tocmai în acea perioadă a vieții lor în care au 
nevoie de acest suport;   

- Locuințele publice alocate cu chirii subvenționate sunt 
un mijloc de reducere a sărăciei, precum și a îmbunătățirii 
condițiilor de locuire și a siguranței locative;              

- Având un fond lărgit de locuințe publice, municipa-
litatea nu va mai fi interesată să reducă în mod artifici-
al, prin criterii descurajatoare și ilegale, numărul de so-
licitanți de locuințe sociale, ci va fi capabilă să răspundă 
la nevoia locală de locuințe sociale. 

Considerăm că:

- Atât locuitorii din Cluj, cât și autoritățile administra-
ției publice locale ar trebui să fie interesate în crește-
rea fondului locativ public, adică al numărului de locu-
ințe care pot fi  atribuite prin chirii subvenționate ca 
locuințe sociale; 

- Prioritățile dezvoltării fondului locativ din orașul 
Cluj trebuie să redevină satisfacerea nevoii de locuire a 
populației și respectarea dreptului la locuință ca drept 
fundamental al omului;

- Administrația publică locală ar trebui să fie intere-
sată să condiționeze investițiile marilor proprietari  și  
ale dezvoltatorilor imobiliari cu scopul de a crește fon-
dul de locuințe publice și de a deservi astfel interesele 
populației orașului.  
- Evacuarea forțată (fără alternativă locativă), rămâ-
nerea fără adăpost, locuirea în condiții inadecvate, 
chiriile mari, îndatorarea pe viață prin creditele imo-
biliar-bancare, dezvoltarea nelimitată a speculațiilor 

devin obiect al tranzacțiilor de vân-

zare-cumpărare. Prin locuințele so-

ciale publice s-ar asigura accesul în 

fapt al tuturor la locuințe adecvate 

și accesibile. Prin ele se contribuie 

la decomodificarea locuirii, și recu-

noașterea valorii sociale a locuinței. 

Prin ele se sustrage un fond de lo-

cuințe de pe piață și de sub efectele 

financializării.  

Locuința socială nu este o locuin-
ță de proastă calitate care se atri-
buie persoanelor sărăcite la mar-
ginile subdezvoltate ale orașului 
pentru ca ele să aibă un acoperiș 
oarecare deasupra capului. Locu-
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imobiliare, locuirea în periferiile sub-dezvoltate ale 
orașului – toate sunt înrădăcinate și în lipsa locuin- 
țelor sociale publice. Locuințele sociale publice sunt 

o miză comună pentru toate grupările și persoane-

le care se solidarizează în activismul pentru o politi-

că justă și antirasistă de locuire. “Cărămida” conti-

nuă să rămână un instrument al acestui militantism.    

Căși sociale ACUM!

Locuirea precară ne scoate în stradă

În 17 decembrie 2018, comemorăm 8 ani de la eva-
cuarea de pe strada Coastei a 350 de persoane de et-
nie romă. Solidaritatea cu evacuații de peste tot ne 
scoate în stradă în fiecare an. Anul acesta, revolta 
față de diversele forme ale nedreptății locative ne 
unește. Pentru că:

● Locuirea a devenit marfă scumpă din care băn-
cile, fondurile de investiții și dezvoltatorii imobiliari 
scot un profit ușor și rapid, totul în detrimentul ce-
tățenilor, care în fiecare an sunt forțați să plătească 
prețuri tot mai ridicate pentru condiții tot mai pre-
care. Nu e o mândrie faptul că orașul Cluj a devenit 
cel mai scump municipiu din țară, ci un simptom al 
unei probleme care afectează tot mai mulți clujeni. În 
timp ce o mână de speculanți profită, nouă ne este tot 
mai dificil să ducem o viață decentă aici. 

● Multe cartiere vechi ale Clujului sunt domina-
te azi de șantierele pentru profit ale dezvoltatorilor 

imobiliari. Locuințele vechi dispar și împreună cu ele 
și vechii locatari. Micii proprietari își vând proprie-
tățile către marii investitori; chiriașii de la privat ca-
re nu pot ține pasul cu chiriile mari încep să își caute 
chirii în periferii; chiriașii ale căror contracte expiră 
în locuințele din vechiul fond de stat sunt supuși și ei 
unor presiuni de a părăsi zona; ocupanții unor tere-
nuri sau spații locative goale din motiv de lipsă de al-
ternativă sunt evacuați de autoritățile publice. 

Vrem case pentru oameni, nu pentru profit!

În Cluj, doar 1.3% din fondul de locuințe sunt locu-
ințe fond de stat. Anual se depun în jur de 400 de ce-
reri de locuințe sociale, iar primăria distribuie doar 
câteva, cele eliberate prin evacuare. Avem nevoie de 
locuințe publice, pentru că ele asigură dreptul la lo-
cuire pentru toți și contribuie la reducerea presiunii 
de pe piața imobiliară. 

Cărămida Nr 6 Decembrie 2018

Marșul pentru locuire - Cluj - 17 decembrie 2018 - pornim de la clopot - ora 18:00

al 8-lea an de comemorare, 
în care revolta ne unește
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Locuințe publice, soluție la criza locuirii!

● Orice evacuare care transformă oamenii în per-
soane fără locuințe adecvate este ilegitimă. Ești eva-
cuat/ă de bancă? Sau de proprietarul privat? Sau de 
primărie? Cei care ocupă un spațiu fără acte, fac asta 
pentru că nu au alternative, primăria Cluj-Napoca îi 
face neeligibili pe viață la locuință socială. 

Cărămida Nr 7 Martie 2019

Hai cu Ana, Linda și Maria, să ne exprimăm experiențele 

personale prin mesaje politice de ziua internațională a 

femeilor.

Vrem un Cluj fără rasism și fără evacuări.

● Prețul chiriilor din Cluj a luat-o razna. Proprie-
tarii și agențiile imobiliare au speculat creșterea po-
pulației orașului din ultimii ani pentru a-și maximiza 
profitul pe termen scurt. În lipsa intervenției muni-
cipalității, piața chiriilor a dus la împovărarea tot 
mai serioasă a chiriașilor. 

Solicităm drepturi pentru chiriași!

● În Cluj studiază în jur de 80000 de studenți, din 
care doar 14000 au acces la un loc în cămin. Lipsa lo-
curilor în cămine împinge studenții către chirii pri-
vate. Tot mai mulți trebuie să muncească în timpul 
studiilor pentru a-și permite să locuiască în Cluj. 

Vrem un oraș universitar cu cămine! 

Ridică-te și tu împotriva nedreptăților care ți se 
întâmplă. Luptă pentru dreptul de a locui în condi-
ții adecvate și de a nu fi exploatat(ă) atât la locul de 
muncă, cât și de cei care fac ca prețurile locuințelor 
să devină exorbitante. Solidarizează-te cu toți/toa-
te care suferă efectele crizei locuirii. Doar împreună 
putem transforma orașul. 

Orașul e al tuturor! 

Locuirea e un drept, nu un privilegiu!

Căși sociale ACUM!

Ne întâlnim la ora 17.00 la piața de flori din carti-
erul Mărăști. Facem un performance cu mesaje din 
viețile noastre cotidiene, cu flori și cu numărul 7 al 
ziarului Cărămida. Apoi, ținem pasul cu marșul fe-
meilor pentru locuire, înspre părțile centrale ale Clu-
jului, unde se iau deciziile despre cum să se dezvolte 
orașul nostru.

Revigorând revendicările mișcării femeilor socia-
liste de la începutul secolului al XX-lea pentru drep-
turile muncii, împotriva militarizării și războiului, 
azi și aici, mișcarea Căși sociale ACUM! pune în cen-
trul activismului civico-politic locuirea în demnitate 
și recunoaște contribuția femeilor la lupta pentru o 
politică justă și antirasistă de locuire.

Hai cu noi să afirmăm solidaritatea între femei de 

diverse clase sociale, etnii, vârste și orientare sexua-

lă, dar și între femei și bărbați: pentru un oraș pentru 

oameni, nu pentru profit! Pentru ca oricine din acest 

oraș sau din această țară să obțină o locuință în care 

poate trăi în demnitate și în condiții adecvate. Și cei 

care nu sunt oameni de afaceri, și cei care nu au veni-

turi medii sau mari. și cei care nu au proprietăți.

Feminismul va trebui să fie antirasist și de stânga, 

sau nu va fi deloc.
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Desenează-ți orașul!

Cărămida Nr 7 Iunie 2019

Orașul Cluj  
a fost redesenat ori de câte ori  
la condu cerea lui au venit oameni cu viziuni diferite 
în ceea ce privește dezvoltarea urbană, dar și în func-
ție de interesele diferite investite în această dezvol-
tare. Desigur, deciziile nu erau pur și simplu ale unor 
indivizi, depindeau de economia vremii, de politica 
vremii, de economia politică a vremii.

În secolul al XIX-lea s-a demolat marea parte a zi-
durilor și bastioanelor care despărțeau orașul Kolo-
zsvár/Klausenburg de lumea din afară. Spațiile de 
dincolo de cetate (hinterland în limba germană sau 
hóstát în limba maghiară) erau periferii ale vechiu-
lui oraș medieval, care aveau rolul să îl aprovizione-
ze cu produse agricole, dar și să îl apere. Zona pieței 
centrale a Clujului a fost “înfrumusețată” de către co-
misia de urbanism de atunci a primăriei, numită “co-
misia de înfrumusețare” (szépítő bizottság): din jurul 
bisericii s-au demolat locuințele considerate insa-
lubre, dar și bodegile comerciale sărăcăcioase. S-au 
construit palate, clădiri ale administrației publice, 
clădiri ale universităților, spitale, teatre, hoteluri, 
bănci, clădiri rezidențiale cu mai multe apartamente 
și etaje (bérház) închiriate. Ca periferie a Imperiului 
Austro-Ungar, Clujul era în competiție cu alte orașe 
transilvănene pentru supremație economică, cultu-
rală sau administrativă. 

În anii 1930 au apărut noi fabrici în Cluj și s-au 
dezvoltat cele vechi (Dermata, Tutun, Uzina Căilor 
Ferate, Fabrica de porțelan Iris, Fabrica de basmale 
Schull, Fabrica de Ciorapi Ady, Fabrica de Cărămidă, 
Fabrica de Bere Ursus, Gaze, Companii de autobuze). 

Harta orașului Kolozsvár din 1897

Planul orașului Cluj din Ghidul touristic al orașului, 

1923

Pe lângă deja existenta colonie Kőváry (Kőváry telep) 
de pe lângă gară, construită pentru lucrătorii compa-
niei de căi ferate, în zonele unde au fost amplasate 

fabricile au început să se formeze alte noi 
cartiere rezidențiale cu case familiale: 
Iris, Bulgaria, Dermata, colonia Pillangó 
(Fluture), Kövespad/Pietroasa, Kardos. 
Populația agrară a orașului a continuat 
să locuiască în Hóstát, Borhanci și So-
meșeni. Păturile privilegiate locuiau 
în vilele din actualul cartier Andrei 
Mureșanu (Tisztviselőtelep), actuala 
stradă Racoviță (Erzsébet út) și pe 
strada Donáth. Teritoriul orașului 
și împărțirea sa pe zone au reflec-
tat și atunci diferențele de clasă 
și de statut social între locuitori.   

În perioada socialismului real, 
orașul a fost redesenat conform 
politicii sale de dezvoltare de-
finite de interesele acelor 
vremuri, pe baza așa-numi-
tei sistematizări socialiste. 
România a încercat să țină 

pasul cu “dezvoltaționalismul” capitalist prin indus-
trializare și urbanizare. S-au construit noi fabrici: în 
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Partea de Vest și Sud a Municipiului 
Cluj-Napoca, 1980

Harta zonei străzilor Ploiești-Constanța-Someșului-

Anton Pann-Piața Abator-Parcul Feroviarilor, hartă 

realizată de Péter Máthé după PUG 2014

zona Gării - Tehnofrig, Clujana (prin extinderea ve-
chii Dermata), Carbochim, Unirea, Libertatea; în So-
meșeni - Combinatul de Utilaj Greu și SANEX; în Ba-
ciu - Metalul Roșu. În 1977, Clujul a avut 262.858 
locuitori și 70.865 de locuințe, iar în perioada 1977-
1992 s-au mai adăugat la acest stoc aproape 42.000 
de locuințe, pentru că lucrătorii nou veniți în oraș 
trebuiau să locuiască undeva. Apartamentele de blo-
curi au fost construite în mare parte din bugetul de 
stat sau din bugetul fabricilor, însă au continuat să 
existe și chiar să apară noi locuințe în proprietate 
personală, și locuințe în proprietatea unor coopera-
tive. Cartierele Grigorescu și Gheorgheni au fost dez-
voltate din anii 1960, ele au fost locuite mai ales de 
intelectuali, profesori, tehnicieni, muncitori cu veni-
turi mai mari. În anii 1970 a urmat construirea celui 
mai mare cartier muncitoresc, Mănăștur, realizat pe 
teritoriul caselor demolate din vechiul sat Cluj-Mă-
năștur/Kolozsmonostor, anexat orașului încă de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea. Alături de acestea, în 
anii 1980 exista deja și cartierul Mărăști, construit 
pe ruinele caselor hoștăzenilor care au aprovizionat 
Clujul cu legume și fructe. În anii 1980 s-a construit 
mai tânărul cartier Zorilor.   

După 1990, dezvoltarea orașului, planificată prin 
sistematizarea socialistă, a fost înlocuită de o dezvol-
tare printr-un urbanism nereglementat, haotic. Însă, 

până prin anul 2003 s-au construit relativ puține lo-
cuințe noi, sectorul locativ fiind dominat de vânzarea 
fondului de stat la foștii locatari și de procesele de re-
trocedare. Fabricile privatizate și falimentate au cre-
at nu doar spațiu pentru investirea de capital străin în 
diverse ramuri economice, ci după o anumită vreme, 
prin stocul lor de clădiri și terenuri au fost transfor-
mate în afaceri imobiliare. În feluri diferite, dar atât 
Planul Urbanistic General vechi cât și cel din 2014 au 
redesenat zonele acestor fabrici (și alte zone ale ora-
șului) într-un fel care a fost favorabil investitorilor 
imobiliari-financiari. Între timp, Primăria și Consi-
liul Local au creat brandul orașului magnet șm con-
diții prietenoase pentru acești investitori. Napolact 
a devenit ținta Portico Investments România (fostul 
fond de investiții Morava); Feleacul  s-a transformat 
în obiectul Felinvest SA; Someșul a ajuns să fie valo-
rificat de New Europe Property Investments șe Mul-
berry Development; Flacăra  prin intermediul LBBW 
Immobillien Romania SRL a ajuns în proprietatea SC 
IQuest/Taco Development; Napochim s-a împărțit în 
două companii, una dintre ele devenind Napochim 
Imobiliare; Fabrica de bere URSUS a devenit Platinia 
Mall prin Florisal SA și Drusal SA; Libertatea a ajuns 
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Parcul central
Sâmbătă, 1 iunie 2019
de la ora 14:00

Caută crocodilul!

în mâinile Fribourg Development și a devenit Liber-
ty Technology Park; terenul Abatorului demolat la 
începutul anilor 1990 a ajuns mai întâi ținta SC DNP 
Invest SRL şi SC Baucom SRL și apoi în proprietatea 
SC Mercurial și Romdesign, pe terenul său a început 
să se înalțe mai multe turnuri de peste 20 de etaje, 
printre altele prin Maurer Imobiliare; Fabrica de Me-
zeluri  a fost ocupată de  SDC Imobiliare; Tehnofrig 
de  Geainv SA (fosta Tehnofrig Imobiliare); Fabrica de 
porțelan Iris de SC Geromed; Prodvinalco și-a dezvol-
tat  o ramură în acest domeniu, Prodvinalco Imobili-
are; iar România Muncitoare a fost transformată în 
afacere imobiliară de  SC Textila Romat Imobiliare.  
Construcția pe segmentul rezidential (și nu numai) 
a prins avânt în Cluj de la începutul anilor 2000. În 
2005 au fost lansate pe piață aproximativ 1000 de lo-
cuințe noi (ceea ce însemna o creștere de 400% com-
parativ cu 2001). Fondul total de locuințe a continu-
at să crească an de an, în 2017 ajungând la 145119 
(ceea ce înseamnă o creștere de 31955 locuințe față 
de stocul din 1992), majoritatea covârșitoare ale lo-
cuințelor nou construite fiind în proprietate privată. 
Dezvoltatorii imobiliari au început să apară în oraș la 
începutul anilor 2000. Ei au pornit de la proiecte rela-
tiv restrânse de 20-30 de apartamente în 2000, ajun-
gând în 2008 la proiecte ce înglobează mii de unități 
locative, iar în 2016-2018 la predarea sau începerea 

construirii unor clădiri cu funcțiuni mixte de 10-15 
sau chiar 25 de etaje. Ei au început să construiască 
la periferiile orașului (creând noi cartiere cum sunt 
Bună Ziua, Câmpului, Făget, Borhanci, Sopor); apoi 
au intercalat noi clădiri în vechile cartiere (cum ar 
fi River Tower în Iris, Grand Park Residence în Ghe-
orgheni, Tower Park în Mănăștur, American Village 
Condominiums în Grigorescu, Errigal Residence în 
Andrei Mureșanu, Central Park Residence în Plopi-
lor, și multe altele). După această fază, dezvoltatorii, 
cu sprijinul administrației publice locale s-au întors 
spre zonele semicentrale, unde cumpără case și te-
renuri la prețuri astronomice, demolează tot și ridic 
clădiri de birouri și/sau rezidențiale de peste 10 eta-
je pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale aprobate 
de dinaintea PUG-ului din 2014 (de exemplu SC Imo 
Invest SRL cu Europa Business Center, Alin Tișe cu 
Central Business Plaza, Maurer Imobiliare, Drusal și 
Florisal SA cu rețeaua de clădiri Platinia, New Euro-
pe Property Investments și Mulberry Development 
cu The Office, companiile EBS Real Estate Develop-
ment, Marina Properties Construct SRL, și multe al-
tele) .  

Interesul capitalului față de dezvoltarea imobiliară 
a dus la creșterea prețurilor terenurilor, la intensifi-
carea tranzacțiilor imobiliare care, cuplată cu apari-
ția și promovarea creditelor imobiliare, au transfor-
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Pentru a face față costurilor foarte mari ale locui-
rii, peste 60% din populația României trăiește în lo-
cuințe supraaglomerate. Foarte multe lucrătoare și 
mulți lucrători sunt nevoite/nevoiți să aibă mai mul-
te locuri de muncă pentru a plăti costurile locuirii. 
Mulți oameni sunt constrânși să locuiască în locuin-
țe improvizate la periferia localităților, fără utilități 
sau fără toaletă și baie în casă. Cei care nu pot plăti 
aceste mari costuri, devin persoane fără adăpost. Tu 
cunoști situația locativă a colegilor tăi de muncă? Ei 
știu cu ce probleme te confrunți? Fii solidar cu colegii 
tăi! Deși poate că așa par, problemele cu locuirea nu 
sunt individuale, ci ne afectează pe toți!

De-a lungul istoriei, sindicate și cooperative de lu-
crători au deținut mereu locuințe. Azi însă acestea au 
dispărut aproape cu desăvârșire. 

Revendicăm o nouă generație de locuințe publice 
ca bun comun!

1. Stocul de locuințe publice să crească la 25% 
din fondul locativ total. Acesta să fie transparent, ac-
cesibil și gestionat colectiv.

2.  În următorii 4 ani, statul să producă și să 
mențină 2.000.000 de locuințe în sectorul nonprofit. 

3. Nimeni să nu fie în situația de a cheltui mai 
mult de 20% din veniturile sale pe locuire. 

4. Criteriile de atribuire de locuințe sociale pu-
blice să dea prioritate persoanelor cu venituri mici și 
celor care locuiesc în condiții dificile. 

5. Să se interzică prin lege evacuările care lasă 
oamenii fără alternative locative.

Campania “Alianță pentru Muncă și Locuire” susți-
ne: piața este cauza, nu soluția crizei locuirii. Statul 
trebuie să își asume responsabilitatea de a asigura 
dreptul la locuire pentru toți. De trei decenii, toate 
guvernele ne-au negat acest drept susținând că piața 
sau familia trebuie să soluționeze nevoia de locuire. 
În 2020, împreună, ne vom adresa cu revendicările 
noastre consiliilor locale din București, Cluj și Timi-
șoara. Să punem locuirea pe agenda politică! Crește-
rea salariilor și reducerea costurilor locuirii împreu-
nă pot garanta un trai bun pentru oameni! 

Blocul Pentru Locuire 
https://bloculpentrulocuire.ro

bloculpentrulocuire@gmail.com

Campania “Alianță pentru 

muncă și locuire”

Cărămida Nr 9 Noiembrie 2019

Haideți să vorbim despre dreptul la locuință ca un 
drept universal. În capitalism, locuința este o marfă 
foarte scumpă și o sursă de profituri. Din cauza asta, 
foarte mulți oameni locuiesc în condiții inadecvate 
sau precare.

E timpul să ne unim forțele pentru a revendica o 
nouă generație de locuințe publice și accesibile! 

În 2018, în România existau 9 milioane de locuin-
țe. Dintre ele, doar 111 mii (1,2%) se puteau închiria 
la un preț acceptabil, ele fiind în proprietate publică. 
Dat fiind că 47% dintre contractele de muncă sunt la 
sau sub nivelul salariului minim, câți vă puteți permi-
te să plătiți chirii sau rate imense?  

Cine crezi că face averi mari de pe urma acestei si-
tuații?

În ultimii 5 ani, speculația imobiliară a crescut 
prețurile apartamentelor cu 60% în Cluj-Napoca, cu 
31% în București, cu 45% în Timișoara. Dar creșteri 
masive au fost și în Brăila, Galați, Craiova, Oradea, 
Constanța, Iași, Ploiești și Brașov. Cu cât a crescut sa-
lariul tău în ultimii 5 ani? Nu ține doar de tine dacă 
nu-ți permiți să plătești costurile locuirii sau faci as-
ta cu mari sacrificii.

Chiar și în orașele mari, unde venitul mediu al an-
gajaților este peste media națională (circa 700 euro), 
ei cheltuie până la 60% din salariul lor pe chirie sau 
pe ratele lunare ale creditului ipotecar. Cât din ve-
niturile tale se duc pe costurile locuirii (chirie/rată, 
utilități, întreținere)?

mat Clujul în cel mai scump oraș din țară (cu un preț 
mediu pe apartamente de 1600 euro/mp). Profitul 
dezvoltatorilor imobiliari și al băncilor se face din 
banii tuturor care plătesc lunar 300-400 de euro din 
veniturile lor pentru o chirie privată sau pentru rata 
creditelor bancare. În astfel de condiții, foarte mul-
ți cheltuie peste jumătate din salariul lor pe locuire, 
mulți trăiesc în locuințe supraaglomerate încercând 
să împartă costurile locuirii, și iarăși mulți ajung să 
locuiască în spații informale, nesigure și inadecvate.

Enikő Vincze
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Ți-ai dori ca și în orașul Cluj să se întâmple acest 
lucru? Hai să ieșim în stradă împreună, să ne impu-
nem drepturile. Dacă nu se unesc, vocile noastre nu 
vor fi auzite. Cei care câștigă zi-de-zi, lună-de-lună, 
an-de-an averi mari de pe urma chiriașilor, vor sta 
în continuare liniștiți, împreună cu administrația 
publică locală, afirmând că nu au ce să facă, căci pia-
ța (definită ca relația între cerere și ofertă) dictează 
prețurile. Dar criza locuirii, ce include și creșterea 
continuă și nerușinată a chiriilor, precum și rămâ-
nerea fără locuințe adecvată a evacuaților nu este o 
problemă individuală. Funcționarea pieței de locuințe 
depinde de deciziile politice privind locuințele soci-
ale, reglementarea chiriilor, taxarea proprietăților.

Căși sociale ACUM!

Solidaritate între evacuați 

și chiriași în orașul chiriilor 

nebune

Ieșim  în stradă! Nu lăsăm chiriile să ne ardă!

Persoanele evacuate din Cluj trag un semnal de alar-
mă în legătură cu nebunia chiriilor din acest oraș. 
Strigătul lor este în beneficiul tuturor.  

Raportul de piață realizat de Analize Imobiliare 
pentru cel de-al treilea semestru al anului 2019 ara-
tă că în Cluj-Napoca, un apartament cu două camere 
(cu o suprafață utilă de circa 50-60 de metri pătrați) 
a putut fi închiriat cu 420 de euro pe lună. În acest 
oraș, prețul chiriilor a fost în continuă creștere în 
ultimii cinci ani, el depășind sumele cerute pe chirii 
chiar și în București. 

România este o țară de proprietari, zic statisticile. 
Conform acestora, atât la nivelul întregii țări, cât și 
în Cluj-Napoca, peste 98% din fondul locativ total 
se află în proprietate privată. V-ați întrebat câte din 
aceste locuințe sunt date în chirie? Și câte din spațiile 
închiriate ca locuință nu sunt declarate la autorități?  

Solidari împotriva evacuărilor forțate!

Căși sociale ACUM!  iese în stradă și în acest an de 
17 Decembrie, Ziua Împotriva Evacuărilor. Cu ocazia 
comemorării a 9 ani de la mutarea forțată a 350 per-
soane de etnie romă de pe strada Coastei în proximi-
tatea rampelor de deșeuri, construim, cărămidă cu 
cărămidă, solidaritatea împotriva chiriilor care fură 
o mare parte din veniturile noastre.

Locuirea este un drept universal, nu permitem 

nimănui să ne divizeze. 

Cine sunt azi chiriașii pieței private de locuințe 
în orașul Cluj? Persoane născute după 1980, care 
nu au primit niciodată o locuință de la stat și nu 
au achiziționat o locuință de pe piață din diverse 
motive; studenți veniți din afara orașului, care nu au 
șansa să primească un loc la căminele subvenționate 
de stat; lucrători cu contracte temporare de muncă; 
turiști din țară și din străinătate; oameni de afaceri; 
persoanele care beneficiază de subvenția de chirie 
privată plătită de către primărie pe 1-2 ani. 

Solidari împotriva chiriilor prea mari!

Cine sunt proprietarii locuințelor închiriate pe pia-
ța privată? Mici proprietari, care închiriază o cameră 
din apartamentele lor pentru a-și completa veniturile 
reduse; mici proprietari care se mută din oraș din ca-

uza costurilor mari ale vieții, și își dau toată locuința 
în chirie; persoane care au mai multe locuințe în pro-
prietatea lor în orașul Cluj, locuind doar într-una și 
dând în chirie restul; dezvoltatori imobiliari sau com-
panii de construcție care de-a lungul ultimului dece-
niu au păstrat o parte din stocul de locuințe pentru a 
o închiria cu scopul de a obține profit maxim față de 
investiția lor inițială.

Cărămida Nr 10 Decembrie 2019

Știai că, în Cluj:
O persoană care câștigă un venit mediu (circa 

740 de euro net pe lună), cheltuie aproape 60% 
din venitul său pe chirie.

Lucrătorii/ lucrătoarele care câștigă salariul 
minim pe economie (circa 250 euro net pe lună) 
ar trebui să aibă aproape un job și jumătate ca să 
plătească o astfel de chirie, adică să lucreze zilnic 
12 ore doar pentru asta.

Ești chiriaș?
Câți bani cheltui pe chirie din venitul tău lunar? Ce 

faci ca să faci față acestor mari chirii în orașul Cluj?
Îți iei mai multe locuri de muncă, lucrezi 10-12-14 

ore pe zi, dar și la sfârșit de săptămână.
Te muți împreună cu rude și/ sau cu prieteni pentru 

a împărți costurile chiriei?

Evacuați și chiriași, solidari ne cerem drepturile în 

orașul chiriilor nebune.

Recent, autoritățile din Berlin și Barcelona au 
înghețat chiriile pe o perioadă de 5 ani. De ce s-a 
putut întâmpla acest lucru acolo și nu s-ar putea 
întâmpla și în Cluj? Cerem plafonarea chiriilor și 
creșterea numărului de locuințe publice.
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tru evitarea și răspândirea infecției; în timp ce criza 
economică va sărăci și mai mult oamenii care își pierd 
resursele de venit și va deveni tot mai dificil pentru 
tot mai mulți să-și plătească utilitățile, chiriile și alte 
costuri ale locuirii.

Multe locuințe și spații cu altă destinație decât lo-
cuire aflate în proprietatea municipalității stau goale. 
Unele dintre ele sunt în clădiri bine întreținute, altele 
sunt însă neîngrijite, sortite chiar demolării. Multe 
locuințe publice și spații cu altă destinație decât locu-
ire închiriate, sunt și ele în clădiri degradate. Spațiile 
cu altă destinație decât locuire din proprietatea mu-
nicipalității sunt date în chirie, iar terenurile publice 
sunt concesionate unor companii private. Municipiul 
are terenuri în proprietatea sa, pe care a refuzat con-
stant să construiască locuințe sociale.

În februarie și la început de martie 2020, echipa 
noastră a descoperit și fotografiat câteva clădiri neîn-
grijite cu locuințe și spații publice goale sau ocupate, 
dar și clădiri bine întreținute unde unele spații sau 
locuințe din proprietatea primăriei sunt lăsate goa-
le. În aceste zile, circulăm câteva dintre ele online cu 
hashtag-ul #casegoalecluj.

Prin acțiunea #casegoalecluj, cerem primăriei:
să folosească proprietățile publice din oraș goale 

pentru a le transforma în locuințe sociale;

Locuințe sociale, nu afaceri 

imobiliare

În 28 martie, mai multe grupuri activiste din orașe 
europene au făcut acțiuni sub egida “Locuințe pentru 
oameni, nu pentru profit”: https://housingnotprofit.
org/housing-action-day/. În acest cadru, la început de 
martie 2020, Căși sociale ACUM! a început o campa-
nie cu titlul “Locuințe sociale, nu afaceri imobiliare!”: 
www.bit.do/Cluj28m. De atunci, epidemia COVID-19 
a impus măsuri radicale peste tot în țară. Suntem în 

stare de urgență. #StămAcasă, este apelul zilei. Dar 

asta nu este suficient. Împreună cu Blocul Pentru Lo-

cuire afirmăm: #NuStămDeoparte. Ne solidarizăm. Ne 

organizăm. Revendicăm.

Mai multe detalii despre campanie pot fi găsite aici: 
https://casisocialeacum.ro/archives/4612/locuin-
te-sociale-nu-afaceri-imobiliare-lansare-campa-
nie-28-martie/

Cărămida Nr 11 Aprilie 2020

Solidaritate între evacuați și chiriași!
MARȘ PENTRU 
DREPTURILE CHIRIAȘILOR ȘI 
ÎMPOTRIVA EVACUĂRILOR marți 17.12.2019,ora 18, B-ul Eroilor-clopot
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să repare clădirile sale cu locuințe sau spații cu altă 
destinație decât locuire pentru a le păstra în circuitul 
locativ ca bunuri publice; să își folosească terenurile 
pentru a construi noi locuințe sociale; să se implice 
în rechiziția unor imobile nefolosite pentru a asigura 
locuințe adecvate celor mai vulnerabili.

Ați susținut destul afacerile imobiliare pentru pro-
fit! A venit momentul să faceți investiții în locuințe 
publice! În cele pe care le aveți deja. Și în cele ce tre-
buie construite.

Acțiunea #casegoalecluj

Cărămida Nr 11 Aprilie 2020

În aceste zile, Căși sociale ACUM! derulează în me-
diul online acțiunea de conștientizare #casegoale-
cluj. Pentru că:

În timp ce multe persoane care trăiesc în locuințe 
supraaglomerate sau în locuințe unde nu au apă, nu 
pot să respecte regulile de igienă recomandate pen-

Clădirea de pe strada Iuliu Maniu (nr. 3) este un exemplu 
de spații lăsate în paragină. După ce s-a încheiat litigiul din-
tre Statusul Romano-Catolic din Transilvania și primărie 
în urmă cu câțiva ani, primăria a devenit proprietara clă-
dirilor. Acestea au fost construite la sfârșitul secolului 19, 
cu scopul de a găzdui locuințe de închiriat. Clădirile au cel 
puțin cinci locuințe și alte spații goale în momentul de față.

Litigiile asupra acestei clădiri de pe str. Ferdinand au înce-
put din 1993. Recent, un sfert din clădire a fost restituit prin 
hotărâre judecătorească. Momentan, 11 apartamente din cele 
peste 30 sunt încă folosite de foștii chiriași, însă în 2019 pri-
măria nu le-a prelungit contractul. Restul apartamentelor stau 
goale. Toată clădirea a fost lăsată să se degradeze, iar spațiile 
comerciale de la stradă au fost închise de mult. Nu ştim cine 
şi ce planuri are cu această clădire.
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Acțiuni imediate în contextul epidemiei

În această perioadă de carantină şi stare de urgență, 
acțiunile noastre sunt cu precădere în mediul online. 
Informăm oamenii cu venituri mici și persoanele ca-
re trăiesc în zone și locuințe aglomerate și în condiții 
inadecvate, despre puținele lor drepturi definite în 
ordonanțele stării de urgență. 

Prin scrisori publice, am sesizat autoritățile admi-
nistrației publice locale despre problemele care ne 
sunt semnalate de către oamenii din oraș, sugerând 
măsuri care ar trebui implementate de autorități pen-
tru a le soluționa cât mai rapid, cum ar fi:

• Nevoia de a oferi atenție sporită față de riscul epi-
demiei în comunitățile marginalizate din orașul Cluj 
și soluții adecvate la criza umanitară din Pata Rât

https://casisocialeacum.ro/archives/4604/epide-

mia-in-comunitatile-marginalizate-scrisoare-deschisa-ca-

tre-autoritati/

• Accesul tuturor la condiții care pot să respecte 
regulile de igienă și de izolare, acordând atenție spe-
cială celor patru comunități din Pata Rât.

https://casisocialeacum.ro/archives/4654/scrisoa-

rea-a-doua-privind-nevoile-de-urgenta-in-pata-rat/

• Nevoia de a respecta interzicerea evacuărilor 
pe durata stării de urgență, prevăzută de decizia din 
23 martie 2020 a Uniunii Naționale a Executorilor 
Judecătorești, și de a face demersuri pe lângă autori-
tățile abilitate să asigure spații locative pentru per-
soanele fără adăpost prin rechiziție, așa cum este ea 
permisă de Decretul privind Starea de Urgență.

https://casisocialeacum.ro/archives/4674/memoriu-ca-

tre-prefectura-judetului-cluj-consiliul-judetean-cluj-prima-

ria-municipiului-cluj-napoca/

• Nevoia de a se ridica popririle impuse de către pri-
mărie din cauza unor amenzi și alte datorii, respectiv 
nevoia de a amâna, în cazul persoanelor cu venituri 
mici, măcar pe doi ani plata acestora și de a se anula 
majorările și penalitățile puse pe ele.

 https://casisocialeacum.ro/archives/4695/

scrisoare-deschisa-catre-executori-judecatoresti-pri-

vind-amanarea-popririlor/

• Necesitatea de a simplifica procedurile concrete 
se trebuie urmate pentru a avea acces de îndată la 
beneficii de asistență socială, la subvenția de chirie 
și la adăpost adecvat, și de a le comunica de îndată 
oamenilor.

https://casisocialeacum.ro/archives/4665/erere-ca-

tre-directia-de-asistenta-sociala-si-medicala-cluj-napoca/

• Nevoia de măsuri urgente privind amenzile și ma-
jorările impuse pe datorii către primărie în cazul per-
soanelor cu venituri mici.

https://casisocialeacum.ro/archives/4644/scrisoa-

rea-deschisa-catre-institutia-primarului-cluj-napoca/

• Scrisoare de solidaritate cu muncitorii în salu-
britate.

https://casisocialeacum.ro/archives/4707/scrisoa-

re-de-solidaritate-cu-muncitorii-in-salubritate/

Totodată, am avut şi o acțiune offline – în 2 apri-
lie ne-am organizat să achiziționăm și distribuim 
350 de pachete de alimente de bază gospodăriilor 
din zona Pata Rât. Au participat ca voluntari peste 
30 de persoane. Ne bucurăm că în această perioadă 
există multe inițiative de voluntariat și solidaritate. 
Ele contribuie la acoperirea găurilor lăsate de insti-
tuțiile publice. Sunt gesturi de întrajutorare în timp 
ce aparatul represiv al statului e prezent în stradă 
cu blindate și îi amendează pe cei care completează 
greșit declarațiile. Compasiunea individuală este bi-
nevenită. Dincolo de ea, însă, trebuie să se pună ca-
păt distribuirii inegale ale resurselor orașului, atât 
în vremuri grele, cât și în vremuri bune.
Viziuni despre schimbarea societală mai largă  

Împreună cu celelalte grupări membre ale Blocu-
lui pentru Locuire (Frontul Comun pentru Dreptul 
la Locuire, Dreptul la Oraș, ERomnja și RomaJust), 
Căși sociale ACUM! a elaborat două documente care, 
plecând de la identificarea unor măsuri imediate în 
domeniul locuirii, au elaborat idei despre nevoia unor 
schimbări radicale dincolo de pandemie, ca răspuns 
la actuala criză a capitalismului.

• Manifest pentru dreptate locativă. Împotriva pan-
demiei capitalismului și rasismului.

https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/02/mani-

fest-pentru-dreptate-locativa-impotriva-pandemiei-ca-

pitalismului-si-rasismului/

• Memoriul „Actuala criză epidemiologică este și o 
criză socială și locati-
vă. Urgență maximă: 
venit minim decent și 
locuințe sociale adec-
vate pentru persoane-
le cele mai afectate”.

https://bloculpentru-

locuire.ro/2020/04/15/

v e n i t - m i n i m - d e -

cent-si - locuinte-so-

ciale-pentru-persoa-

nele-cele-mai-afecta-

te-de-criza-covid-19/

Acțiuni ale noastre în timpul 

stării de urgență
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Un deceniu 

de luptă pentru 

dreptate locativă. 

Lupta continuă! 

Acum zece ani au fost 

evacuate 350 de persoane 

din strada Coastei. 

De zece ani luptăm împreună 

pentru dreptul la oraş 

şi la locuire. 

10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă

Locuirea în Pata Rât nu a început în 2010. Și nici 
lupta de zi cu zi a oamenilor de acolo. Însă în 2020, 
marcând 10 ani de la evacuarea de pe str. Coastei și 
relocarea forțată a celor evacuați în Pata Rât, recon-
stituim ultimul deceniu din viața trăită la casele mo-
dulare și pe str. Cantonului, dar și ceea ce înseamnă 
munca oamenilor din Dallas pe rampele de deșeuri, 
precum și activismul politic din Cluj pentru drepta-
te locativă văzut ca un proces de continuă forma-
re. Expoziția realizată de noi (“10 ani – Lupta conti-
nuă”), precum și broșura “Un deceniu de luptă pentru 
dreptate locativă” realizate de Căși sociale ACUM! 
în acest moment comemorativ dar și de celebrare a 
unei auto-organizări colective susținute, contribuie 
la acest scop. 

Într-un an aniversar, este inevitabilă o autoreflecție 
asupra apariției și evoluțiilor mișcării trecute prin 
mai multe etape. Știm și simțim că trebuie să facem 
asta atât dintr-o perspectivă conceptuală sau ideo-
logică, cât și din punctul de vedere al materialelor 
create cu scopul de a contribui la conștientizarea în 
rândurile unui public larg și la responsabilizarea sta-
tului cu privire la mai multe fenomene interconecta-
te: ghetoizarea rezidențială a persoanelor rome sără-
cite, rasismul instituțional și structural manifestat 
în evacuări forțate, segregarea teritorială și socială, 
locuirea în mediu poluat și condiții inadecvate, cri-

Cărămida Nr 13 Decembrie 2020 teriile de atribuire de locuințe sociale, fondul locativ 
public, preponderența producției de locuințe pentru 
profit prin dezvoltare imobiliară, regenerare urbană 
prin deposedare, împovărarea unor categorii largi de 
oameni cu costurile locuirii și criza locuirii în general.        

 
Marile etape ale mișcării pentru dreptate locativă

Ne aducem aminte de anul 2010. El a decurs cu 
pregătirile minuțioase ale Primăriei Municipiului 
Cluj-Napoca în vederea implementării planului de 
realizare de „locuințe sociale” dedicate romilor cu 
domiciliul pe str. Coastei, str. Cantonului și str. Pata 
Rât în proximitatea rampelor de deșeuri. Din păcate, 
încercările Asociației 
Amare Phrala și Fundației Desire, susținute de mai 
multe organizații civice rome și în primul rând de 
Romani Criss, nu au reușit să oprească planul autori-
tăților publice locale. Aceasta a fost etapa de Acțiuni 
împotriva ghetoizării romilor în Pata Rât.

Calendarul politic al primăriei a culminat în 17 de-
cembrie 2010 cu evacuarea pe cale administrativă a 
350 de persoane de pe strada Coastei la minus 20 de 
grade, demolarea imediată a locuințelor de acolo, o 
mare parte dintre ele utilizate în regim de închiriere 
de la primărie, precum și cu mutarea forțată a per-
soanelor în casele modulare construite la sub 1000 
de metri de rampa de deșeuri. Acel moment tragic a 
însemnat și începutul luptei lor împotriva nedreptății. 
Din ianuarie 2011, Grupul Local al Organizațiilor Civi-
ce (GLoc) a organizat numeroase evenimente, printre 
ele, un atelier pentru copiii din Pata Rât și elevii Școlii 
Elf.  În cadrul acestuia, copiii au inventat și desenat 
bufnița salvatoare – inspirați fiind din simbolistica 
ei. Multă vreme protestele noastre stradale au fost 
marcate de imaginea sa.  Etapa dintre 2011-2015 a 
fost plină de Acțiuni împotriva segregării teritoria-
le și pentru dreptul la locuire, producând în același 
timp o serie de revendicări către guvernanți de la 
diverse nivele.

În 2015, în cadrul atelierelor derulate sub egida 
programului ROMEDIN al Fundației Desire, copiii 
din Pata Rât și-au imaginat crocodilul din râul So-
meș. Creația lor a stat la baza conceperii siglei noas-
tre, imaginea consacrată deja în spațiul public local 
fiind folosită pe numeroase materiale revendicative 
și contestatoare ale noastre.  

Activismul politic pentru dreptate locativă din Cluj 
a fost, este și va fi alături și împreună cu toți locuitorii 
din zona Pata Rât, iar această alăturare ne-a învățat 
să devenim tot mai radicali în urma constatării per-



91

petuării crizei umanitare, de mediu și de locuire din 
Pata Rât de-a lungul atâtor decenii. În 2016, prece-
dată fiind de acțiunile menționate mai sus, Căși soci-
ale ACUM! a pornit ca o Campanie a Fundației Desire 
pentru criterii juste de atribuire de locuințe sociale, 
ce a inclus atât susținerea persoanelor cu domiciliul 
în Pata Rât în efortul lor de solicitare de locuințe so-
ciale, cât și analiza legislației și politicilor locative 
din România și din Cluj de după 1990. Acestea au fost 
cele două fundamente pe care ne-am bazat acțiunile 
contestare față de autorități în instanță. 

Marcată și de prima apariție a ziarului Cărămida, 
din 2017 s-a început Transformarea campaniei în 
mișcare la nivel local, dar și dincolo de acesta, 
prin participarea la inițierea platformei 
naționale Blocul pentru Locuire și 
prin aderarea ca grupare mem-
bră la Coaliția Europeană de 
Acțiune pentru Dreptul la Lo-
cuire și la Oraș. 

Extinderea mișcării Căși 
sociale ACUM! este un pro-
ces început din 2019 prin 
căutarea de noi și noi posi-
bilități de coalizare pentru 
întărirea militantismului pentru o politică justă și 
antirasistă de locuire. În mod particular, ne cizelăm 
lupta pentru creșterea fondului locativ public ca so-
luție la criza locuirii în municipiul Cluj-Napoca, ca-
re, în paralel cu dezvoltarea urbană pentru profit, în 
ultimii 5 ani a devenit cel mai scump oraș al pieței 
imobiliare din România. Dar, dincolo de asta, sun-
tem tovarășe la inițiative care acționează pentru in-
vestiții publice în servicii publice, pentru dreptul la 
locuire într-un mediu sănătos, sau care contribuie la 
formarea unor celule de auto-organizare cu potențial 
de creare de alte tipuri de locuințe non-profit decât 
locuințele sociale.

Personal, cred că cele din urmă trebuie să fie reali-
zate din fonduri publice prin companii publice pentru 
a reduce cheltuielile de construcție sau renovare la 
costurile forței de muncă și ale mijloacelor de pro-

ducție, eliminând costurile profitului pe care firmele 
urmăresc să le facă din bani publici. Siguranța men-
ținerii acestor locuințe în proprietate publică și în-
chirierea la un preț accesibil în funcție de venituri, 
depinde de redefinirea proprietății publice ca o pro-
prietate împărtășită între stat și locatarii chiriași, 
asigurând un control democratic al celor din urmă 
asupra acestor locuințe.        

Lupta continuă

În contexul pandemiei Covid-19 și al recesiunii eco-
nomice curente, suntem în continuare laolaltă cu toți 

cei care suferă cel mai mult de pe urma acestor 
fenomene, dar și în urma măsurilor guverna-

mentale care neglijează nevoile lor. Ne vom 
hrăni energiile mai departe din sursele 

noastre deja încercate: 
•   bazarea activismului politic 
pe documentare/cunoaștere, 
dar și pe o rețelizare fundamen-
tată pe reciprocitate, încredere 
și solidaritate între oameni; 
•   angajamente politice cizelate 
prin înțelegerea cauzelor struc-
turale ale crizei locuirii ca o ca-

racteristică endemică a capitalismului; 
•   transformarea experiențelor trăite ale deposedării 
și exploatării în mesaje politice; 
•   voința fermă de a responsabiliza statul, devenit în 
ultimele decenii un susținător al intereselor capita-
lului, față de nevoile de locuire ale oamenilor și față 
de obligațiile sale privind bunăstarea tuturor prin 
investiții publice în servicii publice, inclusiv în cre-
area unui fond de locuințe adecvate și accesibile ca 
preț pentru largi categorii de persoane. 

În interiorul Căși sociale ACUM! și prin alianțele 
noastre, menținem vie speranța politică într-o so-
cietate a egalității, dreptății și solidarității sociale.

Enikő Vincze

Între 22 și 28 martie am organizat o serie de ac-

țiuni protestatare sub egida “Housing Action Day”, 

un eveniment internațional organizat de European 

Action Coalition. Timp de o săptămână am spus în 

fel și chip că “dezvoltarea imobiliară pentru profit 

ne sufocă!” Vă prezentăm în continuare câteva din 

Dezvoltarea imobiliară pentru profit ne sufocă!

Cărămida Nr 14 Aprilie 2021

aceste acțiuni. Prima, și cea mai de amploare, a fost 

o serie de postări despre proiecte imobiliare care ne 

sufocă. În urma acestei acțiuni, care a durat întreaga 

săptămână, am decernat simbolic “Premiul imobilia-

relor de rahat”.
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1
Afacerile cu imobiliare includ nu doar imobi-
le rezidențiale, ci și comerciale și de birouri. 
Multe dintre ele au trecut deja prin faimoase 
tranzacții extrem de profitabile, și cu sigu-

ranță vor continua să fie un domeniu privilegiat al in-
vestiției și acumulării de capital. Sunt exemple foarte 
clare ale profitabilității transformării spațiului urban 
în obiect financiar și sursă a profitului.

În contextul evenimentului nostru, Dezvoltarea imo-
biliară pentru profit ne sufocă, am ales să atragem aten-
ția aici asupra unei clădiri de birouri cu o amplasare 
spațială spectaculoasă.

Ea se află în construcție pe Calea Turzii: beneficiara/ 
proprietara imobilului este Marina Properties Con-
struct SRL; conceptul său aparține SQM Architecture 
SRL; iar proiectantul lui este Transform SRL.

În paralel, Marina Properties acționează ca și con-
structor la imobilul office de pe str. Brâncuși, înspre 
beneficiul Arobs Business Centre în colaborare cu pro-
iectantul SC Arhimar Serv SRL. Arobs Business Centre 
este o companie înregistrată în 2018 în domeniul în-
chirierii și subînchirierii bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate.

În ceea ce privește Marina Properties, ea este o soci-
etate înființată în 2014 de către Alexandru Viorel Ma-
rina, reîntors din SUA în contextul boom-ului imobiliar 
de pe la mijlocul anilor 2000, pe urmele zvonului privind 
faimoasa natură înnăscută a românului ca proprietar. În 
2019, MP SRL a avut vânzări de peste 1.6 milioane euro, 
dar un profit net declarat doar de cc 126 mii de euro.

Până nu demult, în Cluj, Marina Properties a câștigat 
teren pe piața rezidențială de exemplu prin blocul de 
pe colțul străzilor Antonn Pann și Parcul Feroviarilor, 

dar și în alte cartiere ale orașului și alte localități din 
România. Clădirea de pe AP&PF este unul dintre inves-
tițiile care joacă un rol crucial în restructurarea urbană 
a Pieței Abator, beneficiind de regenerarea Parcului 
Feroviarilor din bani publici.

2
Hotelul în construcție de pe str. Avram 
Iancu nr. 23-25 (2S+D+P+2E+2M) a ge-
nerat foarte multe controverse, proba-
bil încă de la data începerii proiectului 

în 2009, până nu demult, în februarie-martie 2021.
Acum, pe platforma Clujul Civic, au explodat criti-

cile a zeci de persoane, rezultând în exprimarea mai 
multor nemulțumiri față de practicile urbanistice 
din Cluj. Sau, precum a menționat Declic într-una din 
petițiile sale recente, față de domnia mafiei imobili-
are în oraș.

Panoul actual afișat pe imobilul de pe str. Avram 
Iancu se referă la lucrări de Modificare executată pe 
parcursul lucrărilor, inclusiv modificări la fațadă pe 
baza Autorizației de construcție 1218/05.10.2015.

Pentru unii, clădirea este pur și simplu o hidoșenie 
arhitecturală. Pentru alții, este un exemplu de com-
plicități practicate de-a lungul avizării proiectului 
între Primăria Municipiului Cluj-Napoca (respon-
sabilă pentru lipsa unui PUZ pentru centrul istoric), 
Comisia Națională a Monumentelor Istorice, dar și 
instanța judecătorească, care a respins toate acțiunile 
în instanță formulate împotriva acestuia.

Proprietarul construcției este Pritax Invest SRL, 
o companie înregistrată în Cluj în 1995 în domeniul 
comerț cu amănuntul al carburanților pentru autove-
hicule în magazine specializate. Ulterior, societatea a 
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devenit activă în industria hotelieră, combinându-se 
cu Polish group Orbis, partenerul strategic din Europa 
de Est al grupului hotelier francez AccorHotels. Ea a 
realizat printre altele Hotel Golden Tulip Ana Dome 
Cluj pe str. Observatorului nr. 129, dar și două hote-
luri în Sibiu. În 2017, Pritax Invest SRL a avut o cifră 
de afaceri de 6.8 milioane de euro, și un profit net de 
2.1 milioane de euro.

În aceste condiții, pentru noi cazul este o manifes-
tare a unui fenomen pregnant și în România, unde 
antreprenorii români își plasează profitul obținut 
din alte afaceri în imobiliare, o practică pe care am 
observat-o și în cazul rețelei imobiliare Platinia rea-
lizată în Cluj de un afacerist din domeniul salubrității 
din Maramureș.

De aceea, noi susținem: urbanismul haotic nu se 
rezolvă doar prin reglementări urbanistice. Pentru 
a schimba radical practicile din ultimele decenii ce 
azi ne aruncă în față monstruozitățile care ne sufocă, 
este nevoie ca ele să fie stopate prin punerea urbanis-
mului în slujba interesului public și prin reglementări 
financiar-fiscale din domeniu.

3 
Pe pagina de internet a Vista Gallery 
Apartments, proiect a cărui beneficiar 
și constructor este Societatea de Con-
strucții Napoca SA, putem citi următoa-

rea chemare: “Ce poate fi mai plăcut decât să trăiești 
în cel mai vibrant punct al Clujului savurându-ți ca-
feaua pe terasa locuinței tale și admirând priveliștea 
orașului? Panorama de invidiat a noului tău aparta-
ment va oferi o notă romantică și de prestigiu vieții 
tale sociale! Alege să trăiești în concordanță cu aspira-
țiile tale!”, https://www.vistagalleryapartments.ro/.”

În spatele acestei fantezii locative se află o societa-
te de construcții, care s-a înființat în 1991 prin divi-

zarea Trustului de Construcții Montaj Cluj, la rândul 
său o întreprindere de stat cu o istorie de 60 de ani. 
Din portofoliul SCC Napoca SA fac parte și extinde-
rea pistei la Aeroportul Internațional Avram Iancu 
Cluj-Napoca, dar și expertiza pentru Centrul de Ma-
nagement Integrat al Deșeurilor Cluj.

Am citit în presă, că în 2017 firma avea afaceri de 
58 de milioane de lei și un profit de numai 0.1 mili-
oane. În momentul de față, pagina de internet a SCC 
Napoca este suspendată. Iar panoul construcției de 
pe str. Tăietura Turcului anunță lucrări de Modificări 
pentru lucrarea începută cu o autorizație din aprilie 
2018 pe o locație cu grave alunecări de teren. Totuși: 
6 din cele 30 de apartamente cu o cameră, 12 din cele 
18 de apartamente cu două camere, și 6 din cele 14 
apartamente cu 3-4 camere, deja sunt vândute.

Dar este evident că nimeni nu locuiește nici acum 
în această clădire. Suprafața utilă din această clădi-
re ce stă goală, a fost scoasă la vânzare la un preț de 
peste 2000 euro/ mp încă din faza de proiect. Ce s-a 
întâmplat cu banii plătiți de cumpărători în condiți-
ile în care în martie 2019 compania a anunțat câte-
va proceduri de evitare a insolvenței prin Compania 
Asset Recovery din Cluj?

Oricum ar fi, este bine de știut că Napoca Construcții 
a făcut parte din imperiul de afaceri al lui Ioan Bene, 
care a mai deținut, printre altele, și platforma indus-
trială Unirea, iar la un moment dat, prin firma Napo-
camin și hotelul Continental. El a fost condamnat la 
închisoare, dar nu a fost extrădat de Italia, unde are 
locuință și firmă. Azi, acționarul majoritar al Napoca 
Construcții este IT Transilvania Invest. În ianuarie 
2021, valoarea pe piață a acțiunilor Societății de Con-
strucții Napoca se afla în jurul a 34 milioane de lei.
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4
Clădirea de 95 de metri, cu 25 etaje și 
5 etaje de parcare de pe Calea Florești 
nr. 139 din Cluj-Napoca, este vândută 
nu doar ca un câștigător al competiți-

ei celor mai înalte blocuri de locuințe din România. 
Acest obiect(iv) de consum crează consumatorul pre-
supus ideal, care “privește cu mândrie către Occident”: 
câștigătorul competiției capitaliste, atât din punct 
de vedere financiar, cât și simbolic: “un aventurier 
urban, cu spirit cosmopolit, care caută un loc emble-
matic, plin de inovații” (citate preluate de pe site-ul 
West City Tower). 

Ne-am obișnuit deja cu acest discurs de promovare 
al dezvoltatorilor, care ne transmite astfel de mesa-
je de parcă nici nu am avea nevoie de bani, de par-
că ar trebui doar să ne dorim să locuim în cele mai 
bune locuri, ar trebui doar să ne placă înălțimile, să 
fim inovativi, să vrem “să privim Clujul cu alți ochi, 
în ascensiune”. Cealaltă parte a acestor mesaje, cea 
ascunsă sau implicită, ne spune: cei care nu ajungem 
la astfel de înălțimi, suntem lipiți pământului, fiind 
captivi ai unor gesturi nedemne pentru omul com-
petitiv cel nou, gen de împărțit salariul între plătit 
mâncarea, chiria, utilitățile, eventual medicamentele, 
știți, captivi ai unor “practici comuniste”, pe care dacă 
le avem, nu merităm să locuim în acest oraș magnet 
ce îi atrage pe investitori. 

Firma Imperial Development a lansat proiectul în 
2007, obținând în aprilie 2008 o derogare din partea 
Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca prin 
care s-a modificat Planul Urbanistic Zonal în privin-
ța înălțimii. Înființată în 2007, precum putem citi pe 
site-uri despre firmele din România, o companie cu 
acest nume ocupă locul 1 în Topul Afacerilor din Ro-

mânia în domeniul Producției de energie electrică. 
Proiectul West City Tower s-a aflat printre mari-

le planuri de construcții elaborate în contextul bo-
om-ului imobiliar clujean dinainte de criză. El a ge-
nerat încă de atunci proteste, din păcate fără succes, 
din partea oamenilor care locuiesc în zonă în vechile 
blocuri de 10 etaje. Apoi, construcția a stat în aștepta-
re. Omul de afaceri Radu Vlas a preluat firma în 2012, 
devenind proprietar al terenului de 2773 mp, precum 
și al proiectului, studiilor și avizelor aferente. Vlas 
este proprietarul televiziunii Alpha TV și a comple-
xului Leul din Piața Mihai Viteazu, dar și al societă-
ții Rasimo, care s-a ocupat de administrarea spații-
lor verzi din Cluj-Napoca până în 2011. În momentul 
preluării, el declara: “Vrem să facem acest proiect, să 
ne apucăm de lucru. Este greu să ne raportăm la ceea 
ce se întâmplă azi în piață, dar acesta este un proiect 
care se va întinde pe trei ani, iar piața se mai schimbă 
până atunci. Noi mizăm tocmai pe înălțime: se caută 
panorama.” Cei care au foarte mulți bani (nici nu ne 
mai întrebăm de unde), își permit să investească în 
diverse domenii, inclusiv în imobiliare și să aștepte 
contextul prielnic în care aceste investiții încep să 
facă profit. 

În ceea ce privește prețurile, în ianuarie-februarie 
2021, pe pagina de facebook a investiției puteam citi 
chemarea: “Apartamentele sunt disponibile începând 
cu etajul 6. În funcție de etaj, orientarea sud/nord și 
suprafață, prețul apartamentelor diferă. Pentru ofer-
te personalizate de preț, vă invităm să ne contactați.” 

Proprietarii West City Tower ne spun clar ce înseam-
nă transformarea unui oraș și a locuințelor sale în 
obiect de investiție financiară, sau ce înseamnă dez-
voltarea imobiliară pentru profit: “De ce să investești 

2 - Hotelul de pe Str. Avram Iancu

în Cluj? Un oraș vibrant, 
multicultural, cu istorie 
și cultură bogată! Un oraș 
care te uimește în fiecare 
zi și în fiecare anotimp! In-
vestește în Cluj! Investește 
în West City Tower!”

5
Povestea din 
spatele aces-
tei poze are 
două compo-

nente, cu două investiții, 
una privată și alta publi-
că, pe un teren la o distan-
ță de doar câțiva metri de 
la calea ferată. Este îmbu-
curător să vedem apropie-
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rea celor două blocuri, în sensul de a conecta spațial 
locuințele sociale de cele private. Ceea ce ne deran-
jează în această poveste este în primul rând tergiver-
sarea din 2010 încoace a construirii blocului de către 
primărie, reducerea la jumătate în acest răstimp a 
numărului de apartamente realizate, în condițiile în 
care este clar că în proximitate mai era teren pentru 
construcție. Și ne mai întrebăm, cum se va asigura 
reducerea poluării fonice în zonă.  

Blocul cu 12 apartamente de locuințe sociale, încă 
în construcție, este realizat de Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca pe un teren de 740 mp. Proiectul are o 
istorie lungă de peste 10 ani: poate cunoaște cineva 
de ce s-a tergiversat atât de mult chiar și după 2012, 
când primăria a renunțat la a construi acolo un bloc de 
ANL (pentru că Agenția Națională de Locuințe proba-
bil nu a mai alocat banii promiși) și a decis construirea 
a doar 12 locuințe sociale pe același teren. În 2016, 
conform declarației primarului Emil Boc procedura de 
licitație pentru locuințe sociale se afla în plină deru-
lare, urmând ca până în jurul datei de 1 septembrie să 
fie finalizată. Etapa post-criză era promițătoare, dar 
bugetul consistent al orașului de-a lungul ultimelor 

3 - Imobilul de pe Str. Tăietura Turcului

5 ani, din păcate, nu a adus beneficii stocului 
de locuințe sociale. 

În 2019, primarul dădea asigurări că pro-
iectul de locuințe sociale cu 12 apartamente 
va fi dus la bun sfârșit în acel an, la fel a de-
clarat și pentru 2020. Apoi, în 2020, am aflat 
că firma contractată, SC Ceconi SRL, nu poate 
efectua lucrările, având probleme financiare, 
fiind amenințată cu penalizări de primărie. 

Acum, în bugetul de peste 400 milioane de 
euro pe anul 2021, primăria clujeană anunță 
din nou fonduri pentru cele 12 locuințe sociale 
de pe str. Ghimeșului. 

Unde sunt fondurile alocate de-a lungul ce-
lor 10 ani? Cei 400 de solicitanți de locuințe 
sociale aud anual că se fac investiții pe str. 
Ghimeșului, și tot așa anual observă că locu-
ințele prevăzute tot nu au ajuns să fie repar-
tizate, sute de persoane fiind lăsate pe lista de 
așteptare, unele chiar și de 20 de ani.  

În imaginea atașată ni se mai arată un bloc 
privat în construcție cu adresa Calea Traian 
Vuia nr. 2, realizat pe baza unei autorizații de 
construcție din iunie 2020, eliberată ca răs-
puns la cererea depusă în aprilie 2020 de be-
neficiar, la rândul său bazată pe un proiect 
scris în 2018. Regimul de înălțime al blocului 
este: S+P+2E+Etaj retras, și el include 30 de 
apartamente. Proprietar: Gighibanda SRL, ca-
re, în 2019, cu zero angajați, a avut o cifră de 

afaceri de peste 9.5 milioane de euro, și un profit net 
de aproape 2.5 milioane euro. 

Firma a fost înființată în 2005, pe domeniul de ac-
tivitate dezvoltare imobiliară, construind în Cluj-Na-
poca și în Florești, cu cifră de afacere zero între 
2010-212, revenindu-și încet după criza financiară. 
Proprietarii firmei au mai multe companii, prin care 
au realizat lucrări cum ar fi: Valley Residence Florești, 
Bella Vista Complex Rezidențial, Family Park, Fabri-
cii Panoramic, Complex Rezidențial Sun Garden (în 
apropierea Cartierului Europa, unul dintre cele mai 
râvnite cartiere din Cluj, unde prețul la metru pătrat 
ajunge până la 2500 euro). 

De pe Korter am aflat că apartamentele din blocul 
de pe Ghimeșului/ Calea Traian Vuia nr. 2, numit Hi-
dden Residence, se vând de la 1470 euro/ mp + TVA 
de către firma Cluj Rezidențial, un alt nume prin care 
se promovează blocul realizat de SC Gighibanda SRL.

6
Îl poți vedea pe proprietarul SDC Imo-
biliare, Ștefan Berciu, pe pagina Minis-
terului Afacerilor Externe în calitate de 
consul onorific al Republicii Burgundi 
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4 - Imobilul de pe Calea Florești

în Cluj, dar și pe platforma Property Forum, de unde 
afli cele mai semnificative știri despre piața imobilia-
ră din Europa de Sud-Est. Iar emblema SDC Properties 
pusă pe clădirile sale o poți vedea peste tot în Cluj, în 
centru și prin diverse cartiere, precum arată harta 
atașată și ea la această postare, descărcată de pe pa-
gina de internet a firmei înființate în 2010. Citeam 
despre Berciu, pus în topul dezvoltatorilor imobiliari 
locali, că deja în 2017 livrase peste 1200 de aparta-
mente în Cluj, pregătind la acea oră încă alte peste 
1000 de apartamente. 

gul teritoriu mai larg din zona străzilor So-
meșului, Pieței Abator, Parcul Feroviarilor și 
dincolo de ele până la blocurile din cartierul 
Mărăști, apare pe PUG-ul din 2014 al orașului 
ca “zonă de restructurare urbană: spațiu cu 
caracter rezidențial de tip periferic, dezvoltat 
pe un parcelar cu clădiri de factură modestă, 
… caracterizat de un proces de declin urban; 
restructurarea zonei având ca scop transfor-
marea sa în teritoriu urban cu caracter mixt, 
de tip subcentral.” 

Bine plasat, deci, acest ansamblu de blocuri, 
pe terenul vechii fabrici de mezeluri, legat 
în trecut de abatorul din apropiere, aflat în 
mijlocul unui teritoriu urban unde planifi-
carea socialistă a păstrat vechile case, pen-
tru că spațiul era prea dens locuit și ar fi fost 
nevoie de prea multe apartamente de bloc de 
dat proprietarilor în schimb. SDC Imobiliare 
a păstrat probabil regimul de înălțime impus 
de PUG, arată ciudat doar față de cele câteva 
case rămase în vecinătatea sa care, împreună 
cu actualii lor locatari, cu siguranță vor dis-
părea în curând făcând loc altor noi imobile 
corespunzătoare noilor timpuri și aspirații. 
Ansamblul Anton Pann 12-16 a respectat și 

norma multi-funcționalității, are spații comerciale 
scoase la vânzare sau înspre închiriere la parterele 
celor patru blocuri (am văzut acolo anunțuri de la 
agenții imobiliare precum Blitz, Rems și Bia Look Imo-
biliare). A creat însă o aglomerare pe strada înfunda-
tă, contribuind la creșterea traficului atât acolo, cât 
și pe strada Someșului cu noile sale imobile (printre 
ele Scala Center pe terenul fostei Fabrici Napochim, 
City Casa, Centrul de Cercetare al firmei Bosch, sau 
clădirea firmei IT Taco Developments înălțat pe sche-
letul fostei Fabrici Flacăra) - am scris despre ele în vo-

5 - Locuințele sociale de pe Str. Ghimeșului

În imagine vedeți o parte din an-
samblul de imobiliare compus din 
corpurile A, B, C și D, realizat pe 
baza unui Plan Urbanistic Zonal 
de restructurare urbană pentru 
str. Anton Pann nr 12-16, aprobat 
de Consiliul Local al Municipiu-
lui Cluj-Napoca în 2016. Scopul 
acestui PUZ a fost restructurarea 
terenului în vederea valorificării 
potențialului de dezvoltare ur-
bană. Pe el au figurat ca propri-
etari SC Carpimez, SC Mezagro, 
SC Sompan Invest și mai multe 
persoane fizice, iar ca beneficiar 
SDC Imobiliare. 📢 De altfel, între-
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lumul nostru din 2019, “Șantier 
în lucru pentru profit”.

În 2017, SDC Imobiliare avea 
vânzări în valoare de aproape 
9.5 milioane de euro și un profit 
net declarat de peste 2 milioane 
euro. Aceste cifre au scăzut în 
2018, iar în 2019 dezvoltatorul 
a declarat doar un profit net de 
139476 euro. Însă asta, desigur, 
nu înseamnă că firma și-ar  re-
duce din activitate. 

Din contra, tot pe Property Fo-
rum citeam într-un articol din 
decembrie 2020, că SDC Imobi-

6 - Imobilul de pe Str. Anton Pann

liare, cu o realizare de 15000 de apartamente și alte 
câteva spații comerciale și de birouri în Cluj-Napoca, 
se pregătește pentru cel mai mare proiect de dez-
voltare imobiliară din România desfășurat pe 35 de 
hectare, numit Transylvania Smart City, pregătit de 
realizare din ianuarie 2021 pe baza unui PUZ vechi 
din 2007. Și mai mult, în martie 2021, dintr-un inter-
viu acordat de Berciu platformei Lumea banilor aflăm 
că primul bloc al mini-orașului scos la vânzare a fost 
deja rezervat în totalitate. 

Adevărul este, că se pare că orașul mare, The smart 
city of Cluj-Napoca, cu un buget de doar 430 milioa-
ne de euro, a rămas în urma plănuitului smart-mini-
oraș în valoare de 700 de milioane de euro. Smart să 
fii, noroc să ai. 

Dar stai, nu este chiar imposibil nici pentru tine să 
îți cumperi un apartament aici, și să ai parte mai re-
pede decât restul clujenilor rămași în urmă, un bule-
vard privat, autobuze electrice, telegondolă, heliport, 
stație pentru drone cu care vor fi livrate pachete la 
domiciliu, două lacuri, amfiteatre, nemaivorbind de 
hotel și aparthotel, hypermarket, supermarket, pază 

și sistem de supraveghere și monitorizare. Totul este 
posibil, pentru că poți lua credit chiar de la dezvolta-
tor, care acționează, deci și ca instituție financiară, și 
pentru ca ție să îți fie bine, a avut grijă să se asocieze 
cu mai multe companii românești și străine precum 
și cu fonduri de investiții din afara țării. 

De ce în Cluj-Napoca, te întrebi? Îți spune Berciu: 
“pentru că ne-am dorit nu doar să răspundem nevoii 
de locuințe la nivelul Clujului, un oras în remarcabi-
lă expansiune, în administrația Emil Boc, ci să facem 
un pas în ceea ce înseamnă viitorul locuințelor și al 
locuirii.”

7
Str. Caracal nr. 13-15 este una dintre 
deocamdată puținele locații unde fir-
ma Tekton Real Estate SRL, conectată 
la compania grecească Tekton Proper-

ties Real Estate, a început să construiască în Cluj. 
Cea din urmă cumpără și vinde, respectiv închiriază 
o multitudine de vile și apartamente luxoase peste 
tot în Grecia, dar oferă și servicii de management de 
clădiri pentru alți proprietari, sau chiar și asisten-

7 - Ansamblul imobiliar de pe Str. Caracal

ță în obținerea așa-numitului “Golden Visa 
Residence Permit” atribuit de către Guver-
nul Greciei investitorilor non-naționali care 
cumpără proprietăți imobiliare în Grecia de 
peste 250000 de euro. Un alt nivel al financi-
alizării locuirii decât cel până am ajuns noi, 
dar suntem pe „drumul cel bun”.

Compania Tekton Real Estate a fost înre-
gistrată în orașul nostru în 2016, deci în-
tr-un context caracterizat de avântul pu-
ternic al dezvoltării imobiliare și creșterii 
prețurilor de după criză. Activitatea princi-
pală a firmei este cea de tranzacții imobili-
are, o activitate ce se poate efectua cu zero 
angajați într-un sediu de apartament de bloc 
de pe str. Alexandru Vaida Voevod. Cu nicio 
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vânzare de atunci, cu un profit net pe 2019 de doar 
543708 euro, Tekton Real Estate mai are în pregătire 
încă un bloc în Cluj, un pic mai modest decât cel din 
poza atașată postării, pe str. Parcul Feroviarilor nr. 12. 

Cum își prezintă Tekton Real Estate SRL pe pagina 
sa de internet afacerea:

”În anul 2016 am investit într-un teren situat în 
centrul orașului Cluj-Napoca pe str. Feroviarilornr. 
12. Scopul nostru a fost predarea terenului cu auto-
rizația de construire,transferată clientului nostru, 
cel care a cumpărat proiectul pentru dezvoltare în 
continuare.” 

”Al  doilea  proiect dezvoltat de compania noastră 
în orașul Cluj-Napoca este situat pe str. Caracal la nr. 
13-15, la 400 metri distanță de Gară și  la 1,3 km de 
Piața Unirii. Ansamblul  imobiliar  oferă  spre vânzare 
49 de apartamente și 3 spații comerciale. Proiectul 
este în curs de dezvoltare cu partenerii noștri. Locația 
proiectului, foarte aproape de centrul orașului, oferă 
o oportunitate de investiție pentru viitor.”

“În 2020 am cumpărat și reconstruit o proprietate 
în Grecia,în apropierea portului Piraeus.”

Blocul de pe str. Caracal nr. 13-15 se cheamă Can-
temir Residence, fiind în apropierea Universității 
Dimitrie Cantemir. 

Cine ar fi crezut acum câțiva ani, că direcția de ur-
banism a primăriei va acorda în 2018 o autorizație 
de construcție pe această stradă, printre vechile ca-
se, pentru un bloc cu subsol, parter, 5 etaje și un etaj 
retras? Cine ar fi crezut că asta va deveni norma ur-
banistică în zonă, pentru că odată apărută în peisaj, 
domină totul în așa fel încât doar alte construcții de 
dimensiuni similare se vor simți “adecvate” în apro-
pierea lor. 

Asemeni multor altor investiții, și ea promite să 
vină în “întâmpinarea nevoilor publicului tânăr”, de 
data asta celui “care își dorește să locuiască aproape 
de locul de muncă sau studiu.” Construcția este reali-
zată de Coratim Home, firma care a făcut și închiriază 
Coratim Business Centre, dar și hale industriale în 
Florești și Baciu, precum și multe unități rezidenți-
ale, printre ele: 1400 de  apartamente în Ansamblul 
rezidențial Calea Turzii, 83 unități locative în Com-
plexul Moților, 80 în Complexul Moș Ion Roată și 100 
de apartamente în Complexul Borhanci cu 4 imobile. 

Am scris despre acest dezvoltator, pentru că el es-
te un exemplu din contextul nostru imediat al unui 
fenomen foarte des întâlnit în lumea imobiliarelor: 
cel al companiilor internaționale cu mii de proprie-
tăți în diverse teritorii ale capitalismului global, pe 
care le tranzacționează sau închiriază, repetând pâ-
nă la nesfârșit circuitul producerii banilor din bani, 
mutându-și investițiile dintr-un loc în altul. Alături 

de fondurile de investiții, bănci, și fonduri specula-
tive de genul vulture funds ce investesc în datorii, 
acești landlorzi internaționali sunt actorii principali 
ai financializării locuirii ce se întâmplă și prin dez-
voltarea imobiliară pentru profit sau prin folosirea 
spațiului urban ca teritoriu al acumulării de capital. 
Acest fenomen, fiind necontrolat nu doar urbanistic 
ci și financiar, ba chiar promovat și susținut de stat, 
a devenit tot mai agresiv și la noi. 

8
Platinia Shopping Center de pe Calea 
Moților 2-6 (cu vreo 300 apartamente, 
vândute ca locuințe sau închiriate drept 
camere de hotel), face parte din așa-nu-

mita Comunitate Platinia din Cluj (care mai include 
Platinia Lounge Residence cu 89 de apartamente de 
pe str. Constanța nr. 12, și Platinia Elite Residence 
cu 86 de apartamente de pe str. Dorobanților 33-37), 
ambele având și spații închiriate ca birouri. Propri-
etarul acestei “comunități” este SC Florisal (compa-
nie de salubritate din Satu Mare) deținută de Vasile 
Pușcaș, care în 2011 a mai cumpărat încă o firmă (și) 
pentru derularea afacerilor sale imobiliare (SC Dru-
sal SA). Pe lângă Comunitatea Platinia, Pușcaș și-a 
plasat bine capitalul și în alte investiții în alte zone 
valoroase ale orașului (de exemplu pe str. Avram Ian-
cu și str. Pasteur). 

8 - Platinia Shopping Center pe Calea Moților
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Vasile Pușcaș ne spune de ce: „Am făcut această 
achiziție ca investiție. Terenuri bune în oraşele mari 
nu poți să cumperi când vrei, ci când apar oportuni-
tăți” (2014). „Pentru că este cel mai mare proiect în 
derulare din Cluj-Napoca, oraș cu perspective exce-
lente pe piața imobilară, lucru esențial pentru orice 
bancă. De asemenea, proiectul în sine are caracteris-
tici deosebite, întrucât se află în centrul orașului și, 
în acest moment, peste două treimi din apartamente 
sunt deja vândute” (2016). 

Un pic de reminder, pentru a plasa clădirea despre 
care vorbim în fluxul capitalului imobiliar clujean 
de după 2000 (dincolo de rețeaua de rudenie care 
l-au legat la un moment dat pe Vasile Pușcaș de ce-
lebrul Ioan Rus, proprietarul unui întreg imperiu de 
afaceri, ce includea până în 2011 și SC Construcții 
Napoca, preluat atunci de celălalt faimos om de afa-
ceri, Ioan Bene):

În 2011, firma Drusal SA a cumpărat terenul de 
pe str. Dorobanților 33, printr-o ipotecă de la Banca 
Transilvania pentru a construi un ansamblu imobi-
liar; terenul a fost în proprietatea firmei ASIT Real 
Estate SRL, deținut de Allianz Țiriac Asigurări, care 
avea din 2007 o Hotărâre de Consiliu Local, ce auto-
riza PUZ-ul de care era nevoie, completat cu un PUD 
aprobat de CL în 2011.  

În 2012, compania Florisal SA a primit aviz favorabil 
din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Terito-
riului pentru un imobil cu funcțiuni mixte de 7 etaje 
la colțul străzilor Constanța și Ploiești. Realizatorii 
PUG-ului și vecinii au contestat acest aviz, așă că pla-
nul final de construcție care a primit autorizație, a 
inclus „doar” o clădire de birouri de 6 etaje, și două cor-
puri de câte 4 etaje pentru locuințe. Vizavi, pe celălalt 
colț, din 2015 s-au pregătit clădirea firmei Imoinvest 
SA și apoi noul imobil al lui Alin Tișe, ambele închi-

9 - Ansamblul de locuințe de pe  Str. Câmpului

onat de la Ursus Breweries 1 hectar din terenul fostei 
fabrici de bere. Citeam că asta s-a întâmplat prin biro-
ul firmei de arhitectură Arhimar (care a făcut planu-
rile pentru toate proiectele imobiliare ale societăților 
Drusal și Florisal). Diana Klusch, corporate affairs di-
rector al Ursus Breweries declara: „considerăm că te-
renul fostei facilități de producție industrială a berii 
trebuie să capete o nouă destinație, care să integreze 
şi să sprijine planurile de dezvoltare a oraşului”. 

În 2015 SC Florisal și SC Drusal au obținut auto-
rizația de construcție imediat după un PUZ care a 
transformat destinația terenului, lucrările fiind în-
cepute printr-un credit ipotecar semnificativ de la 
Libra Bank. Platinia Shopping Center a fost deschisă 
oficial în 8 aprilie 2017. 

Încă din faza sa de proiect, Platinia Shopping Cen-
ter se vindea ca o super-investiție și prin următorul 
argument expus pe pagina sa de internet: “Proiectul 
este important atât din punct de vedere economic cât 
și pentru comunitate, datorită construirii unui drum 
de patru benzi care va uni strada Calea Mănăștur cu 
zona stadionului și a Sălii Polivalente”. 

Cine plătește acest drum (cu exproprierile aferente) 
ce contribuia de la bun început la creșterea valorii de 
piață a investiției de pe Calea Moților 2-6? 

Ulterior am aflat că Primăria Municipiului Cluj-Na-
poca, din bugetul public: după ce în 2019 a finanțat 
studiile de fezabilitate, iar în octombrie 2020 Consi-
liul Local a votat proiectul de hotărâre privind „apro-
barea Documentației tehnico-economice și a indicato-
rilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
Modernizare Calea Moților  - Calea Mănăștur - str. 
Uzinei Electrice - str. Oțetului - str. Mărginașă”. Știm 
argumentele privind traficul, cunoaștem ceva și din 
vechile planuri (cele elaborate în mai multe valuri 
din perioada sistematizării socialiste) privind zona. 

riate acum de NTT Data, al cărui 
CEO, prin EBS Real Estate Invest-
ment a construit și el mai multe 
imobile (de exemplu un ansamblu 
rezidențial în vecinătatea Maurer 
Panoramic din Piața Abator).

După ce în 2010 Ursus Breweries 
a anunțat că va înceta tradiționala 
producție de bere din Cluj-Napoca, 
în 2013 a obținut un certificat de 
urbanism pentru elaborarea unui 
PUZ pe Calea Moților unde dorea 
să construiască un ansamblu mixt 
de până la 10 etaje (rezidențial, 
comercial, servicii), și a și început 
demolarea clădirilor vechii fabrici. 

În 2014, Vasile Pușcaș a achiziți-
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Nu ne gândim la alte legături acum. Pentru că, până 
la urmă este sâmbătă. Așa că, relax și chill. 

Drumul a fost anevoios de la vechiul manufacturier 
de bere “Czell Frigyes és Fiai” din 1903, transformat 
în 1937 în “Ursus - fabrica de bere”, iar în 1941 în 
“Ursus Egyesült Kolozsvári és Tordai Sörgyárak Rt.”, 
în 1943 în “Ursus sörgyár”, naționalizat fiind în 1948 
sub numele fabricii „Înainte”. Ursus ce părea un etern 
clujea, după 1990 a fost prima fabrică din Cluj priva-
tizată prin licitație publică, ajungând apoi în proprie-
tatea producătorului sud-african de bere SABMiller, 
închisă și demolată în efervescența imobiliară a noilor 
timpuri, cu atenta contributie a fostului director Oc-
tavian Buzoianu, un alt mester local al imobiliarelor. 

După ce va fi gata acest nou drum cu patru benzi 
pe Calea Moților, poți răsufla liniștit, și nu îți va mai 
rămâne altceva de făcut decât să savurezi Platinia, 
care “este un stil de viață, este confortul tău de zi cu 
zi, este eleganță, fiind acasă cu o nouă semnificație.”

9
Cazul casei umbrite de bloc de pe stra-
da Câmpului din Cluj-Napoca” a devenit 
emblematic în ultima vreme în orașul 
nostru. În 2020, după 10 ani de lupte în 

instanță, familia reclamantă a câștigat procesul: s-a 
constatat că primăria a emis o autorizație de construc-
ție nelegală pentru constructorul blocului, și apoi nu a 
dispus desființarea construcției edificate ilegal; până 
la urmă, hotărârea judecătorească a stabilit o despă-
gubire de peste 280 mii de lei reclamanților, din mo-
tiv că blocul a scăzut valoarea imobiliară a casei lor. 

Dincolo de “casa umbrită de bloc”, întregul mediu 
construit de pe str. Câmpului a fost marcat de multă 
vreme de multiple conflicte. În ele se manifestă vaste 
probleme sistemice ale dezvoltării urbane clujene de 
după 1990. Dar în același timp, prin ele se articulează 
interese economice concrete ale unor actori concreți, 
conflictele respective fiind articulate în relațiile de 
putere dintre afaceriștii imobiliari și primărie, în-
tre diverși actori ai afacerilor imobiliare (dezvolta-
tori, agenți, bănci, fonduri de investiții) care în cazuri 
conflictuale sunt reprezentați de avocați sau case de 
avocatură; dar și între urbaniști care reglementează 
și firme de arhitectură în căutarea unor dezvoltatori 
tot mai puternici și proiecte cât mai spectaculoase; 
precum și între mici proprietari și mari dezvoltatori, 
între proprietarii/ constructorii de case familiale și 
investitorii în ansambluri rezidențiale/ blocuri; și nu 
în ultimul rând între ecologiștii care protejează spa-
țiile publice verzi și cei care susțin sfințenia proprie-
tății private dobândite prin privatizare (de multe ori 
abuzivă) chiar și în sensul dreptului de a construi lo-
cuințe în păduri ce ar trebui să rămână bunuri publice.

Parțial, conflictele mai sus amintite se datorează 
modificărilor efectuate în reglementarea urbanis-
tică locală de după 1990, chiar dacă aceasta a avut 
o constantă atitudine negativă față de ideea plani-
ficării urbane publice. După cum știm, str. Câmpu-
lui traversează o zonă verde unde pe baza vechiului 
PUG s-au construit case familiale din anii 1990; care 
apoi, prin noul PUG a fost definită ca Zonă_Ve unde 
se interzice locuirea de orice tip (fiind parte dintr-un 
teritoriu menit să contribuie la extinderea spațiilor 
verzi din oraș); și unde, în mod efectiv cel puțin din 
2010 încoace au apărut mai multe blocuri între case, 
sau chiar și ansambluri rezidențiale. Cum este “Mă-
năștur Forest” de pe str. Edgar Quinet, dezvoltat de 
Agenția imobiliară „Nicole Rezidențiale Cluj”. Sau 
“Citadella Residence”, o realizare a conglomeratu-
lui Alber Holding format din 12 companii, prezentat 
în 2015 la MIPIM (cel mai mare eveniment al pieței 
imobiliare globale). 

Noi considerăm, că până la urmă toate cazurile de 
dezvoltări imobiliare pentru profit aduse în discuție 
în această săptămână prin nominalizările la “Premiul 
Imobiliarelor de rahat” sunt și manifestări ale planifi-
cării urbane privatizate. Iar asta nu putea să rezulte 
în altceva, decât în haosul imobiliar care, recunoscut 
azi de tot mai mulți ca fiind problematic, este denun-
țat în diverse feluri. 

Cei mai mulți blamează primăria sau primarul pen-
tru cele întâmplate, sau unele persoane de la urba-
nism bănuite de corupție dinainte, în timpul și după 
“primarul (interimar) 50-50”. 

Unii consideră că este prea multă, alții, din contra, 
că este prea puțină intervenție din partea primări-
ei, dar oricum ar fi,  se pare că tema urbanismului și 
dezvoltării imobiliare a devenit problema crucială a 
regimului Boc. 

Nu este de mirare, spunem noi. Pentru că acesta este 
un domeniu, unde există mize financiare foarte mari 
pe termen scurt, mediu și lung, și dincolo de posibilele 
rețelizări ale unor dezvoltatori, toată lumea vrea să 
iasă învingătoare din această competiție: propunând 
noi și noi proiecte imobiliare, tot timpul mai înalte, 
mai verzi, mai smart, afirmând că prin asta vrea să 
răspundă la nevoile de locuire din oraș, dar în fapt, 
pentru că asta este natura dezvoltării imobiliare, ur-
mând multiplicarea profitului. 

În spatele haosului imobiliar stă defapt lupta fi-
nanciară pentru acumularea de capital și până când 
primăria va continua să fie instrument în acest joc, cu 
siguranță nu va contribui la transformarea Clujului 
în oraș pentru oameni și nu pentru profit. 
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5. Acțiuni în instanță

CNCD a hotărât:  

criteriile de atribuire  

a locuințelor sociale din Cluj  

sunt discriminatorii

Ne face justiția dreptate?

Prin Hotărârea 531/27.09.2017, Colegiul  
Director al Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării declară criteriile de atribuire de lo-
cuințe sociale elaborate și utilizate de administra-
ția publică locală din Cluj-Napoca ca fiind discrimi-
natorii. Stabilește o amendă de 3000 de lei pentru 
primarul Emil Boc și recomandă modificarea HCL 
434/16.12.2015 prin care ele au fost stabilite.

În octombrie 2016, Fundația Desire a depus o pe-
tiție la Consiliul Național pentru Combaterea Dis-
criminării, solicitând ca acesta să analizeze Hotărâ-
rea nr. 434/16.12.2015 a Consiliului Local al mun. 
Cluj-Napoca cu privire la definirea criteriilor de 
atribuire a locuințelor sociale, iar apoi să constate și 
sancționeze caracterul lor discriminator. Aceste cri-
terii (1) elimină solicitanți de locuințe sociale aparți-
nând unor categorii sociale marginalizate prin de-
clararea lor ca neeligibili pe baza unor considerente 
ce nu sunt prevăzute ca atare în legislația locuirii; (2) 
îi discriminează pe aceștia neoferind punctaj pentru 
bolile cronice cu care se confruntă sau pentru condi-
țiile de locuire precare în locuințe neconvenționale; 
și (3) îi discriminează indirect prin defavorizarea lor 
ca persoane care datorită condițiilor lor economice 
nu au avut șansa de a face studii superioare punctate 
în mod excesiv în Cluj-Napoca în comparație cu alte 
criterii (cum ar fi numărul de copii). Observând fap-
tul că în orașul Cluj procentul persoanelor de etnie 
romă care locuiește într-o zonă urbană marginaliza-
tă este mult mai mare față de procentul altor persoa-
ne aflate în aceeași situație, petiția a concluzionat că 
persoanele de etnie romă aparținând unor categorii 
marginalizate sunt și mai puternic expuse practicilor 
discriminatorii care îi exclud de la accesul în fapt la o 
locuință socială adecvată.       

Conform Legii locuinței 114/1996, “accesul liber şi 
neîngrădit la locuință este un drept al fiecărui cetă-
țean”. La nivelul întregii populații această lege pre-
vede că “rezolvarea cerințelor de locuire constituie 
un obiectiv major al administrației publice centrale 
şi locale. Reglementând statutul locuințelor sociale, 
Legea locuinței din 1996, precum și hotărârile și or-
donanțele guvernamentale ulterioare cu privire la 
normele de implementare ale acestei legi, definesc 
în mod special acea categorie de cetățeni ai Româ-
niei care pot beneficia de locuințe sociale ca fiind 
“persoane și familii a căror situație economică nu le 
permite accesul la o locuință în proprietate sau în-
chirierea unei locuințe în condițiile pieței.” Conform 
OUG 57/2008, care aduce modificări și completări la 
Legea 114/1996, “au acces la locuință socială, în ve-
derea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit 
mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 
luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar 
pe total economie ...” Mai departe, art. 21, alin (1) al 
Normei metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, nr. 1275 
cu aplicare din 07.12.2000, prevede că autoritățile 
administrației publice locale vor ține seama la sta-
bilirea criteriilor de atribuire de locuințe sociale de 
prevederile art. 42 şi 43 din lege, astfel încât “în ca-
drul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de priori-
tate se vor avea în vedere: a) condițiile de locuit ale 
solicitanților; b) numărul copiilor şi al celorlalte 
persoane care gospodăresc împreună cu solicitanții; 
c) starea sănătății solicitanților sau a unor membri ai 
familiilor acestora; d) vechimea cererilor.” 
Traducând prevederile cu privire la locuințe soci-
ale în termenii obiectivului administrației publice 
în domeniul locuirii, putem concluziona că rezolva-

rea cerințelor de locuințe sociale pentru persoane-

le și familiile care se încadrează în condițiile de mai 

sus ar trebui să constituite obiectivul major al auto-

rităților administrației publice. Mai departe, însă, fă-

când trecerea de la categoria persoanelor și familii-

lor care pot beneficia de locuințe sociale conform 

legislației locuirii, la persoanele și familiile supu-

se marginalizării sociale, legislația românească (din 

domeniul social) definește asigurarea dreptului de 

a avea acces la locuință nu doar ca un obiectiv ma-

jor al administrației publice, ci ca o obligație a aces-

teia. Conform Legii privind prevenirea și comba-

Cărămida Nr 1 Octombrie 2017
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terea marginalizării sociale 116/2002 modificată, 
“în funcție de nivelurile veniturilor stabilite [până 
la care o persoană este considerată ca fiind margi- 
nalizată, nivel care se stabileşte anual, prin hotă-
râre a Guvernului, înaintea depunerii la Parlament 
a proiectului legii bugetului de stat] ... consiliile lo-

cale au obligația de a asigura accesul persoane-

lor și familiilor marginalizate, ... la locuință și la ser-

viciile publice de strictă necesitate, cum sunt: apă, 
energie electrică, gaze naturale, termoficare etc.” 
Legea  Asistenței Sociale 292/2011 prevede că 
“pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a ris-
cului de excluziune socială, prin politicile publi- 
ce inițiate, statul: (a) asigură accesul persoane-

lor vulnerabile la unele drepturi fundamentale, cum 

ar fi: dreptul la locuință, la asistență socială şi me-
dicală, la educație şi la loc de muncă.” Conform 
Legii 116/2000, prin persoană marginalizată  
social se înțelege persoana care beneficiază de ve- 
nit minim garantat sau face parte dintr-o familie be- 
neficiară de venit minim garantat, în condițiile Le-
gii nr. 416/2001, și se află în cel puțin două din-
tre următoarele situații: a) nu are loc de muncă;  
b) nu are locuință în proprietate sau în folosință;  
c) locuiește în condiții improprii [adică în locuință im-
provizată sau într-o construcție cu destinație de lo-
cuință care nu îndeplinește cerințele minimale pre-
văzute de Legea locuinței din 1996]; d) are unul sau 
mai mulți copii în întreținere sau face parte dintr-o 
familie cu mulți copii în întreținere; e) este persoa-
nă vârstnică, fără susținători legali; f) este încadrată 
în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;  
g) are în întreținere o persoană încadrată în catego-
ria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori in-
validitate gradul I sau II;  h) a executat o pedeap-
să privativă de libertate. Alte articole ale acestei legi 
mai prevăd obligațiile consiliilor locale “de a elabora 
și de a aproba metodologia de identificare a persoa- 
nelor și familiilor care sunt marginalizate social”, iar 
primarii trebuie să “dispună verificarea situației ce 
rezultă din documentele justificative prezentate, 
prin ancheta socială.”
Cele de mai sus impun recunoașterea obligației 
administrației publice locale de a asigura accesul 
la locuință pentru persoanele și familiile margi- 
nalizate social, și de a defini criteriile de aloca-
re de locuințe sociale la intersecția Legii locuin-
ței din 1996, precum și a legislației sociale (în mod 
deosebit Legea privind prevenirea și combate-
rea marginalizării sociale, și Legea asistenței soci-
ale). Pentru îndeplinirea acestei obligații, consiliile 
locale - făcând uz și de prevederile legislației anti- 
discriminare - ar putea să aloce un procent din 

stocul lor de locuințe sociale persoanelor margi- 
nalizate. În loc să facă acest lucru, administra-

ția publică din municipiului Cluj-Napoca elimi-

nă persoanele care nu au venituri (sau au ve-

nituri doar din venitul minim garantat, sau din 

munci ziliere) din categoria solicitanților eligibili pen- 

tru locuință socială și desconsideră precaritatea și 

sărăcia condițiilor de locuire în procesul de puncta-

re, astfel încălcând drepturile lor de persoane margi-

nalizate, care cumulează cel puțin două sau trei din-

tre situațiile prezentate mai sus din Legea 116/2000. 

Această practică discriminatoare, împreună cu alte 

criterii de selecție care discriminează în mod indirect 

persoanele marginalizate social (de exemplu criteriul 

studiilor sau cel al stării civile) are un caracter nelegal 

și pentru că exclude de la dreptul la locuință aceste 

persoane și înseamnă neîndepliniera obligațiilor lega-

le care le revin autorităților publice locale față de ele.

Se întâmplă și în localitatea ta? Scrie-ne pe adre-

sa desire_cluj@yahoo.com, sau sună-ne la numărul 

de telefon 0735148849. Și tu poți să sesizezi autori- 

tățile competente despre cum se acordă locuințele so-

ciale în localitatea ta. 

Căși sociale ACUM!

Sunt oare gunoaiele toxice?

Cărămida Nr 10 Decembrie 2019

Un alt proces pe care îl purtăm cu autoritățile pri-
veşte situația de la Pata Rât. Acolo, primăria a adus 
oameni care locuiau în Cluj-Napoca şi i-a mutat în lo-
cuințe modulare. Desigur, poate părea un lucru bun 
că oameni evacuați forțat în toiul iernii au primit to-
tuşi un loc unde să doarmă, construit din bani publici. 
Totuşi, aceste locuințe sunt într-o zonă a mizeriei şi 
sărăciei extreme. Oamenii au fost scoşi cu forța din-
tr-o zonă oarecum centrală a oraşului şi duşi la mar-
gine, acolo unde nu există şcoli, spitale, drumuri sau 
infrastructură. Mai mult decât atât, aceste locuințe 
au fost construite ilegal, căci se află foarte aproape 
de rampele de gunoi. Conform legii, orice locuință 
trebuie să se afle la cel puțin un kilometru distanță 
de orice rampă de gunoi, iar în Pata Rât autoritățile 
au construit casele modulare la distanțe de câteva 
sute de metri de aceasta.

Așadar am dat în judecată aceste autorităti, cerând 
închiderea și ecologizarea rampelor, precum și plata 
unor despăgubiri. Am cerut aceasta din urmă pentru 



103

că ni se pare firesc ca statul să își asume o responsa-
bilitate clară pentru politicile sale ilegale și umilitoa-
re. Peste tot în lume atunci când statul își umilește 
cetățenii, aceștia au dreptul să ceară despăgubiri. 
Oamenii care trăiesc în Pata Rât, lângă gunoaie, au 
fost tratați în mod revoltător.  

Aerul din Pata Rât este de nerespirat, pământul 
este steril, iar zi de zi din munții de deșeuri se scurg 
lichide toxice care poluează întreaga zonă. 

Clujul se află astăzi în plină criză a gunoaielor. Con-
sumerismul și dezvoltarea sălbatică creează zilnic 
tone de deșeuri care generează un mediu toxic ce ne 
afectează pe toți. Și în primul rând, acest mediu afec-

tează oamenii care sunt nevoiți să trăiască printre 
gunoaie. Indiferent de ce spun unii sau alții, nimeni 
nu alege în mod conștient și rațional să trăiască așa. 
Oamenii sunt fie nevoiți, fie forțați să își ducă viață 
într-un mediu toxic. 

Răspunsul justiției române a fost următorul: trebuie 
să dovedim în mod obiectiv și științific că locuințele 
modulare sunt într-adevăr construite într-un mediu 
toxic și periculos pentru oameni. Bunul simț și diver-
sele amenzi de la Gardă de Mediu nu sunt suficiente: 
trebuie să plătim un expert de mediu care să evalueze 
toxicitatea de acolo și să hotărască dacă a trăi lângă 
gunoaie este sănătos sau nu.  

Lupta noastră pentru criterii 

juste în atribuirea de locuințe 

sociale în orașul Cluj

Conform Legii locuinței – legea nr. 114/1996, locu-
ința socială este o locuință care se atribuie cu chirie 
subvenționată unor persoane sau familii cu situație 
economică ce nu le permite cumpărarea sau închiri-
erea unei locuințe în condițiile pieței. Mișcarea Căși 
sociale ACUM! susține că dreptul la locuință este un 
drept universal și locuințele publice sunt instrument 
central al asigurării în fapt al acestui drept. Însă– 
pentru că trăim într-o societate capitalistă marcată 
de mari inegalități – în atribuirea de locuințe socia-
le trebuie să aibă prioritate categoriile de persoane 
cu cele mai mici venituri, care locuiesc în condiții 
inadecvate și în nesiguranță, suferă de probleme de 

Acest expert de mediu trebuie 
să fie plătit de noi, întrucât noi 
am inițiat procesul. Dar suma 
cerută de această persoană este 
una extrem de ridicată, pe care 
nu ne-o putem permite. De aceea 
am inițiat o campanie de strân-
gere de donații pentru a putea 
continua procesul. Apelăm la 
solidaritatea voastră. Vrem să 
facem autoritătile responsabi-
le pentru situația înjositoare în 
care ne-au pus. Avem nevoie de 
donații pentru a ne sprijini efor-
turile în sala de judecată. 

Căși Sociale Acum!

Cărămida Nr 10 Decembrie 2019 sănătate agravate de starea lor locativă și mediul în 
care trăiesc, și/sau sunt victime ale unor tratamente 
(rasiste) ce le lezează demnitatea umană. 

Spunem de mulți ani, cel puțin din 2012 încoace, că 
în Cluj-Napoca criteriile de acordare a locuințelor so-
ciale sunt în mod explicit în defavoarea persoanelor 
cărora ar trebui să se adreseze, ele fiind construite în-
tr-un mod clasist și rasist. Pe baza analizei legislației 
locuirii, a legislației anti-discriminării și a normelor 
legale din domeniul social, precum și pe baza analizei 
situației economice, a condițiilor de locuire și a stă-
rii de sănătate ale persoanelor cu domiciliul în zona 
rampelor de deșeuri din Pata Rât – de-a lungul anilor 
am făcut mai multe propuneri Primăriei Municipiului 
Cluj-Napoca cu privire la modificarea criteriilor de 
atribuire de locuințe sociale. În 2015, aceasta a ac-
ceptat una din recomandările noastre, și prin HCL nr. 
434/2015 a definit ca eligibile pentru locuință socială 
solicitările venite și din partea persoanelor angajate 
cu contracte de muncă pe perioadă determinată. În 
rest, autoritățile locale nu au modificat nimic în acest 
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În Dosarul  2446/117/2017 – întocmit și susținut 
de avocata Paula Petean – am motivat astfel acțiunea 
noastră: Sistemul de criterii de acordare a locuințelor 
sociale definite în Hotărârea 434/16.12.2015 a Muni-
cipiului Cluj-Napoca duce la excluderea persoanelor 
marginalizate de la obținerea unei locuințe sociale 
(față de care, conform legii 112/2002 privind preve-
nirea și combaterea marginalizării sociale, Consiliile 
Locale au obligația de a asigura o locuință adecva-
tă) și totodată încalcă flagrant dispozițiile Legii nr. 
144/1996 privind locuințele.

sistem și au susținut în mod repetat că nu fac altceva 
decât să respecte legea. În 2016 am depus o petiție 
împotriva lor la Consiliul Național pentru Combate-
rea Discriminării, iar în 2017 i-am dat în judecată. 
Am demonstrat că criteriile de atribuire de locuințe 
sociale în Cluj-Napoca, definite prin HCL 434/ 2015, 
sunt atât discriminatorii, cât și ilegale. 

După atâția ani, în 2019, justiția ne-a făcut – cel pu-
țin parțial – dreptate. În 13.11.2019 am dat de știre 
despre această victorie printr-un comunicat de presă 
cu titlul Administrația locală clujeană încalcă legea 
pentru a îngrădi accesul la locuințe sociale. Am ac-
centuat următorul mesaj: Pentru un Cluj social, pen-
tru un Cluj antirasist! (Comunicatul este accesibil pe 
pagina de internet a Căși sociale ACUM!, aici: https://
tinyurl.com/wvb5p2c). 

Cum ne-a făcut justiția dreptate?

Analizând istoricul sistemului de criterii de atribu-
ire de locuințe sociale în orașul Cluj, am demonstrat 
că ele nu au apărut de pe o zi pe alta, ci sunt rezulta-
tul unor politici constante de îngrădire a dreptului 
la locuire pentru cele mai precare persoane. Și mai 
mult, am arătat că, în paralel cu reducerea stocului de 
locuințe din fondul de stat, criteriile stabilite au avut 
rolul de a descuraja cetățenii în ce privește solicita-
rea de locuințe sociale, reducerea solicitărilor fiind 
utilizată la rândul ei de primărie ca argument împo-
triva creșterii fondului de locuințe sociale. Din 2015 
încoace, am susținut anual depunerea a circa 120 de 
cereri de locuințe sociale, dovedind nevoia de aceste 
locuințe în oraș. Apoi, Fundația Desire, împreună cu 
81 de persoane care au solicitat locuințe sociale în 
2016, am acționat în instanță Primarul și Consiliul 
Local al Municipiului Cluj-Napoca cu privire la ne-
legalitatea criteriilor de atribuire de locuințe sociale.

→ ESTE NELEGAL CRITERIUL DE ELIGIBILITATE, 
CARE EXCLUDE VENITURIE DIN ASISTENȚĂ SO-
CIALĂ DE LA ACORDAREA DE LOCUINȚE SOCIALE.

→ ESTE NELEGAL CRITERIUL DE SELECȚIE PRE-
VĂZUT LA PUNCTUL IV/STUDII.

În decizia sa definitivă și irevocabilă de mai sus, 
Curtea de Apel a mai constatat că cele reținute prin 
sentința civilă sa prealabilă (nr. 86/2018), care a ana-
lizat dispozițiile HCL nr. 434/2015 din perspectiva 
discriminării, se impun şi în prezentul dosar, adică:

Discrepanța între punctajele acordate pentru per-
soanele cu studii cel puțin universitare, comparativ 
cu celelalte persoane este majoră, nefiind justifica-
tă obiectiv, acest criteriu încălcând atât Legea locu-
inței – Legea nr. 114/1996, cât și legislația privind 
discriminarea.

Acordarea unui punctaj de numai 5 puncte pentru 
obținerea de locuințe sociale de către persoanele fă-
ră studii sau studii primare, 10 puncte pentru per-
soanele cu dizabilități, până la 20 de puncte pentru 
condițiile de locuire precare în locuințe neconvenți-
onale, în comparație cu acordarea de 40 de puncte 
pentru persoanele care au studii universitare şi 45 
de puncte pentru cei cu studii doctorale, reprezintă 
discriminare conform art. 2 alin. 1 coroborat cu art. 
10 lit. a) şi h) al OG nr. 137/2000.

În prealabil, Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării a sancționat administrația locală prin 
Hotărârea nr. 531/27.09.2017, reținând:

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

Şedința publică din 11 Noiembrie 2019 - DECIZIA 
CIVILĂ Nr. 1517/2019 A CURȚII DE APEL CLUJ/ SEC-
ȚIUNEA CONTENCIOS-ADMINISTRATIV:
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Instanța a hotărât că HCL 434/ 2015 are un caracter 
nelegal în cazul a două criterii, iar celelalte criterii 
contestate de noi intră în marja de apreciere a admi-
nistrației publice locale și nu sunt nelegale. 

Totuși, Decizia civilă Nr. 1517/2019 a Curții de Apel 
Cluj face apel la scopul și spiritul Legii locuinței, ob-
servând următoarele:

Trebuie subliniat că legiuitorul stabileşte, în cuprin-
sul art. 43 din Legea nr. 114/1996, o ordine de priori-
tate cu privire la persoanele cărora li se pot repartiza 
aceste locuințe sociale, ordine care, în accepțiunea 
acestuia, formează cu precădere categoria vulnera-
bilă social, din cauza precarității situației economice. 
… Chiar dacă stabilirea unor criterii este atribuită 
administrațiilor publice locale, din conținutul legii 
rezultă în mod indubitabil că voința legiuitorului 
a fost aceea ca aceste criterii să fie stabilite de aşa 
natură încât să fie determinate cele mai vulnerabile 
categorii de persoane, predispuse excluziunii socia-
le, circumscris obiectivului socio-juridic al legii. …. 
Potrivit definiției legale a categoriei defavorizate, 
care include grupurile de persoane vulnerabile soci-
al predispuse excluziunii sociale, aceasta cuprinde 
persoanele care fie se află pe o poziție de inegalitate 
în raport cu majoritatea cetățenilor datorită diferen-
țelor identitare față de majoritate, fie se confruntă 
cu un comportament de respingere şi marginalizare.

Efectele victoriei în instanță și ale unor alte deme-

rsuri

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a modificat ime-
diat punctajele acordate pentru solicitările de locuin-
țe sociale depuse până în iulie 2019 conform deciziei 
Curții de Apel nr. 1517/11.11.2019. Analizând punc-

total al tuturor, poziția pe lista de priorități a celor 
care au pierdut mai puține puncte la capitolul stu-
dii, eliminat din sistemul de criterii, s-a îmbunătățit. 

Înainte de a afla decizia irevocabilă a Curții de Apel, 
în 16.10.2019, Căși sociale ACUM! a însoțit 11 per-
soane la ședința Consiliului Local, unde acestea și-au 
cerut, uniți și demni, drepturile ca persoane cu diza-
bilități care locuiesc în condiții inumane în zona Pa-
ta Rât sau în alte locuri inadecvate în oraș: domnule 
Boc, ați spus că în orașul Cluj nu este nimeni lăsat în 
urmă. Vizitați oamenii din Pata Rât,  să vedeți cum 
locuiesc cei pe care i-ați lăsat în urmă.

Daniel a relatat care sunt riscurile pentru sănă-
tatea și viața oamenilor nevoiți să locuiască într-o 
zonă unde primăria nu găsește soluții să asigure cu-
rățenia publică.

Anna a atenționat că acolo oamenii mor de vârstă 
relativ tânără, și se îmbolnăvesc de boli incurabile. Iar 
buletinele provizorii îi exclud de la multe drepturi.

Elena a povestit cum și ea are dizabilitate și are și 
copii cu dizabilități, dar anul trecut a fost declarată 
neeligibilă. Și oricum ar primi punctaj doar pentru o 
persoană din cele trei care au dizabilități în familie. 
Doar 10 puncte. 

Florentina i-a replicat lui Boc că acolo locuiesc oa-
meni care muncesc să țină Clujul curat, fără de care 
în două zile orașul s-ar umple de gunoaie.

Lazăr a povestit cum după evacuarea din locuința 
retrocedată, ambii părinți au ajuns să moară de cancer 
pe Cantonului. Iar el a intrat în depresie și a ajuns să 
sufere de schizofrenie. Și se chinuie ca copilul lui pe 
care îl crește singur să meargă în fiecare zi la școală. 
Chiar dacă ei nici măcar nu au electricitate în casă.

Letiția a fost evacuată acum jumătate de an dintr-o 
locuință retrocedată. De atunci doarme sub scările 
unui spital. E operată pe inimă și trebuie să suporte 

în curând altă operație.
Pe lângă aceste intervenții, toți cei 

care am fost prezenți la ședința Con-
siliului Local, prin pancartele ținute în 
mână, le-am amintit consilierilor despre 
următoarele cazuri:

Sunt asistent personal la fiica mea cu 
handicap grav care necesită protecție 
specială. Locuiesc de 20 de ani în con-
diții inadecvate. Anul trecut am primit 
62 puncte pentru cererea de locuință 
socială.

În 2016 casa noastră a ars într-un incendiu. Anul 
trecut am primit 93 puncte pentru cererea de locu-
ință socială.

Sunt persoană cu handicap accentuat.  Am trei co-
pii cu dizabilități. Am crescut la casa de copii. Am 

tajele primite de solicitanții susținuți 
de mișcarea Căși sociale ACUM! în de-
mersul lor de întocmire și depunere a 
dosarelor în acest an, trebuie să notăm 
următoarele:

-În zona Pata Rât, numărul de persoa-
ne beneficiare de venit minim garantat 
este în descreștere datorită înăspri-
rii condițiilor de acordare, de aceea, în 
acest an, doar în cazul a trei persoane 
s-a făcut dreptate de pe urma deciziei 
curții în sensul că ele au fost declarate eligibile la 
locuințe sociale.

-Eliminarea criteriului de studii a redus punctajele 
tuturor de pe lista de priorități, cei cu studii doctora-
le pierzând 45 de puncte, iar cei cu patru clase doar 
5 puncte; drept urmare, chiar dacă a căzut punctajul 
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11 clase absolvite.  Nu am avut niciodată o locuință 
adecvată. Anul trecut m-ați declarat neeligibilă la 
locuință socială. 

Am făcut atac cerebral după ce m-ați mutat în ca-
sele modulare din Pata Rât. În condițiile de acolo nu 
îmi pot îngriji sănătatea. Anul trecut am primit 98 
puncte la cererea de locuință socială.

Sunt mama unui copil cu dizabilități.  De nouă ani 
ne-ați mutat într-un modular lângă rampa de gunoi. 
Anul trecut am primit 118 puncte pentru cererea 
noastră, dar nu ne-ați repartizat locuință.

Sunt tutore la o persoană în vârstă cu handicap 
grav. Ne-ați mutat într-un modular lângă rampa de 
gunoi. Anul trecut am primit 58 puncte pentru cere-
rea noastră de locuință socială.

Tot atunci am susținut cererile speciale ale 19 fa-
milii, cazuri cu persoane cu dizabilități, pentru a fi 
audiate de Comisia mixtă de repartizare a locuințelor 
sociale a Consiliului Local. Toată lumea a argumen-
tat de ce este imposibil ca o persoană cu dizabilități 
să fie îngrijită corespunzător în condiții inadecvate 
de locuire și/sau sub risc de evacuare și/sau locuind 
pe stradă. Am fost primiți la întâlnire în 5 noiembrie 
2019, familiile prezentându-și situația și solicitând să 
li se acorde, la capitolul Caz de forță majoră, puncta-
jul maxim de 20 de puncte pentru situația extrem de 
gravă în care se află și pentru a li se asigura dreptul 
la locuință atât ca persoane marginalizate social, cât 
și ca persoane cu dizabilități. Ca urmare a acestor de-
mersuri, comisia a acordat 10 puncte cazurilor de fa-
milii cu copii minori cu dizabilități, cărora până acum 
nu le-a fost acordat acest punctaj pentru că criteriile 
din Cluj recunoșteau doar handicapul permanent, iar 
copiii nu sunt încadrați în handicap permanent până 
la 18 ani, chiar dacă suferă de handicap grav. Căutăm 
colaboratori pentru a susține mai departe persoanele 
cu dizabilități și/ sau familiile cu copii cu dizabilități 
în vederea asigurării în fapt a dreptului lor la locu-
ință adecvată.   

Ducem lupta mai departe

Scopul și spiritul Legii locuinței la care Curtea de 
Apel a făcut referire în decizia sa din 11 noiembrie 
2019, ar trebui respectat în cazul fiecărui criteriu 
de eligibilitate și de selecție utilizat în atribuirea de 
locuințe sociale, poate înainte de toate în cazul con-
dițiilor de locuit. 
Condițiile de locuit ale solicitanților sunt definite în 
Art. 21 al HG nr. 1275/2000 privind aprobarea nor-
melor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii locuinței ca un prim considerent 
în stabilirea ordinii de prioritate printre categoriile 
de persoane beneficiare de locuințe sociale definite 

la rândul lor în Art. 42 al Legii 114/1996. Sistemul 
de atribuire de locuințe sociale din Cluj-Napoca, la 
capitolul „Condiții de locuit” onorează cu puncte doar 
vechimea chiriilor private înregistrate la Adminis-
trația Finanțelor Publice. Noi spunem că, pe lângă 
acest punct de vedere – tocmai pentru a respecta 
spiritul Legii locuinței descris mai sus – la acest cap-
itol trebuiesc punctate toate dimensiunile deprivării 
locative cu care se confruntă grupurile de persoane 
vulnerabile social predispuse excluziunii sociale, și 
anume: lipsa unei toalete și/sau băi în casă, lipsa apei 
curente în casă și canalizării, lipsa curentului elec-
tric, istoric de evacuări, istoric al locuirii într-un me-
diu nesănătos, locuirea în condiții de nesiguranță sau 
sub risc de evacuare, locuirea în supraaglomerare, 
locuirea într-un spațiu cu igrasie și/sau întunecat, și 
altele asemenea. În relație cu administrația publică lo-

cală, noi susținem: pentru a respecta decizia Curții de 

Apel, chiar dacă aceasta nu face observații cu privire 

la nelegalitatea modului în care se aplică în Cluj-Na-

poca criteriul condițiilor de locuit, Primăria și Consiliul 

Local ar trebui să aplice scopul și spiritul legii locuin-

ței și în relație cu acest criteriu. 

Și avem și un alt argument în vederea modificării 
criteriilor de atribuire de locuințe sociale pe lângă 
cele două criterii la care face referire decizia Curții 
de Apel. În Referatul privind Procedura de achiziție 
de pe piața liberă a unor imobile de locuințe cu desti-
nația de locuințe sociale din 18.04.2019 (vezi despre 
asta poziția Căți sociale ACUM! publicată în Cărămida 
nr. 8), Primăria afirmă că a recunoscut următoarele: 
nevoia de locuințe sociale în oraș; nevoia de a facili-
ta accesul la o locuință adecvată a persoanelor mar-
ginalizate social pentru a asigura o incluziune reală 
și sustenabilă; fundamentarea propunerii de mai 
sus pe prevederile Legii asistenței sociale cu privire 
la combaterea sărăciei, precum și pe reglementările 
Legii privind prevenirea și combaterea marginal-
izării sociale legate de obligațiile consiliului local de 
a asigura accesul familiilor marginalizate la locuință 
și la servicii publice de strictă necesitate. În măsura 

în care Primăria Cluj face apel la aceste deziderate, va 

trebui să fie consecventă și să le utilizeze și în redefi-

nirea criteriilor de atribuire de locuințe sociale.

Într-un final, dar nu în ultimul rând, considerăm că 
victoria obținută în justiție în noiembrie 2019 de că-
tre Fundația Desire și 81 de persoane, a întrerupt o 
practică ilegală și îndelungată a autorităților locale 
din Cluj-Napoca. Sentința favorabilă nouă, celor care 

luptăm pentru dreptate și justiție locativă, constituie 

un precedent important pentru contestarea criteriilor 

injuste din alte orașe ale țării. 

Enikő Vincze
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5. Luări de poziții - Căși sociale ACUM !

Ședința Consiliului Local, 

Cluj-Napoca, 28.11.2017

În hol la Primărie

Marți, 28 noiembrie, un grup de 12 persoane, am 
fost la ședința Consiliului Local pentru a cere lămu-
riri publice despre soarta locuitorilor de pe str. Can-
tonului. În timpul ședinței am afișat următoarele me-
saje pentru consilieri și primărie: 

Dorința oamenilor de a fi lămuriți în legătură 
cu viitorul lor era cât se poate de clară și justifica-
tă. Condițiile extrem de grele și toxice, lipsa acce-
sului la utilități, zvonurile de strămutare, incendi-
ile nenumărate, toate acestea cer măsuri urgente 
din partea administrației locale pentru accesul 
la locuințe normale. Am transmis cererea de lua-
re a cuvântului la începutul ședinței și am fost in-
formați că, fiind o ședință „extraordinară”, nu exis-
tă punctul „Diverse” la care se poate lua cuvântul 
din public. Însă ordinea de zi se putea suplimen-
ta cu acest punct în urma supunerii la vot. Acest lu-
cru nu s-a întâmplat, refuzându-se pentru a nenu-
mărata oară comunicarea directă cu locuitorii de 
pe Cantonului! Înaintea ședinței am depus la registra- 
tură o cerere de discuție directă cu primarul Boc, care 
a promis acest lucru încă de pe 7 aprilie. A fost sem-
nată de peste 150 de locuitori de pe Cantonului.

După ce președintele ședinței a închis întrunirea 
fără să ne acorde cuvântul, am încercat să transmi-
tem cum am putut mesajele noastre consilierilor și an-
gajaților primăriei care se grăbeau să plece acasă. Re-
zultatul a fost exprimarea revoltată, dar sumară a 
mesajelor cu care ne-am pregătit. Primarul Emil Boc 
nu a putut să părăsească sala de sticlă fără să treacă 
prin grupul nostru, și tot ce ne-a spus a fost că trebuia 
să știm că nu putem lua cuvântul la ședință extraor-
dinară, să ne adresăm doamnei vice-primar respon-
sabilă cu astfel de probleme și că oamenii vor putea 
să stea pe str. Cantonului până le va permite legea.

“În 2015 am depus în atenția Primăriei și Consiliu-
lui Local un document zonal despre situația stră-
zii Cantonului, în care am descris istoricul formării 
coloniei și problemele sale curente, pentru a avea o  
bază de discuție despre ce se va întâmpla cu oamenii  

care locuiesc acolo. Nimeni nu a fost interesat să răs-
pundă. În noiembrie 2016, alături de alții, câteva  
persoane de pe str. Cantonului au prezentat în șe-
dința de Consiliu Local situația gravă după  
incendiile din acel an, trăgând un semnal de alarmă 
în legătură cu riscurile condițiilor de locuire din zo-
nă. Azi am venit aici împreună să vă reamintim de 
situația de pe Cantonului și să vă cerem să prezen- 
tați ce planuri de dezvoltare are Primă-
ria, Consiliul Local, Consiliul Județean îm-
preună cu alte instituții pe această stradă, și 
cum va proceda cu cele peste 140 de familii  
care locuiesc acolo. Containerele,  
vagoanele, barăcile nu sunt o soluție. Locuințele so-
ciale adecvate sunt o soluție.” (Enikő Vincze)

“Eu am fost evacuat împreună cu familia mea dintr-o 
casă retrocedată. Ne-a scos afară noaptea la ora 12.00. 
Ne-a scos în stradă. Am rămas fără adăpost. Conform 
legii, trebuia să primim o locuință socială imediat. În 
loc de asta, ni se spune să ne depunem cereri an de an, 
și să așteptăm până facem multe puncte. Poate să ne 
facem doctorate ca să primim 45 de puncte? La fel ca 
mine, mai sunt și alte familii. În 2017, de pe strada  
Cantonului au fost depuse circa 10 cereri pentru locu-
ințe sociale din partea unor persoane care au fost eva-
cuate din retrocedate de mai mult de 10 ani.” (Lakatos 
Robert)

“13 familii am fost evacuate în 2000 din Ca-
sa Călăului de pe str. Avram Iancu. De atunci nu 
s-a făcut nimic cu acel teren. Ne-a scos pe noi, ne-a  
mutat prin mai multe părți ale orașului, doam-
na Fritea de la Poliția Locală știe despre toate as-
tea. În 2004 și 2005 primăria a semnat acorduri de  
colaborare cu organizația Ecce HOMO care a ve-
nit și ne-a făcut 50 de case de termopan pe str.  
Cantonului. Depunem  cereri de locuințe sociale de 
atâția ani și nu ni se acordă puncte pentru situația 
noastră, că stăm de atâția ani în acele condiții, cu bu-
letine fără adresă, de parcă nu am avea nici un fel de 
locuință. Poliția știe de noi, se fac razii de multe ori, 
primăria știe de noi, se știe exact cine stă acolo. Dar 
primăria nu ne mai caută, să ne spună ce vor să facă 
cu noi.” (Elekes Elisabeta)

“Locuim acolo de 15 ani. Am bătut de atâtea ori 
pe la ușa primăriei. Nu ne-a răspuns nimeni. Degea-
ba ne înscriem în audiență la domnul primar, că nu 
ne primește. Pur și simplu ne mănâncă șobolanii. 

Cărămida Nr 2 Decembrie 2017
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Eu am 40 de ani, am trei copii mici. Trebuie să ajung  
la 60 de ani să mi se dea o locuință adecvată? Ce 
condiții pot eu oferi copiilor mei pe strada Can-
tonului? După 15 ani de muncă. Nu suntem băgați în 
seamă de nimeni.” (Veres Isidor) 

“Mai mult de trei sferturi dintre locuitorii de 
pe strada Cantonului au venituri din angajări sau 
pensii. Totuși, nimeni de acolo nu a primit locuin-
țe sociale de la primărie. Am depus cereri de locu-
ințe sociale anual din 2015 încoace. Suntem să-
tui de atâtea minciuni. Vrem căși cum ni se cuvine,  
sociale. Nu ne trebuie vile și palate. Să poată merge 
copiii la școală, să avem condiții să mergem la baie. 
Aici umblă șobolanii. Nu îmi permit să cumpăr atâ-
ta otravă cât ar trebui. Chiar dacă lucrez de atâția ani 
la Salubritate. Vă întrebați cum facem noi baie după 
ce mergem acasă de la lucru?” (Nicolae Adam)

“Auzim de o vreme multe zvonuri despre ce se 
va întâmpla pe strada Cantonului anul viitor. Că 
ne vor demola, că ne vor muta. De la taximetriști, 
de la șeful de magazin, ba chiar și de la asistenții  
sociali care după incendiul recent de pe strada Can-
tonului ne spun să nu mai construim nimic acolo.  
Noi vedem cum orașul investește în parcări, în  
înfrumusețarea parcurilor, în festivaluri și în  
târguri. Asta este bine. Dar în noi, cei care stăm în  

CANTONULUI - 20 DE ANI ÎN VAGOANE, CONTAINERE, BARĂCI.

VREM LOCUINȚE NORMALE!

CANTONULUI: INCENDII PESTE INCENDII VIEȚI ÎN PERICOL!

CLUJ: CAPITALA TINERETULUI EVACUAT!

CLUJUL GĂSEȘTE BANI ȘI TERENURI PENTRU PARCĂRI, PARCURI, 

FESTIVALURI ȘI TÂRGURI, DAR NU ȘI PENTRU LOCUINȚE SOCIALE!

COPIII NOȘTRI LOCUIESC ÎN MIZERIE! CE VIITOR LE OFERIȚI?!

VREM LOCUINȚE SOCIALE!

CREȘTEȚI STOCUL DE LOCUINȚE SOCIALE!

CRITERIILE PENTRU LOCUINȚE SOCIALE DIN CLUJ

SUNT ÎMPOTRIVA SĂRACILOR!

EVACUAȚI DIN RETROCEDATE ȘI ARUNCAȚI ÎN STRADĂ!

MUNCIM ȘI NOI PENTRU ORAȘ,  

DAR LA LOCUINȚE NU SUNTEM BĂGAȚI ÎN SEAMĂ!

NOI VĂ STRÂNGEM GUNOAIELE DE LA UȘĂ!

VREM SĂ LOCUIM ÎN CONDIȚII NORMALE!

„NU POȚI SĂ-I CERI UNUI OM SĂ AIBĂ O VIZIUNE DEMOCRATICĂ, 

EUROPEANĂ, CÂND EL NU ARE CONDIȚII MINIMALE DE  

EXISTENȚĂ” (Emil Boc, 2017)

PRIMĂRIA ȘTIE DE NOI, DAR NU NE SPUNE CE VOR SĂ FACĂ  

CU NOI!

REPARTIZAȚI LOCUINȚELE DE STAT VACANTE!

TRANSFORMAȚI CLĂDIRILE GOALE ÎN LOCUINȚE SOCIALE!

TREBUIE SĂ ARDEM CA SĂ NE VEDEȚI?!

UNDE SUNT LOCUINȚELE SOCIALE PROMISE PE GHIMEȘULUI ȘI 

SIGHIȘOAREI?!

mizerie, și înspre îmbunătățirea situa-
ției noastre de ce nu investește primă-
ria nimic de atâția ani? Situația noas-
tră mizeră nu este punctată la cererile de 
locuințe sociale. Starea noastră de boa-
lă nu este punctată. Faptul că trăim în 
nesiguranță nu este punctat. În schimb 
suntem depunctați la educația școlară.  
Chiar dacă legea locuinței nu spune că acce-
sul la locuință socială depinde de educația 
școlară.”(Alexandru Mureșan)

“Eu am avut 7 ani când împreună cu fa-
milia mea și cu alte 7 familii am fost mu-
tați de primărie de pe strada Sobarilor pe 
strada Cantonului. De atunci am terminat 
școala, am mai multe diplome. Mai sunt câ-
teva persoane de pe str. Cantonului care 
au mai multe clase. Dar nu am ajuns să fa-
cem masterate și doctorate. Lucrez și eu, 
și soțul, și totuși nu ne permitem să plă-
tim o chirie de pe piață în Cluj. Pentru că 
chiriile sunt foarte mari. Pentru că Clu-
jul este foarte scump. Avem nevoie și noi, 
precum sutele de persoane care depun ce-
reri anual, de locuințe sociale adecvate. În 
28.11.2017 am depus la registratura Pri-
măriei Cluj-Napoca o cerere către domnul 

primar Emil Boc să ne primească la o întâlnire. Să ne 
primească, să ne asculte, să ne informeze care sunt 
planurile primăriei în legătură cu noi.” (Maria Stoica)

“Anual sunt depuse la Primăria Cluj-Napoca în jur 
de 400 de cereri de locuințe sociale, dar știm foarte 
bine că nevoia e mult mai mare, oricât de mult a des-
curajat primăria populația să depună în scris aceste 
cereri, mai ales prin procedurile foarte complicate și 
punctarea insuficientă a condițiilor de locuit și alte-
le. Blocul de pe str. Sighișoarei se pregătește de atâția 
ani. Blocul de pe Ghimeșului e proiectat să aibă doar 
câteva zeci de apartamente, și nici astea nu se știe 
când vor fi gata. Este infim față de ce e nevoie în oraș. 
Ar fi nevoie timp de mai mulți ani de investiții cum a 
fost cel cu blocurile de pe strada Timișului. Și mai sunt 
multe metode prin care primăria ar putea crește nu-



109

mărul de locuințe sociale din fondul public. Persoane-
le de pe strada Cantonului ar trebui să aibă și ele acces 
la acestea.” (George Zamfir)

Nu este nimic scandalos în solicitarea de a 

fi informat despre cum te vor afecta în viitorul  

apropiat planurile de dezvoltare din zonă. Să fii în 

mod sistematic refuzat în diverse moduri de la a fi as-

cultat, asta este scandalos. Cel care nu este luat în 

seamă în nici un fel, este împins să se exprime într-un 

Cărămida Nr 3 Martie 2018

mod care cu siguranță nu este pe placul celor care fac 

regulile jocului. Revendicăm în continuare respecta-

rea principiului informării oamenilor despre proiectele 

de dezvoltare infrastructurală care au efect asupra lor, 

precum și al acordării de locuințe alternative adecva-

te în caz de demolare și evacuare. 

Căși sociale ACUM!

Cobra

Note de la ședința Consiliului 

Local al Municipiului Cluj-Napoca 

din 05.03.2019

Cărămida Nr 7 Martie 2019

Domnule primar, nu faceți locuințe sociale în Cluj 

pentru că vreți să scăpați de oamenii care au venituri 

reduse? Și/sau nu faceți locuințe sociale ca să nu fa-

ceți concurență pentru dezvoltatorii imobiliari?

Primarul a deschis ședința de Consiliu Local cu urări 
de bine pentru femei cu ocazia începerii primăve-
rii și apropierea zilei de 8 martie. Eram mai mul-
te femei din mișcarea Căși sociale ACUM! Am fi pu-
tut crede că această urare poate să fie un semn bun 
pentru femeile care luptă pentru dreptul la locui-
re și dreptul la oraș al tuturor, inclusiv al persoane-
lor care nu sunt proprietari de locuințe, care au veni- 
turi reduse, care au o istorie îndelungată a locuirii în 
condiții inadecvate.  

Deoarece erau circa 50 de persoane în sală care au ve-
nit pentru a contesta amplasarea Aqua Park în cartierul 
Gheorgheni, acest subiect aflat pe poziția 35 a ordinii de 
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zi a devenit primul pe agendă. Lista finală de priorități 
în vederea repartizării locuințelor a fost pe locul 59e. Și 
a și rămas acolo. Concluzia: proprietarii de locuințe, ca-
re se simt puternici și îndreptățiți să își revendice drep-
turile, participă la ședințele de consiliu local ori de câre 
ori condițiile lor de locuire sunt afectate de o investiție 
sau alta (de o parcare, de un drum, sau de un Aqua Park); 
în timp ce solicitanții de locuințe sociale, că o fi 300 sau 
400 pe an, nu vin la astfel de ședințe, pentru că li se su-
gerează că ei nu sunt atât de importanți (cel mult, ei ar 
putea deveni doar niște chiriași cu o chirie redusă care 
nu aduc prea mulți bani), această temă nu este priori-
tară, și mai mult, discuția despre ea este inutilă pentru 
că oricum abia există locuințe sociale. Cum ni s-a trans-
mis azi și nouă, încă odată, după atâția ani: prin timpul 
scurt care ni s-a acordat și grăbirea intervențiilor noas-
tre, prin non-răspunsurile date la întrebări, prin priviri-
le ascuțite sau din contra neinteresate cu care am fost 
„ascultați.” Totul a durat cam 10 minute.     

Dar cum a fost dezbaterea despre Aqua Park? Pen-
tru că până la urmă situația a devenit una a dezbate- 
rii, în care primarul și președintele ședinței, timp de 2 
ore a arătat atenția și respectul cuvenite celor care au 
luat cuvântul, și au mimat că sunt dispuși să modifice 
lucrurile dacă este cazul. Dar până la urmă, ei au închis 
discuția precum au deschis-o, deci totul a rămas așa 
cum a fost gândit dinainte. În fine, se pare că noi am se-
sizat bine că nu doar vedeta parcului, ci și vedeta discu-
ției va fi toboganul Kobra. De asta, acest mesaj al nostru 
a fost relevant de la început până la final. 

Ați găsit teren pentru toboganul Kobra, DAR nu gă-

siți teren pentru locuințe sociale ?!?

Și el va fi și în continuare vedeta, pentru că majori- 
tatea consilierilor locali au votat demararea proce-
durilor de amplasare a Aqua Park în cartierul Gheor- 
gheni cu condiția ca toboganul Kobra să se mute cu vreo 
200 de metri mai departe de blocurile de locuințe din 
zonă. 

Noi am propus consilierilor locali să se gândească la 
următoarele comparații, pe lângă cea de mai sus: 

Nu ați făcut blocul de locuințe sociale de pe str. Si-

ghișoara în 8 ani?  Și vreți să faceți Aqua Park în 2 ani?

Primăria Cluj-Napoca măsoară calitatea vieții cu spe-

cii de pești și meduze, și nu în funcție de cum locuiesc 

clujenii în acest oraș! 

2000 de persoane pe oră vor coborî de pe toboganele 

Aqua Park! Știați că atât este și numărul de persoane 

care locuiesc în Pata Rât, pe oră, pe minut, în fiecare 

secundă?

Dar nu pare că am fi convins pe cineva, sau, cel puțin, 
nu a reacționat nimeni la aceste provocări. Cum putea 
atunci să reacționeze cineva pozitiv la luările noastre 
de cuvânt atunci când am ajuns la punctul 59e al ordinii 

de zi, la subiectul listei de priorități pentru locuințe so-
ciale, deci pe la minutul 210 al ședinței? Mesajele bune 
care ni s-au transmis, au fost:

▪︎ Primăria Cluj-Napoca se îngrijește de problemele 
sociale.
▪︎ Primăria Cluj-Napoca este deschisă.
▪︎ Primăria pregătește un plan de achiziționare de lo-
cuințe de pe piață ca să le transforme în locuințe soci-
ale. (Promisiune ce trebuie urmărită; acum, că intrăm 
în anul electoral, poate-poate se va întâm-pla ceva și 
în acest sens!) 
Dar intervenția prin care ne-au oprit, să nu mai po-

vestim atâtea cazuri pe care am vrut să le aducem în 
atenție, cazuri de forță majoră care au fost declarate 
neeligibile, ne-a transmis un mesaj cât se poate de clar: 
nu avem timp de așa ceva! 

Reiterăm aici una din întrebările noastre centrale: 
de ce nu se atribuie cele 20 de puncte pe care regula-
mentul votat de Consiliul Local le prevede a se atribui 
în cazurile care lezează demnitatea umană și privea-
ză persoanele afectate de accesul lor la alte drepturi 
fundamentale (deci în cazurile de forță majoră). De ce 
nu a primit nimeni cele 20 de puncte dintre solicitan-
ții cu domiciliul în Pata Rât? Dacă primeau acest punc-
taj, poate aveau șansa chiar să primească o locuință din 
cele circa 10 care se distribuie anual în Cluj-Napoca. 
La această întrebare am primit următorul răspuns din 
partea doamnei viceprimar: ați fost la mine, am discu-
tat, v-am spus considerentele noastre, noi suntem des-
chiși. 

De ce nu contează în aceste cazuri și în general în 

cazul locuințelor sociale principiul demnității umane, 

pe care Primăria Cluj-Napoca și-l asumă retoric de 

atâtea ori în alte contexte? 

Dar punem aici și următoarea întrebare: de ce 
nu a primit nimeni cu domiciliul în Pata Rât sau 
în alte zone marginale ale Clujului puncte la capi-
tolul de condiții de locuire? De ce condițiile ina-
decvate de locuire și locuirea nesigură, riscul de eva-
cuare, locuirea în zone subdezvoltate din punct de 
vedere infrastructural timp de mai multe decenii nu 
aduce puncte solicitanților de locuințe sociale la capito-
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lul de condiții de locuit? Legea locuinței prevede: condi-
țiile de locuit sunt prioritare în departajarea solicitan-
ților de locuințe sociale (adică a tuturor celor care au un  
venit sub venitul mediu, acesta fiind definit ca pragul 
de venit sub care o persoană nu are acces la locuință pe 
piața privată). 

De ce nu contează în aceste cazuri și în gene-

ral în cazul locuințelor sociale principiul legalității, 

pe care Primăria Cluj-Napoca și-l pune printre stan- 

dardele sale cele mai importante? 

În final, dar nu în ultimul rând, amintim aici câteva 
cazuri care au fost declarate neeiligibile în procesul de 
selecția a solicitanților care ajung pe așa-zisa listă de 
priorități de locuințe sociale în vederea repartizării lor 
în 2019. Pe care nu au avut răbdare să le asculte. Nici 
acum la ședința consiliului local, și nici la evaluarea ini-
țială a dosarelor, și nici la analiza contestațiilor (nici 
una dintre contestații nefiind soluționată pozitiv, nici 
una dintre cererile oamenilor de a fi primiți la comisia 
de contestații nefiind onorate). 

Aș fi primit 114 puncte pe cererea mea de locuință so-
cială. Am fost crescută la casa de copii. Am trei copii cu 
handicap. Locuiesc de 15 ani pe str. Cantonului. M-ați 
făcut neeligibilă pentru că mi-a expirat buletinul provi-
zoriu în 27 iulie 2018! Când mi-am depus cererea, bule-
tinul meu era valabil, și nu aveam cum să am în acel mo-
ment un buletin valabil după 28 iulie.

După ce m-ați evacuat de pe strada Coastei de peste 
8 ani în Pata Rât, am făcut tumoare la creier.  Locuiam 
într-o ruletă.  M-ați făcut neeligibilă pentru că “am ocu-
pat abuziv” o cameră din locuințele modulare din Pata 
Rât.

Am locuit pe str. Anton Pann într-un beci timp de 
22 de ani. L-am transformat în locuință, pentru că nu 
aveam bani să plătim chiriile mari din oraș. Ne-ați eva-
cuat în iunie 2018. Ne-ați făcut neeligibili la locuință 
socială pe viață pentru “ocuparea abuzivă” a acelui beci. 
Care, în momentul în care am intrat în el și am început 
să îl reamenajăm,  era scos din circuitul locativ.

Locuim pe str. Meșterul Manole, pe un teren pe care 
primăria l-a introdus în chiria celor din locuințele de 
stat. Acum ne va evacua proprietarul privat. Suntem în 
risc de evacuare, putem rămâne oricând persoane fără 
adăpost. Nu ne-ați dat nici un punct la condiții de locui-
re, și nici pentru caz de forță majoră.

În concluzie:
“Legalitatea” în Cluj-Napoca înseamnă că persoane-

lor cu venituri reduse, care locuiesc de decenii în con-

diții inadecvate și nesiguranță li se acordă 0 puncte 

la condiții de locuit și 0 puncte la caz de forță majoră. 

“Calitatea vieții” în Cluj-Napoca înseamnă că familiile 

cu copii, persoanele cu dizabilități și persoanele mar-

ginalizate social au 0 drepturi la locuire adecvată.

Așa este de mulți-mulți ani în Cluj-Napoca. Unde pri-
măria este deschisă în fața cetățenilor, fără să schimbe 
nimic în favoarea dreptății sociale.

Căși sociale ACUM!

Primăria Municipiului Cluj-Napoca: 

de la recunoașterea nevoii 

de locuințe sociale până la soluții 

Cărămida Nr 7 Martie 2019

În perioada 23.04-10.05.2019, Primăria noastră a 
supus consultării publice un proiect de Hotărâre de 
Consiliu Local intitulat „Procedura de achiziție de pe 
piața liberă a unor imobile de locuințe cu destinația 
de locuințe sociale.” Am depus și noi în atenția mu-
nicipalității punctul nostru de vedere într-un docu-
ment elaborat în mai multe capitole: I. Locuințele so-
ciale și dreptul la locuire; II. Recunoașterea nevoii 
acute de locuințe sociale în Cluj-Napoca; III. Inițiative 
anterioare ale Primăriei în vederea creșterii stocului 
de locuințe sociale; IV. Argumentul principal al HCL 
în favoarea achiziției de locuințe de pe piață și opinia 

noastră despre el; V. Propunerile noastre cu privire la 
creșterea fondului de locuințe sociale; VI. Aspecte de 
clarificat; ANEXĂ - De ce avem nevoie de locuințe so-
ciale publice? 

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

Locuințele sociale și dreptul la locuire
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[…] Ne folosim de această consultare publică pen-
tru a ne expune poziția față de nevoia de locuințe so-
ciale publice în orașul Cluj-Napoca și posibilele mo-
duri de a le produce.  Reamintim că mișcarea noastră 
se concentrează în mod deosebit pe fenomenul crizei 
locuirii din punctul de vedere al persoanelor cu veni-
turi mici și care locuiesc în condiții inadecvate, prin-
tre ele persoanele de etnie romă forțate de diverși 
factori și actori să locuiască în zona Pata Rât. Am mi-
litat și milităm pentru asigurarea accesului efectiv 
al acestor persoane la locuințe adecvate și sigure, ca-
re, conform viziunii noastre, sunt tocmai locuințele 
sociale din oraș, aflate în proprietatea Municipiului 
Cluj-Napoca, aparținând domeniului său public, adică 
inalienabile, și administrate de Consiliul Local. 

[…] Dar, chiar dacă locuințele sociale pot funcționa 
ca un instrument al incluziunii sociale … ele trebu-
ie văzute și ca mijloc prin care se asigură în mod e-
fectiv dreptul la locuire al tuturor. Într-un oraș pre-
cum Cluj-Napoca, unde un metru pătrat de locuință 
este de trei ori mai mare decât salariul mediu, criza 
locuirii este o realitate trăită zi de zi de tot mai mul-
ți oameni.   

Susținem că dacă orașul ar avea un fond de locuin-
țe sociale prin care să răspundă măcar nevoilor de lo-
cuire ale categoriilor sociale menționate mai sus, cât 
și alte tipuri de locuințe non-profit scoase din logi-
ca pieței, în timp, și printr-o creștere semnificativă 
a acestor stocuri, acestea ar avea un impact pozitiv 
și asupra accesibilității locuințelor de pe piață. Dar 
știm că, desigur, prețul de pe piața de locuințe de-
pinde de foarte mulți factori, inclusiv de relația în-
tre cerere și ofertă, dar și de speculațiile din dome-
niul tranzacțiilor imobiliare. Tocmai de aceea propu-
nem ca măsurile de creștere a numărului de locuințe 
sociale publice să fie concepute ca parte dintr-o stra-
tegie locală a locuirii care răspunde la toate manifes-
tările crizei locuirii.                 

Recunoașterea nevoii acute de locuințe sociale în 
Cluj-Napoca

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

Salutăm faptul că în politica publică de locuire a 
orașului se apelează la prevederi din legislația socia-
lă, în primul rând ale legii asistenței sociale, cât și ale 
legii privind prevenirea și combaterea marginalizării 
sociale, nu doar prevederi ale legii locuinței. Dar cre-

dem că, pe lângă introducerea perspectivei sociale în 
politica locuirii și în dezvoltarea urbană, este nevoie 
și de perspectiva non-discriminării. […]   

De asemenea, apreciem că în sfârșit apare într-o 
propunere de HCL și referirea la capitolul “Clujul in-
cluziv” din “Strategia de Dezvoltare a Municipiului 
Cluj-Napoca 2014-2020” și tocmai cu privire la locu-
ințele sociale. Se pare că primăria dă semne că ar re-
cunoaște nevoia de o dezvoltare urbană de care să be-
neficieze toți locuitorii orașului nu doar cei mai în-
stăriți și, în nici un caz, nu doar cei care fac profit din 
dezvoltarea imobiliară.  Se pare că prin reconsulta-
rea acestui document strategic, administrația locală 
acceptă că explicația stării de sărăcie este una siste-
mică și nu ține de caracteristicile individuale și/ sau 
culturale ale persoanelor; și că locuirea adecvată es-
te pentru toți oamenii o condiție pentru participarea 
pe picior de egalitate la toate celelalte domenii ale 
vieții: educația școlară, piața muncii, sănătatea, via-
ța culturală, socială, publică și politică. Aceste princi-
pii sunt importante, și dacă primăria le va promova în 
mod susținut de acum încolo, va putea juca un rol im-
portant în eliminarea prejudecăților legate de oame-
nii săraci și/ sau de persoane de etnie romă.   

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

Propunerile noastre cu privire la creșterea fondu-
lui de locuințe sociale 

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

a) Situația locuirii în Cluj-Napoca (analiză: nu-
măr de unități locative pe tipuri de locuire și pro-
prietate, costurile locuirii, supraaglomerarea și 
supraîncărcarea, comunitățile închise, locuințe ne-
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convenționale, servicii publice în cartiere, dezvolta-
re spațială inegală, etc) 

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

c) Fondul de locuințe sociale și alte locuințe pu-
blice ale municipiului (fond existent, identificare ne-
voi, planul de creștere a acestui fond, modalități de 
creștere, sistemele de atribuire și repartizare ale 
acestor locuințe, administrarea fondului locativ pu-
blic, etc)

d) Fondul de locuințe private (fond existent în 
proprietatea persoanelor fizice și personalităților ju-
ridice, colaborarea primăriei cu dezvoltatorii imobili-
ari, reglementarea dezvoltării imobiliare în favoarea 
bunului public și intereselor cetățenilor, etc) 

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

f) Prevenirea evacuărilor forțate în municipiu, 
adică a evacuărilor care lasă persoanele evacuate fă-
ră adăpost 

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

h) Planul municipalității legat de locuirea în zo-
na rampelor de deșeuri din Pata Rât

i) “Housing first” pentru persoanele fără adă-
post

j) Reglementarea chiriilor (cercetarea situației 
reale a pieței de chirii, control al chiriilor, etc)

k) Creșterea fondului de cămine studențești în 
colaborare cu mediul universitar 

l) Reglementarea listării locuințelor pe plat-
forme de închiriere de tip AirBnb 

2). Fundamentarea deciziei de a crește fondul de lo-
cuințe sociale ar trebui să se facă nu doar prin ape-
lul la legea locuinței și legislația socială (chiar dacă 
este de apreciat că argumentarea se face la intersec-
ția celor două). Ci ar trebui să facă apel și la Constitu-
ția României care prevede printre obligațiile statului 
asigurarea pentru toți a unui trai decent ce include 
la rândul său și o locuință decentă. Precum și la Car-
ta Socială Europeană, în special la articolele sale pri-
vind dreptul la locuință ca drept social-economic. […] 
Toate astea pentru a nu reproduce prejudecata con-
form căreia doar “grupurile vulnerabile” au probleme 
cu locuirea și cum că ele ar avea aceste probleme toc-
mai pentru că ar fi “vulnerabile,” adică ar avea ceva 
presupuse insuficiențe intrinsece. Căci criza locuirii 
ce rezultă din discrepanța între veniturile mici și cos-
turile mari ale locuirii, afectează tot mai multe per-
soane din societatea noastră, iar problemele locuirii 

sunt probleme sistemice, nu țin de trăsături individu-
ale și/sau de grup.    

3). În vederea estimării nevoii de locuințe sociale 
publice nu este suficient dacă se face referire doar 
la numărul de cereri de locuințe sociale, pentru că de 
câțiva ani încoace, multe persoane nu și-au mai de-
pus cereri, fiind descurajate atât de numărul redus de 
locuințe sociale care se atribuie anual, cât și de crite-
riile ce făceau cele mai nevoiașe persoane drept nee-
ligibile. Pentru asta este nevoie de o metodologie mai 
complexă, care să se refere printre altele și la urmă-
toarele: numărul de persoane aflate sub risc de eva-
cuare; numărul persoanelor care locuiesc în locuințe 
informale; numărul de persoane marginalizate soci-
al; numărul persoanelor fără adăpost; numărul gos-
podăriilor din Cluj-Napoca care locuiesc în locuințe 
supraaglomerate; numărul gospodăriilor unde veni-
tul pe persoană este sub venitul mediu, al celor un-
de venitul pe persoană este între venitul minim și cel 
mediu, și al celor unde venitul pe persoană este sub 
venitul minim.

4). Cu siguranță nu achiziția de pe piață a unor imo-
bile de locuințe cu destinația de locuințe sociale tre-
buie să fie instrumentul cel mai important pentru 
creșterea fondului de locuințe sociale. Însă, atât timp 
cât contribuie la creșterea fondului de locuințe soci-
ale publice, considerăm că achiziția este o modalita-
te contextual acceptabilă.  Trebuie evitat ca această 
procedură să devină singurul sau cel mai utilizat mij-
loc, și/sau să devină încă un suport pentru dezvolta-
torii imobiliari care își vând marfa pe piață. Strategia 
de locuințe publice și sociale a municipiului va trebui 
să identifice multe alte proceduri, mai puțin costisi-
toare, și care nu intră în logica tranzacțiilor imobili-
are, printre ele:

a) Construire/renovare locuințe sociale din bu-
get local

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

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

d) Exproprierea pentru cauză de utilitate publi-
că

e) Preluarea unor imobile nefolosite din propri-
etatea ministerelor 

f) Introducerea în intravilan a unor terenuri 
susceptibile, urbanizarea și conectarea lor prin 
transport public la restul orașului

g) Asocierea cu investitori imobiliari privați 
pentru cedarea unor apartamente nou construite în 
fondul de locuințe sociale publice inalienabile.
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5). Creșterea numărului de locuințe sociale trebuie 
să meargă mână în mână cu modificarea criteriilor de 
atribuire de locuințe sociale în municipiu. Modul în 
care în Referatul în cauză se face apel la argumentele 
legislației sociale atunci când se susține nevoia creș-
terii fondului de locuințe sociale (legea asistenței so-
ciale, și legea privind prevenirea și combaterea mar-
ginalizării sociale), trebuie în mod neapărat și urgent 
utilizat și în redefinirea criteriilor de atribuire de lo-
cuințe sociale. Din felul în care se pune problema lo-
cuințelor sociale în acest Referat, reiese că se caută 
soluții pentru creșterea numărului de locuințe socia-
le având în vedere situația categoriilor cele mai deza-
vantajate sau marginalizate social. Dacă într-adevăr 
se urmărește acest scop, atunci nu se poate ca aceas-
tă abordare să nu se continue și în reforma criteriilor 
de atribuire de locuințe sociale. Doar prin schimba-
rea criteriilor de acum, stabilite la nivel local, se va 
putea asigura că persoanele cu venituri mici, care lo-
cuiesc în condiții inadecvate și/ sau în nesiguranță 
și care suferă din cauza unor deprivări multiple, vor 
avea acces efectiv la aceste locuințe. Sistemul actu-
al de criterii de atribuire îi exclude exact pe cei mai 
nevoiași, introducând în acest sistem criterii discri-
minatoarea (care îi exclud în mod direct, de exemplu 
prin diverse criterii de neeligibilitate nedrepte, sau 
în mod indirect, de exemplu prin criteriul de selecție 
privind educația școlară). Multe din criteriile stabili-
te la nivel local sunt chiar nelegale, căci încalcă pre-
vederile legii locuinței privind stabilirea priorităților 
în acordarea de locuințe sociale. 

6). În stabilirea criteriilor de atribuire de locuințe 
sociale, pe lângă cele de mai sus ar trebui utilizate 
repere și din legea privind prevenirea și combaterea 
discriminării. Această lege are și prevederi cu privire 
la măsurile afirmative ca măsuri speciale care se im-
pun a se adopta în cazul unor categorii sociale care au 
suferit un timp îndelungat de dezavantaje structura-
le. Precum afirmăm noi, aceste inegalități structura-
le devin inter-generaționale, și eliminarea lor necesi-
tă măsuri specifice. De aceea, se impune și legal este 
posibil tocmai în lumina legii anti-discriminare, ca în 
fiecare an un anumit procent de locuințe sociale pu-
blice să se atribuie separat persoanelor care au isto-
rii de evacuări multiple, sau de locuire în condiții ina-
decvate. În cazul orașului Cluj, o astfel de categorie ce 
are nevoie de astfel de măsuri specifice sunt persoa-
nele cu domiciliul în zona Pata Rât, dar și în alte zo-
ne marginale și dezavantajate ale orașului. Utilizarea 
acestei măsuri afirmative este un mod de a integra 
politicile specifice dedicate persoanelor marginali-
zate social în politica mainstream de locuințe sociale 
publice.   

7). Recunoașterea nevoii de locuințe sociale, pre-
cum și recunoașterea locuirii ca o condiție la îmbu-
nătățirea tuturor celorlalte aspecte ale vieții oame-
nilor, impune și măsuri de prevenire a evacuărilor 
forțate în oraș, adică a evacuărilor care lasă persoa-
nele evacuate fără adăpost ori chiar în sensul strict 
al cuvântului, deci fără acoperiș deasupra capului, ori 
fără alternativă locativă adecvată.  

Enikő Vincze și George Zamfir,
Căși sociale ACUM! 

Declarație privind Pata Rât, 

cu ocazia Zilei Rezistenței 

Romilor

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

În Cluj-Napoca, viața romilor din Pata Rât este pusă 
în pericol de mai multe decenii. Și azi continuă să lo-
cuiască în spațiul ghetoizat din Pata Rât peste 1500 
de oameni, practic toți aparținând etniei romilor. Ei 
sunt forțați să trăiască acolo din cauze economice 
(cum sunt lucrătorii de pe rampă) sau de politicile ad-
ministrației locale de evacuare, excluziune locativă 
și marginalizare (cum sunt supuși locuitorii de pe str. 
Cantonului sau din casele modulare), respectiv de po-
liticile nedrepte din domeniul locuințelor sociale. 

În Cluj-Napoca, ghetoizarea din Pata Rât și rasis-
mul instituțional îndreptat împotriva romilor au fost 
și au rămas fenomene care stau la baza unei mișcări 
locale civico-politice antirasiste pentru dreptul la lo-
cuire, dreptul la oraș și dreptate locativă. Azi, mulți 
dintre cei care s-au revoltat împotriva acestor feno-
me, sunt strânși în mișcarea Căși sociale ACUM!. 

Echipa noastră este formată de activiste/activiști 
romi, români și maghiari, cercetători, artiști și arhi-
tecți din orașul Cluj, printre care locuitori ai zonei 
Pata Rât. Căși sociale ACUM! este printre forțele ma-
jore ale activismului politic pentru justiție locativă 
din România.

Susținem: Pata Rât este un spațiu ghetoizat format 
cu contribuția autorităților publice din Cluj-Napoca, 
în timp ce această zonă defavorizată asigură locuință 

Cărămida Nr 8 Iunie 2019
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forței de muncă ieftine exploatate în diferite indus-
trii stigmatizate, care însă contribuie la bunăstarea 
orașului. Administrația publică locală este responsa-
bilă pentru a răspunde nevoii de locuire a locuitorilor 
din Pata Rât și trebuie să răspundă la această nevoie 
cu o politică dreaptă și non-rasistă de locuințe publi-
ce. Solicităm sprijin din partea comunității internați-
onale a apărătorilor drepturilor omului, a factorilor 
decizionali în ce privește politicile economice și soci-
ale, dar și a donatorilor de fonduri de a exercita pre-
siuni asupra autorităților publice locale în acest sens.

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

Notăm: evacuările forțate care conduc la produ-
cerea zonei Pata Rât nu fac parte dintr-un trecut în-
depărtat, ci sunt o caracteristică a prezentului nos-
tru. Evacuările din clădirile și terenurile retrocedate 
continuă. Evacuările din clădirile degradate aparți-
nând vechiului fond de locuințe de stat, pe care mu-
nicipalitatea nu dorește să o îmbunătățească, conti-
nuă. Evacuările din spațiile libere în care oamenii cu 
venituri mici își creează un spațiu de locuit în absen-
ța unor alternative, mai ales dacă se află în teritorii 
vizate de dezvoltarea imobiliară, continuă. Evacuă-
rile din locuințele sociale din cauza incapacității fi-
nanciare de a plăți chiria sau utilitățile publice ale 
căror costuri au crescut mult în ultimii zece ani da-
torită privatizării acestora - continuă și ele. În toate 
aceste cazuri, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și 
Consiliul Local nu își îndeplinesc obligațiile defini-
te prin legislația socială a României. Oamenii rămași 
fără adăpost, fără alte alternative, continuă să cau-
te un loc pentru o locuință improvizată în Pata Rât, 
chiar dacă aceasta este nesigură și inadecvată. Toa-
te aceste cazuri, alături de alte câteva zeci de mii de 
cazuri de evacuare forțată care au loc în România și 
care afectează sute de mii de persoane, demonstrea-
ză modul în care statul român nu respectă tratatele 
internaționale pe care le-a semnat în ceea ce privește 
asigurarea unei locuințe pentru toți și interzicerea și 
prevenirea evacuărilor forțate.

După aproape 10 ani de la evacuarea de pe strada 
Coastei și de relocare forțată a evacuaților în vecină-
tatea depozitului de deșeuri, după 20 de ani de la apa-
riția coloniei Cantonului și după aproape o jumătate 

de secol de existență a așezării informale din Dallas, 
re-atragem atenția comunității internaționale din 
domeniul drepturilor omului și al politicilor publi-
ce asupra acestui fapt: existența zonei de locuit Pata 
Rât din vecinătatea depozitului de deșeuri este o ma-
nifestare a rasismului împotriva romilor și împotriva 
celor săraci și este un act care nu numai că dezumani-
zează oamenii zi-cu-zi, dar, de asemenea, pune în pe-
ricol viața lor. 

Solicităm din partea autorităților publice de la di-
verse nivele (local, național, European) să implemen-
teze strategii de locuire care să susțină investițiile 
publice în locuințe publice; să impună respectarea 
dreptului la locuire ca drept universal al omului prin 
asigurarea locuințelor pentru cei care nu își pot per-
mite o casă de pe piață; să facă o prioritate urgentă 
din satisfacerea nevoii de locuire în condiții adecvate 
a persoanelor cu venituri mici; să interzică evacuări-
le forțate. Dacă ne adunăm mulți și dacă vom fi soli-
dari în revendicarea asigurării efective a dreptului la 
locuire și a satisfacerii nevoii de locuire pentru toți, 
vom putea impune ca guvernele să asigure siguranța 
locuirii și condiții adecvate la chirii publice accesibi-
le.

Căși sociale ACUM!

Petiția ca formă de mobilizare 

- campania „Locuințe sociale 

în 2 ani, nu 20!”

Cărămida Nr 13 Decembrie 2020

La începutul lunii septembrie 2020, în apropierea 
alegerilor locale, Blocul pentru Locuire a lansat o 
petiție. Aceasta conține revendicarea către consili-
ile locale din Cluj, București și Timișoara de a vota 
un proiect de hotărâre prin care să oblige primăriile 
să realizeze locuințe sociale în maxim doi ani de la 
solicitare. 

Mesajul principal este de atragere a atenției asupra 
timpului extrem de lung de așteptare pentru obține-
rea unei locuințe sociale. Fenomenul nu este specific 
unui oraș sau altuia. Aceasta e experiența generală 
în România pentru aproape toate persoanele care au 
nevoie de o locuință. Este și experiența pe care gru-
pările din Bloc au observat-o de aproape. 

Revendicarea principală devine, așadar, una apa-
rent radicală: cum s-ar putea realiza suficiente lo-
cuințe sociale în doar doi ani? Însă, dacă ne uităm la 
prețul construcției pe metru pătrat, excludem profitul 



116

din speculație, cât și la numărul de solicitanți, costul 
nu este atât de mare. De exemplu, cele aproape de 
300 de locuințe publice construite de primăria Cluj 
în 2008 în zona fostului Oser au o valoare de inven-
tar de 11 milioane de Euro, doar câteva procente din 
bugetul orașului pe anul 2020. Devine și mai clar că 
problema este lipsa voinței politice de redistribuire 
a resurselor, nu una de posibilitate. Astfel, în această 
perioadă inițiem discuții cu toți consilierii locali nou 
aleși din aceste orașe, pentru a transmite doleanțele 
tuturor semnatarilor petițiilor.

Desigur, aceasta nu rezolvă problemele de fond ale 
locuirii. Cunoaștem deja tacticile detaliate ale primă-
riilor de a descuraja solicitarea locuințelor sociale. 
Procedurile lor sunt foarte complicate, iar locuințe-
le disponibile sunt foarte puține. Așa că multă lume 
fie a renunțat să pregătească anual întreg dosarul 
de cerere, fie nici nu încearcă deloc, chiar dacă și-ar 
dori o locuință. 

Scopul nostru este tocmai de a readuce în spațiul 
public problema locuirii, cât și cea mai concretă so-
luție. Am folosit instrumentele disponibile în timpul 

pandemiei pentru a populariza soluția locuințelor pu-
blice. După câțiva ani în care ne-am concentrat mai 
degrabă pe muncă directă cu oamenii care au cea mai 
mare nevoie de susținere, testăm mesaje mobiliza-
toare cu audiențe mai largi, inclusiv printr-un panou 
publicitar în Cluj și videouri la metrou în București.

Acest demers vine într-o perioadă tulbure, deoarece 
disoluția principiilor capitalismului în timpul pan-
demiei încă nu e complet evidentă. Se pedalează din 
răsputeri o „revenire la normalitate”. Însă oricât s-ar 
strădui principalii actori ai capitalismului să justifice 
resuscitarea mecanismelor recente ale economiei „de 
piață”, împăratul este gol. Continuarea producției de 
profit nu se poate realiza decât prin sacrificarea unor 
categorii numite ironic drept esențiale. 

Iar în ceea ce privește dreptul la locuire, era deja 
clar dinaintea crizei că aceste mecanisme nu pot asi-
gura accesul tuturor, chiar în timpul celei mai pro-
ductive perioade economice din istorie. Fără o recon-
siderare a locuirii ca drept fundamental al tuturor 
membrilor societății, fără o transformare a accesului 
la locuire publică din umilință în demnitate, rămâ-
nem captivi într-un sistem socio-economic în care, 



117

oricât ne-am zbate, marea majoritate nu putem avea 
un trai decent. Indiferent de ce și cum am contribui 
la orașele în care trăim.

SPRIJINĂ ŞI SE SOLIDARIZEAZĂ 
CU EFORTURILE 

LUCRĂTORILOR ŞI LUCRĂTOARELOR 
ÎN SALUBRITATE DIN CLUJ 

PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ

“Nu avem vestiare la locul de muncă”
“Măști și mănuși și un spirt ne-au dat o singură dată în timpul pandemiei”
“Orele suplimentare nu ni se plătesc”
“Oamenii din oraș mai strigă la noi, că îi prăfuim sau le prăfuim mașinile”
“Lucrând în salubritate, înseamnă că ești ultima persoană din lume”
“Dintre oamenii din oraș unii ne înjură” 
“Ni se dau prea multe străzi de făcut în 8 ore” 
“La noi așa se fac contractele, pe trei luni, și cu prelungiri, din trei în trei luni”

CĂŞI SOCIALE ACUM! 

Cărămida Nr 12 Iulie 2020

Alăturați-vă eforturilor grupărilor Blocului pentru 
Locuire în Cluj, București și Timișoara, pentru a fa-
ce din dreptul la locuire și dreptul la oraș o realitate 
pentru toată lumea!

George Zamfir

Punct de vedere privind pregătirea Strategiei de Locuire 

pentru Cluj-Napoca și Zona Metropolitană Cluj

Cărămida Nr 14 Aprilie 2021

În ianuarie 2020, Primăria Municipiului Cluj-Na-
poca a contractat Banca Mondială pentru elaborarea 
Strategiei de Dezvoltare Zona Metropolitană Cluj 
(2021-2030) care include și un capitol privind Stra-
tegia de Locuire.

În februarie 2021 am participat și noi la trei ateliere 
tematice, în cadrul cărora am accentuat printre altele 
ideile de mai jos, așteptând să vedem care dintre ele 
vor fi incluse în această strategie:

Atelierul despre locuințe pentru comunitățile mar-

ginalizate

- accesul la locuințe pentru comunitățile margi-
nalizate trebuie abordat în cadrul unui plan general 
de creștere a fondului de locuințe sociale, un aspect 
care s-a neglijat în ultimii ani, chiar dacă în strategia 
2014-2020 adoptată de Consiliul Local s-a prevăzut 
deja acest lucru (realizându-se ZERO locuințe sociale 
în perioada 2015-2020).

- locuințele adecvate și accesibile în proprietate 
publică sunt instrument al incluziunii sociale, dar și 
mijloc prin care se susțin toate categoriile sociale cu 
venituri din care nu își pot achiziționa sau închiria o 
locuință de pe piață (conform legii locuinței, cei sub 
pragul venitului mediu pe economie).
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- pentru a evita perpetuarea competiției anuale 
între solicitanți de locuințe sociale, și pentru a asi-
gura locuințe sociale în 2 ani de la prima cerere, evi-
tând așteptarea de ani și zeci de ani, este nevoie de 
identificarea și soluționarea nevoii reale de aceste 
locuințe în oraș.

- în orașul Cluj nu avem așezări informale unde con-
dițiile de locuit și de mediu ar fi adecvate, astfel încât 
în aceste cazuri, imposibilitatea legalizării acestora 
trebuie să se decidă laolaltă cu asigurarea de locu-
ințe sociale alternative celor afectați de această re-
glementare.

- în vederea asigurării de locuințe adecvate persoa-
nelor marginalizate și/ sau grupurilor vulnerabile, 
este nevoie de prevenirea evacuărilor în cazul aces-
tora, prin măsuri de intervenție adaptate la fiecare 
caz în parte.

- locuințele sociale sunt soluții locative pentru mul-
te categorii sociale, planul creșterii numărului lor în 
următorii 10 ani trebuie să identifice toate aceste 
nevoi la nivel local.

Atelierul despre lanțul valoric al locuințelor

- în prețul locuințelor realizate de către dezvol-
tatorii imobiliari nu intră doar costurile terenului, 
mijloacelor de producție și forței de muncă (precum 
aceștia ar vrea să ne sugereze), ci și profitul, cea din 
urmă componentă fiind, în lipsa oricărei reglemen-
tări, responsabilă pentru costurile exorbitante ale 
locuirii în Cluj-Napoca.

- prețul locuințelor nu rezultă din simpla relație în-
tre cerere și ofertă, pentru că de câțiva ani, cererea pe 
piața rezidențială din orașul Cluj include și “cererea” 
de a face profit din construcția și/ sau tranzacționa-
rea locuințelor.

- dezvoltatorii imobiliari afirmă că recurg la solu-
ția de a vinde locuințele în faza de proiect, pentru a 
evita creditele bancare (în acordarea cărora, băncile 
le cer să dovedească că au în proprietate terenul și 
au autorizația de construcție); această soluție pune 
toată responsabilitatea și toate riscurile pe cumpă-
rători, asigurându-le investitorilor profitul în orice 
situație de risc.

- este nevoie de un alt model de business, unul care 
împarte riscurile între cei care fac profit din construc-
ție/ tranzacționare/ speculații și cei care cumpără 
pentru că au nevoie de locuință pentru a locui în ea.

- regenerarea urbană și eficientizarea energetică a 
clădirilor va duce la creșterea costurilor locuirii, de 
aceea aceste intervenții ar trebui să fie completate 
de măsuri de reglementare a prețurilor pe piața re-
zidențială.

- creșterea fondului de locuințe sociale nu înseamă 
rabat de la calitatea locuințelor.

- fiind vorba de o strategie pe 10 ani, planurile pri-
vind creșterea fondului de locuințe sociale ar trebui 
să fie ambițioase.

- Banca Mondială ar putea să sugereze Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca, dar direct și Guvernului 
României, ca cel din urmă să susțină includerea în 
Planul Național de Redresare Economică și Rezili-
ență fonduri pentru creșterea stocului de locuințe 
sociale respectând cerințele eficienței energetice și 
nevoia de a implementa, în paralel, reforme aferente 
în politica locuirii.

Atelierul 3: Planificare urbană pentru locuințe în zo-

na metropolitană

- în studiul nostru Locuirea în Cluj-Napoca, printre 
altele am arătat care au fost marile trenduri spația-
le ale dezvoltării rezidențiale în oraș și zona metro-
politană după 1990 încoace, precum și faptul că în 
perioada de criză și cea a politicilor de austeritate, 
dezvoltarea imobiliară a găsit nișe de supraviețuire 
prin investiții în comunele din jurul orașului.

- mulți participanți la această discuție au arătat 
cum problemele locative (urbanism sufocant, pre-
țuri mari, probleme de mobilitate) sunt înrădăcinate 
în logica dezvoltatorilor imobiliari de a investi acolo 
unde profitul este mai mare și de a exploata lacunele 
legislative și urbanistice, în faptul că statul s-a retras 
din domeniul locuirii lăsând dezvoltarea fondului 
locativ pe seama pieței, dar și în privatizarea plani-
ficării urbane sau lipsa planificării urbane adecvate.
- pornind de la cele de mai sus, ar trebui să tragem 
concluzii care să indice acțiuni ce acționează asupra 
cauzelor enumerate, precum: reglementarea pieței 

imobiliare; reabilitarea statului ca producător de lo-

cuințe; schimbarea paradigmei neoliberale în ceea ce 

privește planificarea urbană; revizuirea presupoziției 

că piața rezolvă criza locuirii.

- oportunitatea structurală pentru schimbarea po-
liticii locuirii constă în faptul că ajutoarele de stat 
alocate companiilor private în vederea salvării econo-
miei schimbă gândirea despre relația între stat și pia-
ță: dacă intervenția statului în piață este justificată 
acum, atunci ar trebui să fie justificată și implicarea 
directă a statului în producția de locuințe.

Enikő Vincze



Vrei să scrii în Cărămida? 

Primim articole, reportaje, analize, interviuri, 
comentarii sau eseuri scurte pe teme legate de

dreptul la locuire, cum ar fi: 
•problema chiriilor 
•gentrificarea 
•evacuări 
•represiune din partea statului şi a actorilor  

privați 
•rezistență, protest şi solidaritate 
•justiție politici publice de locuire  
Te rugăm ca textele să nu depăşească 1000 – 

1200 de cuvinte. 
Deasemenea, acceptăm şi materiale non-tex-

tuale care pot fi publicate în ziar, ca de exemplu 
ilustrații, fotografii, caricaturi, meme, benzi de-
senate etc., cu condiția să fie originale. Contri-
buțiile, sau eventualele întrebări, se pot trimite 
la adresa casisocialeacum@gmail.com

Megosztanád az írásod a Téglával?

Várjuk szöveged a lakhatáshoz való jog tágabb 
témájában cikk, riport, elemzés, interjú, kom-
mentár vagy rövid esszé formájában. A lakha-
táshoz való jog témaköre: 

• albérleti problémák 
• dzsentrifikáció 
• kilakoltatások 
• állami és/vagy magánszereplők visszaélései 
• ellenállás, tüntetés és szolidaritás 
• lakhatással kapcsolatos közpolitikák stb. 
Arra kérünk, figyelj, hogy az írások maximum 

1000-1200 szót tartalmazzanak. 
A szövegek mellett, más anyagokat is szívesen 

fogadunk: például saját készítésű illusztráci-
ókat, fényképeket, karikatúrákat, mémeket, 
képregényeket. A munkáitokat és/vagy kérdé-
seiteket a casisocialeacum@gmail.com címre 
küldjétek.

Köszönjük!

Mulțumim!



În colecția Studii urbane critice a Editurii Fundației Desire au mai 

apărut următoarele titluri. 

(1) Șantier în lucru pentru profit. Redezvoltare urbană în Cluj. Zona 

Ploiești-Someșului-Anton Pann-Abator-Parcul Feroviarilor, de Enikő 

Vincze, Hajnalka Harbula, Attila Seprődi, Péter Máthé, 2019. 

(2) Locuirea în Cluj-Napoca. Fondul locativ, dezvoltare imobiliară 

și evacuări, de Enikő Vincze, George Iulian Zamfir, Alex Liță, Manuel 

Mireanu, 2020. 

(3) Muncă și locuire. Salarii și costurile locuirii în pandemie la Cluj, 

de Enikő Vincze și Alex Liță, 2021.  

 

„Unii spun căși, alții spun case - toți avem dreptul la o locuință adecvată.”

Căși sociale acum! este o inițiativă politico-activistă ce urmărește pro-

blematizarea locuirii sociale în orașul Cluj, în contextul reducerii drastice 

a fondului locativ public și al transformării locuirii în afacere imobiliară 

din ultimele decade, cât și al limitării accesului la locuințe sociale toc-

mai persoanelor care sunt îndreptățite să ocupe fondul locativ public. 

 

Puteți vedea videourile realizate cu ocazia acțiunilor noastre stradale 

aici: https://casisocialeacum.ro/video-3/, precum și aici https://www.

facebook.com/CasiSocialeACUM/videos
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Problemele de locuire apar rar la știri, iar politi- 
cienii nu prea ating subiectul, dar criza locuirii ne 
afectează pe toți. În România, statul european cu 
cel mai mare procent de locuințe în proprietate 
privată și cu cel mai mare procent al lucrătorilor 
și lucrătoarelor care trăiesc în sărăcie, majoritatea 
locuim îngrămădiți, adesea două sau trei generații 
la un loc din cauza salariilor mici, chiriilor foarte 
mari, cât și a prețurilor crescânde ale locuințelor 
și utilităților. Mulți dintre noi locuim în condiții 
proaste pentru că nu avem bani să le îmbunătățim. 
Unii dintre noi trăiesc pe stradă, fiind persoane fără 
adăpost. Alții stau sub riscul evacuării. Sunt per-
soane născute în Cluj-Napoca care stau în locuințe 
improvizate, cu buletin provizoriu, fără toaletă, 
baie, chiar și fără apă curentă și lumină în casă. 
Studenții care vin în oraș la facultate sunt puși în 
situația de a-și stoarce părinții de bani pentru pla-
ta unor chirii astronomice. Da, Clujul devine un 
oraș european, dar în primul rând din perspectiva 
prețurilor chiriilor și locuințelor. Asta în timp ce 
mai multe orașe din Vest își protejează locuitorii 
prin oferirea unui număr semnificativ de locuințe 
sociale, cât și prin reglementarea chiriilor. Clujul 
este dezvoltat pe placul și în avantajul marilor pro-
prietari și al speculanților imobiliari. Clujul este un 
oraș unde, deocamdată, prea puțini oameni se mo-
bilizează să lupte împreună pentru dreptate loca-
tivă. Este timpul să schimbăm aceste lucruri.

Cărămida este o publicație trimestrială care aduce 
în prim plan diverse manifestări ale crizei locuirii. 
În paginile ziarului publicăm articole despre politi-
ca locală, națională și internațională de locuire, dar 
și despre practici curente din diverse țări legate de 
locuințe publice și sociale, experiențe și mărturii ale 
oamenilor afectați de criza locuirii în diverse feluri 
(de evacuări, de locuirea informală, de speculanții 
imobiliari, de chirii mari și altele), despre cum ne 
afectează dezvoltarea Clujului imobiliar sau cum ne 
putem proteja drepturile prin apelul la justiție, dar 
și inițiative mobilizatoare și acțiuni ale grupurilor 
activiste din domeniu. Problemele de locuire nu sunt 
individuale sau personale, ci sociale și politice. Pen- 
tru a le conștientiza și a revendica dreptate locativă 
și socială, este nevoie de activism politic, de mobi-
lizarea și solidarizarea tuturor celor neîndreptățiți. 

Căși Sociale ACUM! este o mișcare locală în de-
venire care a pornit ca o campanie în martie 2016 
cu scopul de a schimba atât viziunea asupra locui-
rii, cât și politica de locuire. Membrii săi sunt acti- 
viști, artiști, academici și persoane afectate direct 
de nedreptăți locative. Mișcarea noastră se ba-
zează pe eforturile începute de Fundația Desire din 
2010 de a aduce în prim plan nedreptățile suferite 
de persoane evacuate forțat de către organele ad-
ministrației locale, dar și excluderea oamenilor de 
la locuințe sociale în paralel cu susținerea de către 
autorități a dezvoltatorilor imobiliari care împre-
ună cu creditorii bancari beneficiază de profitul 
creat de pe urma costurilor mari ale locuirii pe care 
noi toți le plătim. În 2017 Căși sociale ACUM! a fost 
printre grupările activiste care au inițiat platforma 
Blocul pentru Locuire (facebook.com/BloculPen-
truLocuire/) împreună cu Frontul Comun pentru 
Dreptul la Locuire (fcdl.ro/) și E-Romnja (facebook.
com/ERomnja) din București, și Dreptul la Oraș 
(facebook.com/dreptullaorasTM) din Timișoara. 
Împreună luptăm pentru o politică justă și anti-ra-
sistă de locuire în România. 

Considerăm criteriile de alocare a locuințelor 
sociale ca fiind discriminatorii la adresa oamenilor 
împinși în sărăcie, printre ei persoane de etnie 
romă. Persoane care s-au născut, au crescut, și au 
muncit în Cluj, indiferent de etnie, s-au găsit sau 
se pot găsi în situația de evacuare. Oamenii depun 
cereri de locuințe sociale an de an, unii repetând 
acest lucru de peste zece ani, ei fiind declarați ori 
neeligibili, ori primesc punctaje mici, ori chiar și 
cu punctaje mari nu li se alocă locuințe pentru că 
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca au foarte 
puține locuințe sociale de distribuit și nu consi- 
deră importantă creșterea acestui fond de locu-
ințe. Susținem că multe din criteriile de alocare a 
locuințelor sociale adoptate de consiliul local sunt 
nelegale, nerespectând prevederile Legii Locuinței 

114/1996. Susținem că fiecare dintre noi are drep-
tul la a locui decent în oraș. 

Susținem inițiativa B308 din 2017 de modifi-
care a Legii Locuinței, în prezent depusă la Senat și 
semnată de către parlamentari din toate partidele. 
Aceasta ar conduce la schimbări necesare pentru ca 
administrațiile locale și centrale să investească în 
creșterea numărului de locuințe sociale și să folo- 
sească criterii adecvate pentru atribuirea acestora.

Susținem campania Coaliției Europene de Acțiune 
pentru Dreptul la Locuire și Dreptul la Oraș (housing 
notprofit.org), prin care aceasta atrage atenția asu-
pra financializării locuirii, revendicând următoarele 
de la autoritățile din toată Europa: Să nu mai susțină 
băncile și dezvoltatorii prin politicile de locuire! Să 
oprească privatizarea locuințelor din fondul public! 
Să nu mai permită speculanților imobiliari să creas- 
că prețul locuințelor și drept urmare să ne scoată 
afară din case și din orașe! Să interzică evacuările! 
Să impună măsuri de control al chiriilor private!

Enikő Vincze și George Zamfir

Vă invităm la Casa Tranzit în data de 27 octom-

brie 2017, ora 17.00, la Forumul pentru locuințe 

publice pentru o discuție despre problemele lo-

cuirii cu care ne confruntăm și despre nevoia de 

creștere a fondului de locuințe publice și sociale 

ca răspuns la criza locuirii. 

Următorul număr al ziarului Cărămida va apărea 

pe 17 decembrie 2017, cu ocazia Zilei Locale Îm-

potriva Evacuării, pe care o comemorăm ca atare 

de la evacuarea în decembrie 2010 a 74 de familii 

de pe strada Coastei și strămutarea lor forțată în 

Pata Rât, și care pe plan local a devenit un simbol 

al protestului față de evacuări.

Urmăriți acțiunile noastre la adresa Facebook.

com/CasiSocialeACUM, precum și analizele și 

informațiile pe care le producem pe blogul www.

desire-ro.eu. Vă chemăm să vă alăturați acțiunilor 

prin care revendicăm dreptate locativă și asigu-

rarea efectivă a dreptului la locuire pentru toată 

lumea prin investițiile în locuințe publice/sociale. 

Clujul bogat își poate permite să susțină prin fon-

duri locale ridicarea de noi locuințe sociale sau 

renovarea unor clădiri cu acest scop sau trans-

formarea unor clădiri goale în locuințe sociale, de 

care au urgentă nevoie: oameni împinși în sără-

cie, cu venituri mici, fără proprietăți; pensionari; 

evacuați din clădiri retrocedate; persoane evacu- 

ate din alte locuințe; angajați care, chiar dacă 

lucrează, nu au bani pentru chiriile private și/sau 

credite imobiliare; studenți; tineri care vor să se 

mute din locuința părinților, dar nu își pot permite.

Împreună suntem mai puternici! Contactați-ne la 

adresa: desire_cluj@yahoo.com sau pe Facebook, 

sau la numărul de telefon 0735.148.849.

Locuințe publice: 
răspuns la criza 
locuirii

Cărămida este mediul prin care contribuim la creșterea mișcării politice pentru dreptate locativă în 

orașul Cluj, și nu numai. Cărămidă-cu-cărămidă, construim cunoaștere reciprocă, încredere în pro-

priile forțe și solidaritate care ne întărește. Conștientizăm adevăratele cauze ale crizei locuirii, ale 

cărei consecințe le suportă lucrătorii, atât clasa muncitoare pauperizată, cât și clasa de mijloc pre-

carizată. Cu Cărămida putem lupta pentru o politică justă și antirasistă de locuire, precum și împo-

triva transformării orașului în sursă de profit pentru dezvoltatorii și marii proprietari imobiliari. 
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Ziua împotriva evacuării

17.12.2017
În 17 decembrie 2010 primăria a evacuat 350 de 

persoane de etnie romă de pe strada Coastei. A fost 
o zi marcată de suferința oamenilor. Cu lacrimi, du-
rere, umilințe, confuzii, nesiguranță. Autorități, ați 
furat deja 7 ani din viața lor! Dați-le viața înapoi! 
Lor, și tuturor persoanelor care locuiesc de 20 sau 
de 40 de ani pe strada Cantonului sau în Dallas, 
forțați fiind de împrejurări. Acordați-le locuințe 
sociale adecvate în oraș! Ei lucrează în Cluj și pentru 
noi toți. Ei aparțin orașului. Orașul este și al lor. 

În Cluj, 17 decembrie 2010 a marcat începutul 
bătăliei pentru dreptul la locuință, pentru dreptate 
locativă și împotriva rasismului. Al luptei comune 
a oamenilor afectați direct de evacuări, a persoa- 
nelor care locuiesc în condiții inadecvate sau fără 
adăpost, a muncitorilor care nu câștigă atât cât să 
plătească chiria și a activiștilor pentru justiție lo- 
cativă. Din păcate, evacuarea din 17 decembrie 

2010  nu a fost nici prima și nici ultima evacuare 
în Cluj sau în România. Ca să nu i se mai întâmple 
nimănui, pentru ca să nu se mai repete astfel de 
traume, ca să nu se mai provoace durerea din 2010, 
declarăm azi, în Cluj, ziua de 17 decembrie drept Ziua 
Împotriva Evacuării. Te chemăm să te alături luptei 
pentru o politică dreaptă și antirasistă de locuire! 

Ești evacuat dintr-o locuință socială? Te-au eva- 
cuat autoritățile? Ești evacuat din clădire retro-
cedată?  Te-a evacuat proprietarul? Ești evacuat  
dintr-o locuință improvizată? Ești evacuat pentru 
că ai ocupat de nevoie o locuință goală? Te-a eva- 
cuat biserica? Ești evacuat din casa pe care ai 
luat-o prin credit ipotecar? Te-a evacuat banca? 
Solidaritatea între toți evacuații înseamnă putere! 
Hai să luptăm împreună împotriva evacuărilor de 
orice fel! 

Simți și tu pe pielea ta că acest oraș te vrea doar 
când ai bani? Plătești chirii prea mari? Ai rate mari 
la bancă? Cea mai mare parte a veniturilor tale o 
cheltuiești pe locuințe? Banii tăi câștigați prin 
multă muncă hrănește profitul marilor proprietari 
de locuințe și al băncilor? 

Ți-ai dat și tu seama că primăria ne pune să 
concurăm între noi an de an pentru o locuință 
socială? Ai observat cât de puține locuințe repar-
tizează în timp ce ne spune tuturor să ne depu-
nem dosarul și la anul? Vezi și tu că de obicei cei 
cu studii superioare câștigă acest concurs? Te-ai 
gândit vreodată când vor ajunge cei cu venituri-
le cele mai mici să primească o locuință? Toate 
aceste bariere nu sunt problemele noastre per-
sonale. Bariera care ne desparte de o locuință 
adecvată nu este în noi ca persoane. Problema și 
bariera sunt de natură politică. Decizia de a con-
strui mai multe locuințe sociale este o decizie 
politică.  Decizia de a avea criterii de atribuire 
de locuințe sociale care să îi susțină pe cei mai 

săraci este o decizie politică. Dacă vom avea 
mai multe locuințe sociale, și costurile chiriilor 
și prețurile apartamentelor vor scădea. Să ne 
solidarizăm cu toții pentru a avea suficiente lo-
cuințe sociale adecvate. Să cerem modificarea 
legii locuinței! Pentru a avea mai multe locuințe 
sociale. Pentru a avea criterii care să îi susțină pe 
cei cu venituri mici și cei care stau în condiții in-
adecvate să primească o locuință socială. Pentru 
ca locuința să redevină un drept.

“Manifestul de la Cluj împotriva evacuărilor de 
pretutindeni” va fi lansat în 17 decembrie 2017 
într-un cadru performativ și de comemorare. 
Manifestul este rezultatul muncii noastre colec-
tive. El fost conceput de activiștii mișcării Căși so-
ciale ACUM!, printre ei sociologi, artiști și locatari 
din zona Pata Rât, în cadrul celor patru ateliere 
desfășurate cu acest scop sub coordonarea lui  
Lorand Maxim. Manifestul este publicat în paginile 
ziarului împreună cu afișul evenimentului public.    

Căși sociale ACUM!

Ce este evacuarea forțată? 

1. Relocarea temporară sau permanentă din  
locuință, teren sau ambele; 

2. Relocarea este realizată împotriva voinței ocu-
panților, cu sau fără utilizarea forței; 

3. Poate fi derulată fără furnizarea unei alterna-
tive de locuire și relocare adecvate, fără acordarea 
unei compensații adecvate și/sau acces la teren 
productiv, când este cazul; 

4. Se derulează fără posibilitatea de contestare a 
deciziei de evacuare, cât și a procesului de evacuare, 
fără tratament juridic echitabil și desconsiderarea 
obligațiilor naționale sau internaționale ale statului. 
(Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile 
Omului 2014, ”Fact Sheet 25.  Forced Evictions”).
Important de reținut:

1. Evacuările pot fi forțate chiar și fără apelul 
la violență fizică, de exemplu prin intermediul 
amenințărilor și acțiunilor de intimidare precum 
tăierea accesului la utilități. 

2. Protecția împotriva evacuării nu este legată de 
drepturile de proprietate. Oricare ar fi tipul de 
posesie – proprietate, chirie publică sau privată, 
cooperativă de locuire, locuire de urgență, locuire 
informală ș.a., toți oamenii au dreptul la protecție 
împotriva evacuărilor forțate. 

3. De una singură, o decizie administrativă sau ju-
ridică nu rezultă într-o evacuare justificată. Dacă 
acea decizie nu e conformă cu standardele inter-
naționale din drepturile omului și obligațiile de 
stat, punerea ei în practică poate constitui evacu-
are forțată. 

4. Nu toate evacuările sunt interzise prin legislația 
internațională. Dacă normele juridice internațio- 
nale, cât și cele naționale, sunt respectate, evacuările 
pot fi o necesitate, cum ar fi cazul protecției vieților 
dacă zona e predispusă hazardelor. (Biroul Înaltului 
Comisar ONU pentru Drepturile Omului 2014).

Conform Biroului pentru Drepturile Omului din 
cadrul ONU, evacuările forțate violează în mod 
frecvent și alte tipuri de drepturi ale omului, civile  
și politice, cum ar fi: dreptul la viață, dreptul la 
siguranța persoanei, dreptul de neinterferență 
în viața intimă. Raportorul special ONU pe lo-
cuire adecvată, Miloon Kothari, în Raportul său 
din 2004 susține obligațiile statelor la a proteja 
împotriva, cât și de a se abține de la efectuarea 
evacuărilor forțate, obligații provenite din legis- 
lația internațională. UN-HABITAT subliniază 
faptul că în multe situații, victimele evacuărilor 
forțate aparțin unor grupuri specifice de populații: 
cei mai săraci, comunități care sunt discriminate, 
marginalizații și cei care nu au puterea de a influ-
ența deciziile și planurile proiectelor care conduc 
la dislocarea lor. Adesea, chiar sărăcia în care se 
găsesc este cea care determină ca cei săraci să 
devină subiecții dislocărilor și relocărilor și la 
perceperea lor ca fiind ținte cu slabă rezistență. 
(UN-HABITAT, 2014:7).

Vasile Gâlbea
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Rasismul la noi acasă
Peste tot în lume, rasismul este o formă a pute-

rii care separă, izolează și exploatează, dar și mai 
mult, extermină oamenii inferiorizați pe baza 
unor presupuse caracteristici biologice ori cul-
turale și/sau a situației lor economice. Rasismul 
biologic, rasismul etnic/cultural și rasismul eco-
nomic acționează prin (re)producerea ideii de su-
perioritate: superioritatea omului alb față de omul 
de orice altă culoare a pielii, superioritatea ma-
jorității etnice față de o minoritate etnică, superi-
oritatea bogaților față de săraci. Toate aceste forme 
ale rasismului își propun să legitimeze inega- 
litățile și nedreptățile sociale, și astfel (re)produc 
privilegiile celor asociați cu trăsături superioare, 
precum și dezavantajele structurale ale persoa- 
nelor/etniilor/claselor sociale inferiorizate. În 
plus, ele îndoctrinează majoritarii de toate feluri-
le, sugerând că oamenii inferiorizați în acest fel 
constituie un pericol pentru civilizația, bunăstarea, 
și viața celor considerați superiori din punct de 
vedere biologic, cultural sau economic. 

Rasismul față de oamenii de culoare din Statele 
Unite ale Americii, din Africa de Sud, dar și din alte 
părți ale Pământului colonizate de către marile 
puteri europene, rasismul față de imigranții de 
pretutindeni,  precum și rasismul față de romii 
din România manifestat în sclavia și Holocaustul 
romilor (Porajmos), a susținut nu doar exploatarea, 
ci și exterminarea acestora. Organizația Națiuni-
lor Unite a declarat ziua de 21 martie drept Ziua 
Internațională pentru Eliminarea Tuturor For-
melor Discriminării Rasiale. Inițiativa a fost un 
răspuns față de masacrul demonstranților de cu-
loare din Sharpeville în anul 1960. Ei au plătit cu 
viața pentru că au protestat împotriva sistemului 
de apartheid, adică a sistemului legal care a consa-
crat segregarea rasială și superioritatea albilor în 
Africa de Sud, începând din 1948.

  
Rasismul  și justificarea inegalităților economice 

În România de azi, rasismul continuă să joace un 
rol important în menținerea oamenilor săraci de et-
nie romă în situațiile în care sunt. Situații din care 
ei sunt nevoiți să accepte să facă muncile de jos, 
foarte prost plătite. Precum a avut un rol în justifi-
carea înrobirii romilor timp de cinci secole. În timp 
ce munca lor este exploatată, adesea în condiții 
de nesiguranță, societatea românească nu pare 
a reacționa în niciun fel atunci când romii săraci, 
precum sclavii din trecut, sunt tratați cu dispreț, 
umilire și violență verbală ori fizică, trecând cu 
vederea aceste comportamente de parcă romii nu 
ar fi pe deplin oameni.  Rasismul oferă o explicație 
culturală la inegalitățile materiale și economice, 
precum și la exploatare: spune că ești sărac pen- 
tru că ești rom, asociind identitatea romă cu ceva 
inferior din punct de vedere cultural. Afirmă că 
cei care au o cultură sau o etnie presupus inferi- 
oară sunt predispuși să fie săraci, sau că au cultura 

sărăciei, le place să fie săraci, sărăcia este parte din 
identitatea lor culturală, deci nu ai ce să faci cu ei, 
doar să îi menții în poziții subordonate și condiții 
paupere și precare și să îi ții departe de tine, de 
locurile unde îți dorești tu să locuiești, să mergi la 
școală, să lucrezi, sau să îți petreci timpul liber.

Rasismul și negarea dreptului la oraș

Rasismul justifică împingerea romilor și a 
săracilor către periferiile orașului, și mai mult, 
în zone poluate care le pun în pericol sănătatea și 
viața. În paralel, rasismul face ca zonele de locui-
re săracă să fie numite “țigănii”. Rasismul susține 
demolarea cu buldozere a caselor în care locuiesc 
romii  precum și lăsarea lor fără adăpost, chiar și 
pe timp de iarnă. Rasismul încearcă să explice că 
acești oameni merită toate aceste nenorociri  pe 
motiv că nu sunt oameni civilizați și nici nu se pot 
civiliza din cauza naturii sau culturii lor. Rasismul 
justifică segregarea romilor și ghetoizarea lor. În 
mod paradoxal, rasismul poate fundamenta  și de-
segregarea, susținând că romii vor deveni oameni 
doar atunci când vor fi separați unii de alții și vor 
fi acceptați de vecinii lor majoritari, adică atunci 
când vor fi “integrați”, sugerând prin asta că prețul 
integrării romilor este să ascundă faptul că ei sunt 
de etnie romă, să renunțe la identitatea lor. Rasis-
mul și discriminarea, dincolo de manifestarea lor 
în relațiile interpersonale, devin o caracteristică 
structurală a modului în care societatea noas-
tră este construită și funcționează, inclusiv în ce 
privește locuirea.  

Rasismul și stigmatizarea limbii

Rasismul este totodată o convingere care se ba-
zează pe generalizarea care pleacă de la limba pe 
care o vorbește o persoană și de la culoarea pielii sale, 
considerând că această limbă și culoare sunt infe-
rioare, și susținând că toți oamenii care vorbesc 
această limbă sau au această culoare a pielii sunt 
inferiori. Rasismul celor care au puterea să te 
stigmatizeze dacă nu reușești să dovedești că poți 
deveni la fel ca ei este un instrument pentru ei ca 
să te alunge din apropierea lor. Rasismul lor îți 

impune să nu vorbești limba pe care majoritarii o 
consideră rușinoasă, și să încerci să îți ascunzi sau 
să îți schimbi culoarea pielii pe care ei o consideră 
drept inferioară. Sau, pur și simplu, să nu apari în 
spațiile publice considerate respectabile dacă ești 
mai închis la culoare, și să nu apari acolo vorbind 
această limbă. Dar chiar dacă faci ce îți impune, 
rasismul va continua să te desconsidere ca om, în 
acest caz spunând că nu îți apreciezi limba sau cor-
pul cum o fac ei, majoritarii, deci nu poți fi la fel de 
bun ca ei în nici un caz. 

Rasismul ca politică  

Noi considerăm că nu este o problemă în sine 
dacă sunt mulți sau dacă sunt doar persoane de et-
nie romă între ele. Precum nu este o problemă nici 
dacă sunt doar persoane maghiare împreună. Sau 
doar români între ei. Problema este dacă ele refuză 
să interacționeze sau se (auto)izolează sau dacă 
etnia unuia sau altuia se stigmatizează și devine 
motivul respingerii conviețuirii.  Sau dacă politi-
ca diferențelor culturale este marcată de rasism. 
Problema apare atunci când momentele întâlnirii 
înseamnă momente ale stigmatizării, umilirii și 
violenței. Problema apare atunci când diferența 
între etnii devine motiv al discriminării culturale. 
Și când această discriminare produce efecte mate-
riale, adică din cauză că vorbești o anumită limbă 
și îți asumi o anumită etnie ajungi să trăiești în 
condiții mai proaste și ești respins de majoritari, de 
cei care au puterea să te respingă, când te apropii 
de ei. În cazul romilor, tratamentele care dezuma- 
nizează au devenit pentru mulți români insesiza-
bile ori acceptabile, iar pentru unii chiar justifica-
bile. Pe baza presupunerii că sunt inferiori, romilor 
din România li se neagă nu de puține ori drepturile 
ce li se cuvin și care, altor oameni nu le sunt încăl-
cate sau negate. Toate acestea se produc adesea cu 
acordul și contribuția instituțiilor statului. Prin 
refuzul sau amânarea de a lua măsuri reale care 
să răspundă ferm în cazurile de rasism împotriva 
romilor, statul permite manifestarea acestuia sub 
diferite forme în școli, la locul de muncă, în spitale, 
în mass media sau în ceea ce privește accesul la o 
locuință decentă.

Lupta împotriva rasismului unește romii și ne-
romii din mișcarea Căși sociale ACUM! Acționăm 
împreună pentru o politică antirasistă și justă de 
locuire. Suntem conștienți că lupta pentru drep-
tate socială, pentru dreptul la locuință și dreptul 
la oraș nu poate să nu fie și luptă împotriva rasis-
mului, precum și o luptă feministă împotriva patri-
arhatului. În spiritul acestor convingeri, dedicăm 
numărul trei al ziarului Cărămida și evenimentul 
public “Rasismul la noi acasă” atât Zilei Inter-
naționale pentru Eliminarea Tuturor Formelor 
Discriminării Rasiale (21 martie) și Zilei Inter-
naționale a Romilor (8 aprilie), cât și Zilei Inter-
naționale a Femeilor (8 martie).
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Muncă, capital și locuire
Dacă îți cauți azi o locuință, este imposibil să nu 

observi peste tot în oraș anunțuri ale dezvolta-
torilor imobiliari, precum: casa înseamnă stil de 
viață; arhitectură frumoasă conectată la spațiu 
verde; funcționalitate, lumină și confort; refugiul 
mereu la îndemână; un loc în care să te întorci 
mereu cu drag, oricât de departe vei călători; noi 
construim comunitatea oamenilor creativi, efi-
cienți și prietenoși, dornici de a explora lumea. Din-
colo de aceste promisiuni centrate pe oameni și pe 

niște principii ce sugerează eleganță și bunăstare, 
nu este o mare surpriză să afli că pentru dezvolta-
tori locuințele construite sunt o investiție de pe 
urma căreia ei dobândesc un profit mare. La fel, lo-
cuința este o sursă de acumulare de capital și pen-
tru agențiile imobiliare. Acestea nu mai sunt doar 
instituții ce tranzacționează vânzări-cumpărări de 
locuințe între alte entități, ci ele însele au devenit 
mari proprietari de imobiliare și jucători impor-
tanți ai pieței, adică factori care, prin tehnicile lor 
speculative, cauzează creșterea continuă a prețu-
lui locuințelor, ghidați fiind de regula de aur a capi-
talului (care se deplasează acolo unde profitul este 
mai mare). La rândul lor, instituțiile financiare, în 
mod predominant băncile, sau sistemul de credite 
imobiliare susțin atât ciclurile de acumulare de 
capital prin construcția și tranzacționarea de locu-
ințe de către investitori, cât și (falsa) capacitate de 
cumpărare, prin îndatorare, a persoanelor care au 
nevoie de locuințe. În paralel cu asta, prin legislație, 
prin reclame și alte instrumente media se constru-
iește și se impune ca dominantă ideea conform 

căreia toți oamenii își doresc să devină proprietari; 
iar proprietarul de locuințe se asociază cu omul 
ideal, independent de stat (dependența sa de bancă 
fiind ascunsă în spatele retoricii bancare cum că 
aceasta este acolo ca să îl ajute când are nevoie de 
ea, sau să îi susțină încrederea în sine că poate să 
devină un proprietar de nădejde).           

Dar toate astea nu sunt o noutate. În capitalism, 
investiția în mediul construit, în (re)construcția 
infrastructurii locative a orașelor, în demolări și re-
generări urbane, a fost întotdeauna un mod de a uti-
liza capitalul acumulat cu scopul creșterii profitului. 
Apoi, industrializarea și urbanizarea, atât în vari-
anta sa capitalistă, cât și în cea socialistă, a în-
semnat și crearea de spații locative pe scară 
largă pentru lucrătorii angajați în noile in-
dustrii. În contextul deceniilor de după 
cel de al doilea război mondial, pentru 
a susține atât producția, cât și ca-
pacitatea de consum a populației, 
politica economică a statului a fost 
una de echilibrare între inte- resele 
clasei capitaliste și clasei lu- crătoare, 
sau între capital și muncă. A c e a s t a 
a fost perioada în care statul a 
investit în locuințe publice. Asta a 
fost un lucru bun pentru toată lumea: 
pentru lucrători, pentru că nu trebuiau 
să cheltuie foarte mulți bani din veniturile 
lor pe locuire, chiria la stat fiind redusă; dar 
și pentru capitaliști, pentru că astfel o bună parte 
din costurile reproducerii forței de muncă angajate 
de ei a fost preluată de stat, așa că profitul lor de pe 
urma exploatării muncii a putut să fie mai mare și 
din acest motiv. 

Criza capitalismului de la sfârșitul anilor 1970 
i-a făcut pe decidenții politici să renunțe la această 
politică a statului de bunăstare, și nu doar în dome-
niul locuirii, ci și în susținerea educației și sănătății 
publice. Printre altele, ei au impus privatizarea locu-
ințelor publice, adică vânzarea acestora de către stat 
ori la foști chiriași, ori la companii private care pro-
miteau preluarea costurilor cu locuințele sociale de 
la stat, dar și menținerea chiriei la nivel redus (lucru 
care s-a dovedit o minciună). S-a extins sistemul de 
creditare pentru bunuri de consum și pentru locu-
ințe, care a urmărit să mențină puterea de cumpăra-
re a lucrătorilor în condițiile în care salariile lor nu 
au mai crescut într-un ritm care să ajungă din urmă 
creșterea prețurilor. Noi în România am cunoscut 
aceste fenomene după 1990. Chiar dacă locuința în 
proprietate personală a fost dominantă și în perioa-
da socialismului (70%) față de locuințele în proprie- 
tatea statului, sau a unităților de producție, sau a 
cooperativelor, sau chiar dacă și în acea perioadă au 
existat sisteme de creditare – toate astea fiind, însă, 
strict reglementate de stat în sensul că nu au putut 
să devină sursă de profit pentru nimeni. 

Oriunde și oricând s-a întâmplat ea, retragerea 
statului din rolul de dezvoltator de locuințe publice a 
însemnat că statul a făcut loc investitorilor privați în 
construcția de locuințe private și a devenit un 
agent care, prin legis- lație, a susținut 
beneficiarii pieței de locuințe în goana 
lor după profit. În absența locu-
ințelor publice, statul forțează toți 
oamenii să achiziționeze sau să 
închirieze locuință de pe piață, în 
timp ce, împreună cu alți actori (dez-
volta- tori, bănci, agenții imobiliare) 

vinde acest lucru ca un ideal, și nu 
ca o povară. Adică, statul a încetat 

să echilibreze între interesele capi-
taliștilor/ marilor proprietari și cele ale 

lucrătorilor, preferând să îi susțină în mod 
predominat pe cei dintâi, de exemplu și în do-

meniul locuirii. 
Astfel, locuința a devenit marfă ce trebuie 

cumpărată de pe piață cu bani (mulți) și locuirea a 
încetat să mai fie considerată un drept al fiecărui 
om, garantat de stat, sau o nevoie pe care trebuie să 
o satisfacă ca să poată trăi în sănătate și demnitate. 
Locuința devenită marfă a început să facă diferența 
între oameni, sugerând că cei care își permit, 
merită, și cei care nu își permit să cumpere, nu 
merită să aibă locuință în orașul în care lucrează, 
sau și mai mult, cei care își permit să cumpere case 
mai mari și mai multe sunt oameni mai valoroși 
decât cei care ajung să trăiască în locuințe improvi-
zate și sărăcăcioase. Și mai mult, locuința a devenit 
o formă a capitalului financiar: adică oamenii nu 
doar investesc bani în locuința-marfă ca să locuias-
că în ea, ci investesc în ea pentru a produce și mai 
mulți bani prin tranzacționarea ei. Locuința astfel 
devine un mijloc prin care banii se transformă în 
capital, adică în bani care aduc bani datorită circu-
lației lor pe piață.  

Toate astea se întâmplă în contextul în care capi-
talismul a devenit global și  capitalul poate să circule 
liber peste granițele statelor naționale, astfel încât 
și într-o țară săracă de capital autohton cum este 
România, există capital investibil în construcția de 
locuințe private. Precum și în condițiile în care fi-
nanțele au invadat domeniul locuirii la un alt nivel și 
alt mod decât până acum (căci locuirea întotdeauna 
avea nevoie de finanțe), rezultând în financializarea 
locuirii. Toate astea într-un moment în care econo-
mia productivă este tot mai mult dominată într-un 
sens general de economia financiară, sau economia 
non-productivă de bunuri materiale, dar produc-
tivă de capital și profit, precum și de diverse pro-
duse imateriale, digitalizate. În acest context, 
capitaliștii sau marii proprietari pot să facă profit 
fără exploatarea directă a muncii, de exemplu prin 
speculații financiare și imobiliare. De aceea, ei nu 
se mai interesează de capacitatea de cumpărare a 
lucrătorilor, sau de satisfacerea nevoii lor de locu-
ințe ca mediu în și prin care își reproduc forța de 
muncă ce o vând capitaliștilor pe un salariu care 
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Ne mobilizăm pentru 
locuințe sociale publice 
Dreptul la locuință este un drept universal al omu-
lui. Însă oamenii au resurse financiare diferite, deci 
își exercită acest drept în moduri inegale. Inegalita-
tea în ceea ce privește procentul venitului pe care îl 
cheltuie pe locuință, calitatea condițiilor de locuire 
și a mediului în care locuința este amplasată,  dar 

unora prin speculații imobiliare.  
Există foarte multe prejudecăți 

legate de locuințe sociale. Cum 
că ele în mod necesar ar supune 
locatarii proprietarului-stat. Dar 

Alocate unor categorii sociale diverse, aceste locu-
ințe asigură și mixiunea socială. Amplasarea mai 
multor clădiri de locuințe sociale (care pot include și 
alte tipuri de locuințe publice, de exemplu locuințe de 
serviciu, locuințe de sprijin, etc) în aceeași vecinătate, 
în măsura în care aceasta este conectată la oraș prin 
drumuri adecvate și transport în comun, și are toate 
dotările tehnico-utilitare necesare, nu înseamnă se- 
gregare socială.    

Mișcarea Căși sociale ACUM!, atunci când reven-

dică locuințe sociale, revendică locuințe publice 

cu subvenție de la stat.  În viziunea noastră, locu-

ințele sociale sunt locuințe publice care asigură ca 

(și) persoanele aparținând clasei muncitoare pau-

perizate să aibă acces la locuințe adecvate. Dar 

ele sunt soluții și pentru lucrătorii cu statut social 

ridicat (de exemplu cu studii superioare) care în 

anumite momente ale vieții lor nu au resurse să își 

asigure o altfel de locuință pentru că au venituri 

reduse iar costurile locuirii sunt foarte mari. Locu-

ințele sociale din fondul de stat sunt locuințe care 

nu se achiziționează de pe piață și nu devin obiect 

al tranzacțiilor de vânzare-cumpărare. Prin locu-

ințele sociale publice s-ar asigura accesul în fapt 

al tuturor la locuințe adecvate și accesibile. Prin 

ele se contribuie la decomodificarea locuirii, și re-

cunoașterea valorii sociale a locuinței. Prin ele se 

sustrage un fond de locuințe de pe piață și de sub 

efectele financializării.  

Locuința socială nu este o locuință de proastă cali-
tate care se atribuie persoanelor sărăcite la marginile 
subdezvoltate ale orașului pentru ca ele să aibă un 
acoperiș oarecare deasupra capului. Locuința socială 
nu trebuie stigmatizată (asociată cu ceva inferior), 
însă aceasta nici nu trebuie acordată pe baza merite-
lor oamenilor în domeniul educației școlare, sau pe 

cuire adecvată pe piață (adică să acționeze conform 
definiției consecrate a locuinței sociale în lege), fără 
a limita categoria beneficiarilor la grupuri vul-
nerabile. Încă odată: locuințele sociale publice nu 
sunt acte de caritate pentru cei vulnerabili, nu 
sunt un dar din partea statului pentru cei care nu 
lucrează, ele sunt instrumente prin care statul și so-
cietatea reia ceva înapoi din mâinile pieței dominate 
de marii proprietari și companii. Astfel, ele sunt 
și printre mijloacele controlului pieței imobiliare, 
inclusiv al chiriilor private. 

Deoarece: 
- Legea locuinței prevede că oricine are venituri 

sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe to-
tal economie (acesta ajungând în februarie 2018 la 
circa 2500 lei la nivelul României) are dreptul să 
aibă acces la locuință socială, deci circa 70% din 
populația României;

- Nu este drept și echitabil ca dezvoltatorii imobili- 
ari să își facă mari averi din extragerea resurselor fi-
nanciare de la populația care se împovărează și înda-
torează ca să poată locui în orașul în care lucrează și 
la a cărui dezvoltare contribuie prin munca sa;

- Dezvoltarea semnificativă a fondului de locu-
ințe publice este un factor care ar duce la reducerea 
chiriilor și a prețurilor locuințelor de pe piață; 

- Locuințele publice atribuite cu chirii subvențio- 
nate ca locuințe sociale vin în sprijinul celor cu 

articolele din numărul de față al ziarului, ele sunt 
parte ale transformării globale a capitalismului de 
stat în capitalism neoliberal.  

Din păcate, azi în țara noastră foarte multă lume 
consideră că asigurarea unei locuințe pentru cineva 
este un act umanitar. Sau că fiecare dintre noi trebuie 
să își facă rost de locuință, preferabil să achizițio- 
neze o locuință, devenind proprietar. Iar cine nu poate 
să facă acest lucru este considerat un om de rangul 
doi. Sau se susține că locuințele sociale sunt un aju-
tor pentru „grupurile vulnerabile”, iar acesta nici nu 
mai trebuie neapărat să vină din partea statului, ci 
mai degrabă din partea unor organizații de caritate 
sau a unor filantropi bogați. În timp ce se presupune 
că cineva este vulnerabil din cauza trăsăturilor sale 
naturale sau culturale și nu datorită unor nedreptăți 
sociale, exploatării sau deposedării de resurse. 

În paralel cu cele de mai sus, se acceptă ca ceva 
foarte natural, că unii afaceriști fac profituri enorme 
din dezvoltare și tranzacții imobiliare. Nu se conș-
tientizează că mitul proprietarului de locuință îi 
păcălește pe oameni, justificând îndatorarea lor pe 
viață, și că acesta este printre factorii care susțin 
afacerile imobiliar-bancare. Cei mai mulți nu rea- 
lizează: faptul că statul nu mai construiește locuințe 
publice, dar și faptul că toate mediile promovează 
proprietatea asupra locuinței ca ceva natural - sunt 
condiții ale formării pieței de locuințe și implicit ale 
transformării locuinței în marfă, dar și ale îmbogățirii 

locuințele sociale publice pot fi administrate de aso-
ciațiile de chiriași care ar putea să aibă dreptul de a le 
gestiona. Sau se presupune că locuințele sociale sunt 
ca niște cutii care separă gospodăriile. Dar clădirile 
în care ele sunt amplasate pot avea, pe lângă spațiile 
locative individuale, și spații folosite în mod colectiv.  

însuși și faptul că unii nu au nici 
măcar acoperiș deasupra capului 
în timp ce alții fac averi mari din 
afacerile imobiliare, sunt fenomene 
inerente societății marcate de ine-
galitățile de clasă. În numărul 2 al 
ziarului Cărămida am scris despre 
cum a devenit statul slujitorul in-
tereselor clasei dominante (și) prin 
politica sa de locuire, în speță prin 
privatizarea fondului locativ de 
stat, precum și prin susținerea pro-
ducției noului stoc de locuințe în 
proprietate privată. Din acest de-
mers a rezultat reducerea fondului 
locativ public de la 30% la sub 2% și 
transformarea locuinței nu doar în 
marfă ci și în obiect al investițiilor 
și tranzacțiilor imobiliare. Aceste 
procese nu se derulează doar în 
România. Precum demonstrează 

baza performanțelor lor deose-
bite în diverse domenii. Conform 
legislației locuirii în vigoare în 
România, locuința socială se 
acordă pe baza nivelului venitu-
lui, dar atribuirea se face în mod 
deosebit în favoarea evacuaților 
din imobile retrocedate, tineri- 
lor, persoanelor cu handicap, 
veteranilor, eroilor revoluției, 
sau altor persoane, luând în con-
siderare în primul rând criterii 
cum ar fi: condiții inadecvate de 
locuire, probleme de sănătate, 
număr de copii, marginaliza-
rea socială, vechimea cererii. 
Creșterea fondului de locuințe 
publice ar permite statului să 
asigure locuințe sociale pentru 
categorii mai largi de persoane 
care nu reușesc să-și asigure o lo-
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Locuința proprietate privată –  
de la vis la corvoadă
După aproape treizeci de ani, 98 la sută din locu-
ințele din România sunt în proprietate privată. Ar 
putea suna bine. E un număr atât de impresionant, 
încât ne aduce țara pe primul loc în Europa în acest 
top. Da, avem un procent mai ridicat decât în Germa-
nia, Franța, Marea Britanie, Suedia, Elveția sau Ita-
lia. Nu înseamnă că locuințele sunt în proprietatea 
locatarilor, ci că sunt în proprietatea unor privați. 
De cele mai multe ori locatarii sunt proprietarii lo-
cuinței, dar în niciun caz nu e vorba de toate cele 98 
la sută dintre locuințe. Cu toții avem cunoscuți care 
stau în chirie, dar se pare că la nivel național nu avem 
niciun fel de date serioase despre câte locuințe sunt 
date efectiv în chirie. Mai știm și că piața gri este 
adevărata piață a chiriilor.

Scrie pe toate gardurile că NU EȘTI OM DACĂ NU 
EȘTI PROPRIETAR. Umilirea asta continuă și din 
toate părțile nu e doar o dojană părintească con-
structivă care te ajută să evoluezi chiar dacă te doare, 
care te împinge să muncești mai mult și cu mai multă 
dedicare. Rolul umilirii este simplu: să simți că nu 
ai dreptul să te împotrivești și să protestezi la adre-
sa situației. Umilința te face să simți că e vina ta și, 
drept urmare, să accepți condițiile mizerabile actu-
ale tocmai de rușine că nu ai putut deveni proprietar. 
Ți se spune că totul ține de tine și doar prin propriile 
tale eforturi ajungi să reușești.

Adevărul dur este că locuința proprietate privată 
costă. Ne costă foarte mult atât la nivel individual, cât 
și la nivel social. Unii dintre noi ajung să-și permită 
costul, iar alții nu. Să reținem că nu toți proprietarii 
sunt bogați, iar reparațiile, echiparea și îmbunătăți- 
rile sunt costuri mari și pentru cei care deja sunt 
proprietari deplini. Aceste costuri pălesc, însă, față 
de situația celor care plătesc ipotecile care îi aruncă 
în brațele unei relații dependente cu băncile. În mo-
mentul semnării ipotecii devenim captivi joburilor 
pe care nu le mai putem schimba fără riscul teribil de 
a ajunge în neplată. Iar până la plata efectivă a împru-
mutului, ani de zile virăm aproape numai dobânzi. În 
același timp vedem cum băncile din România ating 
niveluri record de profit an după an, chiar pe primul 
loc în Europa ca viteză. Prima jumătate a lui 2018 a 
adus cel mai mare profit vreodată sectorului bancar 
din România, 3.6 miliarde de lei. Strict economic, lo-
cuința proprietate privată ne costă pe toți cu mult 
mai mult pentru că ea include automat profiturile 
din domeniu. Iar acele profituri sunt printre cele mai 
mari din economia românească.

Costurile lui 98 la sută abia încep să se vadă clar 
în România. Cu ajutorul lui ocupăm locul 1 în Eu-
ropa într-un alt top – supraaglomerarea, adică în 47 
la sută dintre gospodării locuiesc bunici cu copii și 
nepoți, de exemplu. Tinerii între 15-29 de ani sunt 
și mai afectați: 65 la sută dintre ei trăiesc în condiții 
de supraaglomerare, tot locul 1 în Europa, după cum 

ne informează Eurostat. De ce? Tocmai pentru că cei 
tineri nu își permit să își facă un cămin separat. Locu-
ința proprietate privată e prea scumpă de cumpărat, 
iar chiria – la fel de scumpă – nu are sens financiar 
dacă există alternativa locuirii cu părinții. Pe de altă 
parte, pensia de vârstă nu acoperă nici măcar costul 
vieții, darămite plata unei chirii pe piață. E ca și cum 
guvernările nu iau în calcul altceva decât că pensio- 
narii sunt proprietari de locuințe. Situația se va 
schimba însă drastic în următoarea perioadă.

pierderi necesare ca să facem un nou sistem poli- 
tic mai performant. Din perspectiva celor de sus noi 
suntem balast.

Am ajuns să concurăm între noi nu pentru „perfor-
manță și auto-depășire”, după cum zice povestea, ci 
pentru supraviețuire. Ca într-un joc în care unii tre-
buie să piardă pentru ca alții să câștige, ajungem să 
fim adesea ori imuni la problemele altora, ori ușurați 
că nu am fost noi în locul lor. Cea mai mare pată din 
istoria recentă a Clujului este 17 decembrie 2010, 
când în jur de 350 de oameni au fost scoși din casele 
lor de pe strada Coastei și mutați printre gunoaiele 
din Pata Rât. Atâtea persoane au fost transformate în 
oameni fără adăpost ca să servească exemplu celor-
lalți locuitori și aspiranților la locuire în Cluj pentru 
cine e și pentru cine nu e de fapt orașul.

Dar nu e doar o lecție, pentru că locurile din care ei 
și mulți alții au fost evacuați s-au transformat rapid în 
surse de profit direct sau indirect. Evacuările con-
tinuă în acest oraș din ce în ce mai inuman, în timp 
ce numărul apartamentelor de lux, apart-hotelurilor 
și ponderea industriei de turism cresc vertiginos. 
Devenim involuntar spectatorii unui show non-stop 
din ce în ce mai fastuos. Ni se cere să devenim și 
noi turiști. Iar dacă nu, să părăsim incinta dacă nu 
cumpărăm bilet.

Deci, pentru cine e făcut orașul ăsta așa? Pentru a 
afla, e de ajuns să vedem cine câștigă, iar aceștia sunt, 
în primul, rând speculatorii imobiliari: dezvoltatori, 
bancheri, agenți imobiliari. E simplu, valoarea tran-
zacțiilor imobiliare a crescut de trei ori în ultimii pa-
tru ani, ajungând de la 200 la 600 de milioane de euro. 
Totul într-un oraș pus pe roate, întreținut, curățat, și 
fardat de oameni care sunt constant umiliți pentru că 
nu au făcut îndeajuns pentru profitul speculatorilor.

Anul acesta s-au împlinit 10 ani de când banca 
Lehman Brothers din SUA s-a prăbușit, provocând 
o criză financiară mondială din cauza bulei imobi- 
liare produsă de speculația financiară. Toate pro- 
blemele au fost din cauză că nu a fost niciun fel de 
reglementare reală, dar nu speculatorii au plătit 
pentru haosul creat.

Din fericire, putem gestiona drobul de sare la fel 
cum o fac de atâta timp multe alte orașe din Vest. Pen-
tru asta avem nevoie de control public asupra locuirii 
prin câteva mijloace: creștem urgent fondul de locu-
ințe publice - locuințe sociale, cămine, ANL-uri, etc; 
scoatem la suprafață contractele de chirie nedecla-
rate prin controale și amenzi și introducem controlul 
chiriilor pentru a opri speculația pe spatele nostru.

În epoca nesiguranței locuirii, oricare din noi 
poate ajunge fie să scos din casă de chiriile din ce 
în ce mai mari sau de ratele la bancă. Tu cât timp îți 
mai permiți să locuiești la Cluj? În spiritul solidar-
ității și în memoria evacuării celor 350 de persoane, 
hai la marșul pentru locuire – luni 17 decembrie 
2018 la clopot ora 18:00 să susținem că locuirea e 
un drept, nu un privilegiu!

George Zamfir

Diversitatea problemelor de locuire este, din pă-
cate, și mai mare. Avem un oraș care se mândrește cu 
studenții și chiar se îmbogățește prin ei, dar studenții 
abia își permit să existe. Normalitatea e să locuiești 
ca student în camere de cămin cu alte trei-patru per-
soane, fie să plătești chirii exorbitante acoperite cu 
chin de părinți care locuiesc și muncesc adesea pe 
salarii mai mici decât în Cluj. Sunt disponibile doar în 
jur de 14 mii de locuri la cămine, studenții sunt mult 
mai mulți. Ei nu se pot concentra pe studiu și pe des- 
coperirea vieții de facultate pentru că sunt nevoiți 
să se angajeze cu normă întreagă. Dacă nu ai norocul 
unor părinți care să te susțină financiar chiar și un 
pic, nici nu ai cum să faci facultatea dacă nu prinzi 
loc la cămin. Câtora dintre ei nu li s-au refuzat astfel 
șansele unei educații superioare? Nu e de mirare că 
din ce în ce mai mulți tineri, chiar și absolvenți de 
facultate, abandonează orașul nu din alegere liberă, 
ci asaltați de chiriile astronomice și lipsiți de orice 
ocazie de a-și permite un nivel de trai normal.

Azi „locuiește în Cluj cine merită”, zic vocile ofi-
ciale. Dar hai să aruncăm o privire în spate la deciziile 
politice de după 1989 și să înțelegem că nu meritul a 
stat la bază. Găsim de la privatizarea locuințelor de 
la începutul anilor 1990 cerută de Banca Mondială 
în schimbul asistenței financiare, până la programul 
„Prima Casă” din 2009 (marca Boc) pentru dezgheța-
rea pieței imobiliare în timpul crizei financiare. De 
asemenea, fenomenul retrocedărilor ocupă un loc 
imens în istoria recentă a locuirii în România. În urma 
sa, mii de oameni au ajuns în stradă din cauze care nu 
au ținut în niciun fel de ei. Cu cinism, conducătorii 
politici ne spun că miile de oameni au fost doar 

98%
locuințe în fond privat
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Ea luptă 
pentru tine!

cu privire la susținerea drepturilor muncii ale fe-
meilor laolaltă cu drepturile lor politice, dar și poziția 
feministelor socialiste împotriva militarizării și 
războiului, azi Căși sociale ACUM! pune în centrul 
activismului civico-politic locuirea în demnitate și 
recunoaște contribuția femeilor la lupta pentru o 
politică justă și antirasistă de locuire. 

De-a lungul activității sale, activista Angela 
Davis a vorbit de multe ori despre modul în care 
rasismul susține capitalismul sau, altfel spus, 
extragerea profitului din exploatarea forței de 
muncă a persoanelor de culoare, fie ele ținute în 
sclavie, angajate cu un venit foarte redus sau în-
temnițate. Feminismul va trebui să fie antirasist 
sau nu va fi deloc, afirmă Davis.

Azi și aici, avem nevoie de acest feminism, pen-
tru că el ne învață să înțelegem mai bine relația 
între personal și politic și să ne imaginăm ce în-
seamnă să devii o femeie luptătoare în condițiile 
în care ești stigmatizată și inferiorizată datorită 
etniei tale, culorii pielii tale și/sau condițiilor 
în care ai ajuns să trăiești din motive care te 
depășesc ca persoană. 

Ana a lucrat timp de 35 de ani și a fost și o 

mamă eroină a acelor vremuri. Fiind conce- 

diată în anii 1990, odată cu închiderea ultimei 

fabrici unde era angajată în orașul Cluj, a fost 

evacuată împreună cu familia ei din căminul 

muncitoresc în care locuiau. Pensia nu îi per-

mite să închirieze o locuință de pe piață, așă 

că ea continuă să stea de 20 de ani în nesigu-

ranță și în condiții inadecvate. Are grijă de cei 

trei nepoți ai ei, cu care azi stă împreună într-o 

baracă improvizată pe str. Cantonului, asta de 

când li s-a ars căsuța de termopan primită în 

folosință gratuită de la asociația Ecce Homo 
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Acum aproape 100 de ani, Virginia Woolf observa 
că, pentru a fi libere să scrie și pentru a putea fi 
prezente în istorie vorbind despre experiențele 
lor directe, femeile au nevoie atât de o cameră a 
lor unde să se retragă, cât și de independență fi-
nanciară (A room of one’s own, 1929). 

În 1990, feminista bell hooks recunoștea di-
mensiunea radicală a căminului și a capacității 
de a folosi locuința (oricum ar fi ea, o baracă im-
provizată, sau un cort) ca spațiu al rezistenței. 
Femeile de culoare, spune hooks, au rezistat de-
zumanizării prin crearea unui cămin unde ele 
pot să devină subiecte și să se afirme în pofida 
sărăciei, greutăților în viață și deprivărilor cu 
care se confruntă, și unde își pot redobândi dem-
nitatea ce li se refuză de societatea dominantă.

Azi, cu ocazia zilei de 8 Martie, reiterăm în 
orașul Cluj mesajele militante ale mișcării fe-
meilor socialiste, amintindu-ne că aceasta a 
proclamat la începutul secolului al XX-lea Ziua 
Internațională a Femeilor, care a fost adoptată 
ca atare de Organizația Națiunilor Unite abia în 
1975. Revigorând revendicările acelor vremuri 

str. Cantonului, cunoaște foarte bine cât este 

de dificil să te faci acceptată de societatea care 

te-a aruncat la margini. Lucrează pentru a con-

tribui la veniturile familiei, are grijă de casă, îi 

construiește fiului ei o cameră separată în care 

el să își poată face temele pentru a ține pasul 

cu ceilalți copii de la școala din centru unde l-a 

înscris. Și apoi, în timpul ei liber, participă la 

acțiunile noastre stradale sau la ședințele de 

consiliu local. Pune atât povestea, cât și corpul 

ei în bătaia opiniei publice care cu greu ajunge, 

în Clujul cel bogat, să recunoacă că orașul are 

nevoie de mult mai multe locuințe publice pen-

tru a deveni un spațiu demn al tuturor.   

Ana și Maria, împreună cu multe alte femei, 
știu prea bine: destinele lor personale, ele ca 
persoane, au fost întotdeauna marcate de fami-
lie, școală, locuri de muncă, stat și societatea 
largă, fiind afectate de cele întâmplate cu politi- 
ca locuirii, privatizarea, dezvoltarea imobiliară, 
creditele bancare, cu modul în care persoanele 
sărăcite sunt evacuate și împinse spre periferia 
orașului. Dar ele mai știu un lucru important: toate 
nedreptățile pe care le văd în jurul lor, nu se vor 
elimina dacă ele nu își transformă experiențele 
personale în mesaje politice mobilizatoare. Sau, alt- 
fel spus, dacă nu vor lupta pentru ca ele, familiile 
lor și oricine din acest oraș sau din această țară să 
obțină o locuință în care să poată trăi în demnitate 
și în condiții adecvate. Pentru asta își sacrifică tim-
pul liber, depășesc momentele de descurajare, 
motivează și alți oameni pentru a-și ridica vocea, 
rezistă în fața privirilor intimidante și cuvint-
elor derogatorii venite din partea autorităților 
sau altora. 

Imagine de Karen Macha Visky Noi, femeile mai privilegiate 
ale sistemului, recunoscând 
potențialul radical al acestei 
forțe, nu putem să facem altce-
va decât să le susținem lupta, 
atât prin articularea politică a 
mesajelor cât și prin gândirea și 
derularea unor acțiuni comune. 
Pentru că feminismul va tre-
bui să fie antirasist și de stânga, 
sau nu va fi deloc.

Enikő Vincze

în aceeași locație. Ea 

depune anual cerere de 

locuință socială și par-

ticipă la procesul îm-

potriva primăriei prin 

care cerem modifica- 

rea criteriilor de locu-

ințe sociale astfel încât 

persoanele cu venituri 

mici și care locuiesc în 

condiții inadecvate să 

aibă acces la locuințe 

sociale. 

Maria a devenit persoană fără adăpost împre-

ună cu părinții, frații și surorile ei încă din co-

pilărie, rezistând împreună cu mama sa în fața 

tentativelor autorităților de a o duce la casa 

de copii. În tot acest timp, ea a făcut eforturi 

mari să termine zece clase, școala profesională 

și mai multe cursuri de calificare. Lucrând în 

comerț, a observat pe pielea ei cum abuzează 

marile centre comerciale de femeile munci-

toare. Locuind în chirie pe bază de contract de-

comodat într-una din căsuțele Ecce Homo de pe 
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Desenează-ți 
orașul!
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Orașul Cluj  
a fost redesenat ori de câte ori  
la conducerea lui au venit oameni cu viziuni diferite 
în ceea ce privește dezvoltarea urbană, dar și în 
funcție de interesele diferite investite în această 
dezvoltare. Desigur, deciziile nu erau pur și simplu 
ale unor indivizi, depindeau de economia vremii, 
de politica vremii, de economia politică a vremii. 

În secolul al XIX-lea s-a demolat marea parte a 
zidurilor și bastioanelor care despărțeau orașul 
Kolozsvár/Klausenburg de lumea din afară. 
Spațiile de dincolo de cetate (hinterland în lim-
ba germană sau hóstát în limba maghiară) erau 

Harta orașului Kolozsvár din 1897 Partea de Vest și Sud a Municipiului 
Cluj-Napoca, 1980

Planul orașului Cluj din Ghidul 
touristic al orașului, 1923

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

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

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

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

În anii 1930 au apărut noi fabrici în Cluj și s-au 
dezvoltat cele vechi (Dermata, Tu-
tun, Uzina Căilor Ferate, Fabrica de 
porțelan Iris, Fabrica de basmale 

Schull, Fabrica de Ciorapi Ady, Fab-
rica de Cărămidă, Fabrica de Bere 
Ursus, Gaze, Companii de autobuze). 
Pe lângă deja existenta colonie 

Kőváry (Kőváry telep) de pe lângă 
gară, construită pentru lucrătorii 
companiei de căi ferate, în zonele 
unde au fost amplasate fabricile 
au început să se formeze alte 
noi cartiere rezidențiale cu 
case familiale: Iris, Bulgaria, 
Dermata, colonia Pillangó 
(Fluture), Kövespad/Piet-
roasa, Kardos. Populația 
agrară a orașului a contin-
uat să locuiască în Hóstát, 
Borhanci și Someșeni. 

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

Păturile privilegiate locuiau în vilele din actualul 
cartier Andrei Mureșanu (Tisztviselőtelep), actuala 
stradă Racoviță (Erzsébet út) și pe strada Donáth. 
Teritoriul orașului și împărțirea sa pe zone au re-
flectat și atunci diferențele de clasă și de statut 
social între locuitori.   
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Măsurile neoliberale în domeniul locuirii au fost 
susținute de toate partidele: timp de 30 de ani, li-
beralii, conservatorii, social-democrații au susținut 
deopotrivă că piața și/ sau familia trebuie să rezolve 
nevoia de locuire și accesul la locuințe al oamenilor, 
și că dreptul la locuire nu trebuie garantat de stat ca 
un drept fundamental al omului. Drept consecință, 
azi, din totalul de 9031317 locuințe din România 
8919357 sunt în proprietate privată. La nivel de țară, 
între 1990-2018 s-au construit 1154410 locuințe, 
dintre care 896470 din fonduri private. Între 1999-
2018, din fonduri publice în România s-au construit 
doar 65740 locuințe. Capitalismul financializat nu 
este interesat de alte soluții la criza locuirii, decât 
cele care salvează capitalul imobiliar-bancar. 

De aceea este și mai mare nevoie de crearea unei 

coaliții sau alianțe largi care să pună presiune prin 

diverse mijloace asupra decidenților politici pentru o 

politică justă și antirasistă de locuire cu o componentă 

puternică de construcție de noi locuințe publice în 

centrul ei.

Enikő Vincze

Publicații ale Blocului pentru Locuire în 2019 (ac-
cesibile pe pagina de internet a BPL):

Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate și 
responsabilizarea autorităților publice în vederea 
alocării unei locuințe adecvate persoanelor evacu-
ate, 2019

Raport asupra evacuărilor forțate din România 
petrecute în perioada 2008 - 2017 / Recomandări 
pentru prevenirea și interzicerea evacuărilor forțate

APEL CĂTRE CANDIDATELE ȘI CANDIDAȚII LA 
ALEGERILE EUROPARLAMENTARE: LOCUINȚELE 
SOCIALE PUBLICE! Prioritate pe Agenda Parlamen-
tului European 2019-2023

Obiecții la COMPLETAREA LEGII 350/2001pri-
vind amenajarea teritoriului și urbanismul

#Allforprofit: The negative impact of World Bank 
involvement in the politics of housing in Romania

BLOCUL este o rețea decentralizată de organizații ce 

luptă pentru împuternicirea și organizarea politică a 

comunităților împotriva injustiției locative. BLOCUL 

s-a constituit în iunie 2017, în urma acțiunilor grupu-

rilor militante: Căși sociale ACUM!, Frontul Comun 

pentru Dreptul la Locuire, E-Romnja, Dreptul la Oraș. 

În 2018 ni s-au alăturat Asociația Chiriașilor din Cluj 

și Roma Just. 

https://bloculpentrulocuire.ro/

https://www.facebook.com/BloculPentruLocuire/

bloculpentrulocuire@gmail.com

lui George Zamfir). La finalul cercetării, am organi-
zat o discuție cu câțiva lideri sindicali despre nevoia 
și posibilitatea creării unei Alianțe pentru muncă și 
locuire. Masa rotundă între membrii Blocului pentru 
Locuire și lideri sindicali, la rândul ei a fost ocazie 
bună pentru a re-adresa întrebările noastre majo-
re legate de tema cercetării. În numărul de față al 
ziarului Cărămida publicăm și mesajul pe care l-am 
construit împreună la Forumul BPL din Timișoara și 
care va fi difuzat printre membrii de sindicat. Mesa-
jul este despre de ce și cum să revendicăm dreptatea 
locativă pentru lucrători.
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Cercetare militantă: muncă și locuire
 După 1990, în România, politica locuirii a susținut 

marile tendințe ale privatizării și formării econo-
miei de piață. Legislația a creat condițiile pentru 
privatizarea vechiului fond locativ de stat. Noile 
programe guvernamentale de locuințe inițiate din 
anii 2000 (locuințele ANL, Prima Casă, Bauspar) 
au sprijinit crearea noului fond privat de locuințe. 
Timp de trei decenii, alocarea de fonduri din bugetul 
public pentru producerea de noi locuințe publice 
a rămas nesemnificativă. Politica locuirii a creat 
oportunități pentru investiția capitalului autohton 
și străin în dezvoltarea imobiliar-bancară și pentru 
producerea unui profit nelimitat în acest domeniu. 
Deoarece locuințele sunt accesibile aproape în to-
talitate doar prin piață și majoritatea locuințelor se 
construiesc pentru a se vinde sau închiria, funcția de 
marfă și de sursă de acumulare de capital a locuinței 
domină funcția sa socială. Astfel, prețul locuințelor 
crește tot mai mult și rapid, persoanele evacuate 
sunt transformate în persoane fără adăpost, investi-
torii imobiliari-bancari fac profituri tot mai mari pe 
seama nevoii de locuire, asemenea angajatorilor care 
crează profit de pe urma forței de muncă ieftine. Cri-
za curentă a locuirii este criza capitalismului. Blocul 
pentru Locuire a redemonstrat acest lucru în anul 
2019 prin cercetarea sa militantă despre muncă și 
locuire, inițiind crearea unei alianțe cu sindicatele. 

Bazându-ne pe ideea că reproducerea socială a 
forței de muncă prin locuire este centrală în pro-
cesul acumulării de capital, prin recenta noastră 
cercetare militantă am abordat legătura dintre mun-
că și locuire, dintre drepturile muncii și drepturile 
locuirii, dintre exploatarea forței de muncă ieftine 
și crearea unui fond de locuințe pentru profit. Cer-
cetarea militantă nu este pentru noi pur și simplu 
producție de cunoaștere, ci un instrument analitic al 
conștientizării interacțiunii între muncă și locuire. 
Acest instrument construieşte un discurs politic 
despre legătura dintre venituri mici și costuri mari 
ale locuirii, care să fundamenteze revendicări în 
vederea soluționării crizei locuirii. Prin toate compo-
nentele cercetării noastre, am creat cunoaștere prin 
conștientizare și am contribuit la conștientizare 
prin cunoaștere, urmărind să le punem pe ambele în 
slujba acțiunii. Scopul nostru ultim a fost acela de a 
contribui la punerea pe agenda sindicală, alături de 
revendicările privind salariile și condițiile de muncă, 
a drepturilor locative ale angajaților și în general 
dezideratul dreptății locative. 

În cercetarea noastră militantă am realizat inter-
viuri individuale și de grup cu lideri ai unor sindi-
cate din București, Cluj-Napoca și Timișoara (vezi 
articolul Ioanei Vlad despre această componentă, 
precum și colajul de fragmente de interviuri care 
reflectă asupra întrebării noastre cu privire la de ce 
să punem locuirea pe agenda sindicală); am analizat 
date macro-statistice despre muncă și despre locu-
ire (discutate în acest număr al ziarului Cărămida 
de Ioana Florea și Enikő Vincze); am aplicat în mod 

experimental un chestionar online completat de 
cadre didactice din județul Cluj, precum și de către 
lucrători în salubritate din Cluj-Napoca (Robert Bla-
ga și Vlad Mureșan prezintă în articolul lor modul 
în care răspunsurile primite reflectă câteva mari 
tendințe ale problemelor locuirii); am revăzut cum,  
sub egida flexibilizării, schimbările legislative din 
2011 au precarizat angajații și au limitat organizarea 
sindicală (Caius Mureșan face o scurtă trecere în 
revistă a ceea ce înseamnă defapt flexibilizarea în 
acest context); am identificat exemple ale abordării 
în documentele unor organizații internaționale, pre-
cum și pe agendele câtorva sindicate din alte țări a 
problemelor de locuire ale angajaților (vezi articolul 
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Közel két hónapja, hogy a vírus elérte Romániát, a 
kormány és a helyi önkormányzatok egyetlen krízis-
kezelési módszere az elnyomás. Szociális megoldások 
híján, a sürgősségi állapot kezdete óta, az állam az 
emberi jogok hatályon kívül helyezésével és fokozott 
felügyelettel reagál a helyzetre. Ez egy olyan állam, 
amely évtizedek óta folyamatosan megvonja támo-
gatását az egészségügytől, az oktatástól, a szociális 
munkától, a lakásépítéstől, az iskoláktól, a kórhá-
zaktól stb. Ugyanakkor egyre inkább konszolidálja 
az elnyomó rendszert, aránytalanul magas költség-
vetést fordítva a fegyverkezésre, az elnyomásra és 
ellenőrzésre. 
Sajnos ez még nem minden. A sürgősségi állapot ki-
hirdetésekor a rendőrséget diszkrecionális jogkörrel 
ruházták fel. Azokkal a sztereotípiákkal és diszk-
riminációval összhangban, melyek az utóbbi évek-
ben a rendőrségi fellépéseket jellemezték, jelenlegi 
diszkrecionális hatalmukat is főleg a marginalizált 
személyekkel szemben alkalmazzák, a hajléktalan 
személyek, a romák, a mélyszegénységben élők, a 
legszegényebb negyedek lakói a fő áldozatok. 
Évtizedek óta halljuk a rendőrség mantráit, miszerint 
a szegénység a bűnözés és a rendetlenség forrása, ez 
még ebben az időszakban sincs másként: amikor a 
társadalom a szolidaritás szükségét hangsúlyozza, 
a rendőrség bűnbakokat gyárt a legkiszolgáltatot-
tabbakból.  
Ők azok, akiknek nincs lehetőségük otthon maradni, 
hiszen nincs tető a fejük fölött: vagy rendkívül kis 
helyen élnek összezárva, vagy akár bántalmazottak 
és együtt kell élniük a bántalmazójukkal, esetleg 
idős- vagy mozgássérült-gondozást kell végezzenek. 
Ugyancsak ők azok, akiknek nincs lehetőségük elszi-
getelni magukat, hiszen soktagú családukkal élnek 
együtt egyetlen szobában, vagy zsúfolt közösségek-
ben, ahol nincsen személyes terük. Ők azok, akiknek 
nincs lehetőségük a higiéniai előírások betartására, 
mert három évtizednyi demokrácia alatt egyetlen 
kormány sem foglalkozott azzal, hogy otthonaikba 
bevezesse a vizet. Nem beszélve azokról az embe-
rekről, akiknek nehézséget okoz a saját felelősségű 
nyilatkozat kitöltése. Romániában az írástudatlanok 
aránya az 1920-as évek szintjén van.
Tehát, azokat a személyeket hibáztatják a kijárási ti-
lalom megszegéséért, akik, szándékuktól függetlenül, 
nem tudják tiszteletben tartani a katonai rendelkezés 
szabályait. Gondoljunk például az április folyamán 
elkövetett hunyadi, rahovai és pataréti bűnüldözé-
sekre, bírságolásra, zaklatásra, erőszakos fellépés-
re. Világjárvány idején, ami valóságos humanitárius 
katasztrófát jelent, a szociális munka módszereinek 
alkalmazása helyett a hangsúly az elnyomásra, erőfi-
togtatásra és kényszerre tevődött át. A román állam, 
harminc évvel totalitárius rendszerének megdöntése 
után ilyen antidemokratikus módszereket alkalmaz. 
Ráadásul a diszkrecionális hatalommal felruházott 
rendőrség cinizmusa nem várt magasságokba repült 

Tartalom:

Căși sociale ACUM! kampányok

Azonnali reakciók a pandémiára , p.2
Szociális lakhatást, nem lakkiárusítást/
ingatlanbizniszt! p.2
#casegoalecluj akció/kampány, p.2
Térkép: kolozsvári üres ingatlanok 2014-
ben, p.4
Otthon nélküli emberek történetei, p.6

Reakciók a pandémiára

A karantén után újabb válság? p. 6
Kiáltvány a lakhatási igazságosságért. 
A kapitalizmus és a rasszizmus járványa 
ellen! –  Blocul pentru Locuire, p. 10
A lakbérek és a kilakoltatások felfüg-
gesztése a nyugati országokban, p. 14
A spanyol kormány intézkedései a szük-
ségállapot idején, p. 15

Cikkek

Miért lettem aktivista, Linda Greta Zsi-
ga, p. 6
Emberi jogok? nálunk már rég felfüg-
gesztették őket, Maria Stoica és Vincze 
Enikő, p.7 

A lakhatási jogért folytatott küzdelmek

Interjú Lina Hurlin-nal a németországi 
Mietshäuser Syndikat-ból, p. 14
 ‘Barszelónában a kilakoltatottak nagy-
része albérletben élt’ -Interjú Jaume Gor-
rizzel, p. 12
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egy olyan elnyomás-mechanizmus, a bírságolás révén, 
mely, amennyire egyszerű, olyan könyörtelen. Romá-
niában a legnagyobb szörnyűség 2020-ban az, hogy a 
helyszíni pénzbírság összegének meghatározása - ami 
gyakran csillagászati méreteket ölt -, nagymérték-
ben a rendőr kedvétől és temperamentumától függ. 
Azoknak a személyeknek a megbírságolása, akinek 
egyszerűen nincsen lehetőségük betartani az előírá-
sokat: szörnyűség. Mélyszegénységben élők kötele-
zése a hatalmas összegű bírságok kifizetésére, annak 
tudatában, hogy fizetésképtelenek és, hogy emiatt 
szabadságvesztésre és rabszolgargamunkára lesznek 
ítélve, szörnyűség.       
A román állam tudatosan döntött úgy, hogy elnyomó 
eszközökhöz folyamodva fogja kezelni ezt a huma-
nitárius válsághelyzetet. A bírságolás a válságkeze-
lés cinikus eszköze. A bírságok általi ellenőrzés és 
büntetés 2020-ban a totalitárius román rendőrállam 
fegyvere, mellyel tudatosan ítéli halálra polgárait.  
Ne fordítsunk hátat nekik! Ha halljuk vagy látjuk, 
hogy kiszolgáltatott személyeket akarnak megbír-
ságolni, kérjük számon a rendőröket. Még akkor is, 
ha lehet, hogy eredménytelenül tesszük, ki kell fe-
jeznünk szolidaritásunkat, azt, hogy nem hunyunk 
szemet igazságtalanságaik fölött, most hogy diszkre-
cionális jogkörrel rendelkeznek. Nem bírságolhatnak 
meg mindenkit! 

Manuel Mireanu
Fordította: Gecse Barbara

Az utóbbi héten a román rendőrállam a Covid-19 

elleni fellépés leple alatt a bírságok általi elnyomás 

mellett több szegregált közösség ellen is támadást 

indított. Mi a Szociális lakásokat MOST! aktivistái 

támogatjuk ezeket a közösségeket igazságosságért 

folytatott küzdelmükben, és elítéljük a velük kap-

csolatos nyilatkozatokban megnyilvánuló rasszista 

erőszakot, a fizikai bántalmazást és bűncselekmé-

nyeket. 

a ‘Cărămida’ első magyar nyelvű kiadása
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10 év Pataréten, 10 év küzdelem

Pataréten nem 2010 óta élnek emberek. Az 
ott lakók harca a mindennapokkal sem akkor 
kezdődött. 2020-ban viszont tíz éve annak, hogy 
a Coastei/Karjala utcai családokat erőszakkal 
kilakoltatták a Patarétre. Tekintsük át az elmúlt 
évtizedet: miként zajlott az élet a moduláris há-
zakban és a Cantonului/Karjala utcában, milyen 
munkát végeznek a Dallas lakói a hulladékhal-
mokon, illetve, miben állt a kolozsvári lakhatási 
igazságosságért folytatott politikai aktivizmus, 
melyre egy folyamatként tekinthetünk. Az 
általunk szervezett kiállítás (10 év – A küzdelem 
folytatódik) és a Szociális lakásokat MOST! által 
összeállított Egy évtizednyi küzdelem a lakhatá-
si igazságosságért c. brosúra ugyancsak a kollek-
tív önszerveződés ezen mérföldkövére emléke-
zéshez és megünnepléséhez járulnak hozzá. 

Ezen az évfordulón elkerülhetetlen, hogy 
visszatekintsünk a mozgalom megjelenésére és 
fejlődésére, amely tíz év alatt több szakaszon 
ment keresztül. Tudjuk és érezzük, hogy erre 
az önvizsgálatra mind elméleti vagy ideológiai 
szempontból, mind a létrehozott termékekre, 
tartalmakra tekintettel szükség van. Célja pedig 
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Lapszámunk tartalmából:

•   Tíz év küzdelem és közvetlen cselekvés, 2. o.
•   December 17-ei akcióink, 4. o.
•   Tíz éve annak, hogy a városháza elrabolta az 
életünket, 4. o.
•   Élhetetlen körülmények között élnek és dol-
goznak a köztisztasági dolgozók, 5. o.
•   A lakhatás igénye – pszichológiai perspektíva, 
Carmen Moraru, 5. o.
•   Emberek kerülhetnek utcára Kolozsváron a 
helyi érdekeltségű vasút miatt? Maria-Rozalia 
Stoica, 8. o.
•   A petíció mint mozgósító eszköz – a „Szociális 
lakásokat két, nem húsz éven belül” kampány, 
George Zamfir, 8. o.   
•   Online oktatás a Canton utcai közösségben, 
Maria-Rozalia Stoica, 9. o.
•   Hírek, események és publikációk, Cristina 
Bodolan, 10. o.

•   „Minden, amit csináltak, mások szenvedé-
sébe és könnyeibe került” (részlet) Linda Greta 
Zsiga, 12. o.

TÍZ ÉV KÜZDELEM 
A LAKHATÁSI 
IGAZSÁGOSSÁGÉRT 
A KÜZDELEM FOLYTATÓDIK! 

a közvélemény figyelemének felkeltése, illetve 
az állam felelőssé tétele olyan kérdések dolgá-
ban, amelyek keresztezik egymást: az elszegé-
nyedett roma személyek lakhatási gettósodása, 
az erőszakos kilakoltatásokban megnyilvánuló 
intézményesített és strukturális rasszizmus, a 
territoriális és szociális szegregáció, a szennye-
zett környezetben és rossz körülmények között 
lakás, a szociális lakások jogosultsági kritériu-
mai, az önkormányzati/állami lakásállomány, 
a profitszerzés céljából épített lakások aránya 
a kolozsvári ingatlanfejlesztésben, a városfej-
lesztés eltulajdonítás révén, a lakosság jelentős 
részének elszegényítése a magas lakhatási 
költségek révén és általában a lakhatási válság 
kérdésére akarjuk felhívni a fiegyelmet. 

A lakhatási igazságosság mozgalmának fonto-

sabb szakaszai 

A 2010-es évre emlékezünk. Ennek az évnek 
egyik meghatározó mozzanata az volt, hogy a 
kolozsvári önkormányzat gondosan rákészült 
arra, hogy a Coastei/Karjala, a Cantonului és a 

Tíz év telt el, amióta 

a Coastei utcáról 350 

személyt kilakoltattak. 

Tíz éve küzdünk együtt a 

városhoz és a lakhatáshoz 

való jogért. 

Menet a társadalmi igazságosságért, 2011
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Ieșim  în stradă! Nu lăsăm chiriile să ne ardă!

Persoanele evacuate din Cluj trag un semnal de 
alarmă în legătură cu nebunia chiriilor din acest 
oraș. Strigătul lor este în beneficiul tuturor.  

Raportul de piaţă realizat de Analize Imobiliare 
pentru cel de-al treilea semestru al anului 2019 
arată că în Cluj-Napoca, un apartament cu două 
camere (cu o suprafaţă utilă de circa 50-60 de metri 
pătraţi) a putut fi închiriat cu 420 de euro pe lună. 
În acest oraș, preţul chiriilor a fost în continuă creș-
tere în ultimii cinci ani, el depășind sumele cerute 
pe chirii chiar și în București. 

România este o ţară de proprietari, zic statisticile. 
Conform acestora, atât la nivelul întregii ţări, cât și 
în Cluj-Napoca, peste 98% din fondul locativ total 
se află în proprietate privată. V-aţi întrebat câte 
din aceste locuinţe sunt date în chirie? Și câte din 
spaţiile închiriate ca locuinţă nu sunt declarate la 
autorităţi?  

Solidari împotriva evacuărilor forțate!

Căși sociale ACUM!  iese în stradă și în acest an 
de 17 Decembrie, Ziua Împotriva Evacuărilor. Cu 
ocazia comemorării a 9 ani de la mutarea forţată 
a 350 persoane de etnie romă de pe strada Coastei 
în proximitatea rampelor de deșeuri, construim, 
cărămidă cu cărămidă, solidaritatea împotriva chi-
riilor care fură o mare parte din veniturile noastre.

Locuirea este un drept universal, nu permitem ni-

mănui să ne divizeze.

Bine ai venit în Cluj!
Cum sunt chiriile?
Ți se par prea mari?
Și nouă! Hai în stradă!

În 17 decembrie este Ziua 

Împotriva Evacuărilor.

Ieşim în stradă pentru dreptul la 

locuire

Pentru controlarea chiriilor

Pentru drepturile chiriașilor

Împotriva evacuărilor

marți 17.12.2019,ora 18, 

B-ul Eroilor-clopot

Solidaritate 

între evacuați și 

chiriași în orașul 

chiriilor nebune

MARȘ PENTRU 

ÎMPOTRIVA EVACUĂRILOR

DREPTURILE CHIRIAȘILOR ȘI
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De aproape două luni de când a pandemia a atins 
România, singurul mod în care guvernul şi adminis-
traţiile locale au ştiut să gestioneze această situaţie 
a fost prin represiune. Declararea stării de urgen-
ţă, abrogarea drepturilor omului şi intensificarea 
controlului – toate acestea au fost reflexele unui 
stat care nu are soluţii sociale. Acesta este un stat 
care de decenii îşi retrage constant sprijinul din 
sănătate, educaţie, asistenţă socială, construire de 
locuinţe, de şcoli, de spitale etc. În acelaşi timp, îşi 
consolidează exponenţial sistemul represiv, alo-
când disproporţional din buget pentru înarmare, 
represiune şi control.

Însă lucrurile nu se opresc din păcate aici. De 
când a fost instaurată starea de urgenţă, poliţia a 
primit puteri discreţionare. În ton cu stereotipurile 
și discriminarea care au ghidat în ultimii acţiunile 
poliţiștilor, și acum aceste puteri discreţionare 
sunt folosite cu precădere împotriva oamenilor 
marginali, a celor fără casă, a romilor, a celor săraci 
și care trăiesc în cartierele cele mai precare.  

„Sărăcia generează criminalitate și dezordine” – 
așa sună mantra de decenii a poliţiei, iar în aceste 
timpuri în care ni se spune tuturor să fim solidari și 
solidare, poliţia găsește ţapii ispășitori ai dezordinii 
exact printre persoanele cele mai vulnerabile.  

Ele sunt cele care nu pot sta acasă pentru că fie nu 
au un acoperiș deaupra capului, fie trăiesc în spaţii 
mici și îngrămădite, fie trăiesc lângă un abuzator, 
fie au în grijă bătrâni sau persoane cu dizabilităţi. 
Tot ele sunt cele care nu se pot izola pentru că 
trăiesc cu mulţi alţi membri de familie în aceeași 
încăpere, sau pentru că trăiesc în comunităţi aglo-
merate, unde nu există spaţiu personal. Aceleași 
persoane nu își pot păstra igiena pentru simplul 
motiv că în trei decenii de democraţie niciun gu-
vern nu s-a preocupat să le asigure o locuinţă cu 
apă curentă. Să nu mai vorbim despre persoanele 
care nu pot scrie declaraţii pe propria răspundere 
pentru că în România gradul de analfabetism este 
încă la nivelul anilor 1920. 

Așadar, toate aceste persoane care nu pot res-
pecta regulile ordonanţelor militare sunt blamate 
pentru ne-respectarea carantinei. Ele sunt vizate 
cu predilecţie de forţele de ordine, sunt amendate, 
gonite, hărţuite și bătute – așa cum s-a văzut deja în 
aprilie în Hunedoara, Rahova şi în Pata Rât. Asisten-
ţa socială elementară, în contextul unei pandemii 
care generează un real dezastru umanitar, este înlo-
cuită de represiune, forţă și coerciţie. Acestea sunt 
metodele nedemocratice prin 
care 

În acest număr:

Campaniile Căşi Sociale Acum!

Acţiuni imediate în contextul epidemiei, 
p.2
Locuinţe sociale, nu afaceri imobiliare! 
p.2
Acţiunea #casegoalecluj, p.2
Harta caselor goale din Cluj în 2014, p.4
Poveştile oamenilor fără casă, p.6

Intervenţii pe timp de pandemie

După carantină, o nouă criză? p. 6
Manifest pentru dreptate locativă. Îm-
potriva pandemiei capitalismului și ra-
sismului –  Blocul pentru Locuire, p. 10
Suspendări de chirii şi de evacuări în 
Vest, p. 14
Măsuri luate de Guvernul Spaniei în tim-
pul stării de urgenţă cauzate de pande-
mie, p. 15

Articole 
Ce m-a determinat pe mine să devin ac-
tivistă, de Linda Greta Zsiga, p. 6
Drepturile omului? La noi au fost sus-
pendate demult, de Maria Stoica si Enikő 
Vincze, p.7 

Lupte pentru dreptul la locuire

Interviu cu Lina de la Mietshäuser Syn-
dikat din Germania, p. 14
 ‘Majoritatea persoanelor evacuate acum 
în Barcelona locuiau în chirie’, -Interviu 
cu Jaume Gorriz, p. 12

> 
 
>

>
> 
>

>
>

>

>

>

>

>

>

statul Român știe să gestioneze o astfel de criză, 
la treizeci de ani după răsturnarea unui regim to-
talitar.

Mai mult decât atât, cinismul poliţiei înzestrată 
cu forţe discreţionare este dus pe culmi nebănuite 
de un mecanism de represiune pe cât de simplu, 
pe atât de necruţător: amenda. Penalizarea prin 
amendă emisă pe loc, care depinde exclusiv de che-
ful şi temperamentul poliţistului și care constă în 
sume astronomice, este monstruozitatea cea mai 
mare a României în anul 2020. Să aplici o astfel de 
amendă unei persoane care nu se supune ordinelor, 
pentru că nu are efectiv capacitatea de a o face, este 
monstruos. Să ceri persoanelor aflate în sărăcie 
extremă să plătească sume exorbitante, știind în 
același timp că nu le vor putea plăti și că astfel vor 
ajunge la deprivare de libertate și muncă în regim 
de sclavie, este o monstruozitate.  

Statul român alege în mod conștient să gestio-
neze o criză umanitară prin represiune. Această 
represiune se face în mod cinic, prin amenzi. Amen-
zile, ca metodă de control și pedeapsă, sunt arma 
prin care statul poliţienesc totalitar român din anul 
2020 își ucide cu bună știinţă cetăţenii. 

Să nu stăm deoparte! Dacă auzim sau vedem po-
liţiști scriind amenzi persoanelor vulnerabile, să le 
cerem socoteală! Chiar dacă poate nu îi vom opri, 
să le arătăm măcar că suntem solidare și solidari, 
și că nu putem închide ochii la injustiţiile pe care 
le comit, acum că au puteri discreţionare. Nu ne 
pot amenda pe toţi! 

Manuel Mireanu

În ultima săptămână, pe lângă represiunea prin 

amenzi, statul poliţienesc, sub masca luptei împotri-

va Covid-19, a declarat război împotriva mai multor 

comunităţi ghetoizate din Romania. Noi cele şi cei de 

la Căşi sociale ACUM! susţinem aceste comunităţi în 

lupta lor pentru dreptate şi condamnăm ferm violenţa 

rasistă manifestată în discursuri, bătăi şi crime.
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În acest număr:

 > Munca în salubritate - discuţie cu lucră-
tori și lucrătoare în domeniul salubrităţii, p. 2

 > Noi am lucrat și în pandemie pentru ca 
clujul să arate aşa cum voi îl știţi, „curat”, p. 3

 > Drepturile lucrătorilor în salubritate: 
cum și ce au reușit să obţină sindicatele interna-
ţionale, de George Zamfir, p. 4

 > Știri, noi apariţii, campanii şi acţiuni, p. 5
 >  A început sezonul evacuărilor în Timi-

şoara!, p. 8
 >  Condiţii de cazare pentru muncitorii 

sezonieri români din Bornheim,Germania, de 
Sindicatul Freie ArbeiterInnen-Union, p. 9

 >  Statul și Primăria Municipiului Cluj-Na-
poca nu au nicio obligaţie faţă de chiriașii lor? 
Enikő Vincze în dialog cu Vasile Roșca, p. 10

Acest număr din Cărămida 
este dedicat lucrătorilor şi 
lucrătoarelor în salubritate. 
Căşi Sociale Acum! sprijină 
şi se solidarizează cu efor-
turile lor pentru o viaţă mai 
bună. Aceştia şi acestea au 
lucrat inclusiv în timpul ca-
rantinei. Fără munca lor Clu-
jul ar fi fost înecat de gunoa-

ROMII NU SUNT GUNOAIE
CONSULTAŢI-NE!

ce e mereu în plus, ceea ce încurcă, murdăreşte. 
Consumul face oraşul să fie ‘civilizat’, smart, aflu-
ent – gunoiul îl degradează şi sărăceşte. 
Cu toate acestea, gunoiul face parte din politica 
oraşului, este intim legat de spaţiul urban. De-
şeurile devin o miză a politicilor administratiei 
locale de reînnoire, gentrificare, înfrumuseţare 
şi în cele din urmă, de siguranţă publică. Gunoiul 
are capacitatea de a trasa graniţa dintre ‘incluşi’ 
şi ‘excluşi’, dintre ‘civilizaţi’ şi ‘marginali’, dintre 
cetăţenii ‘buni’ şi cei ‘periculoşi’. Precum un virus, 
gunoiul ‘infectează’ cu marginalitate stigmati-
zantă pe oricine atinge. A lucra cu gunoi te degra-
dează, te face mai puţin om, mai ‘murdară’, mai 
‘de evitat’, mai ‘periculoasă’. Mai mult, a lucra cu 
gunoi înseamnă că primeşti un salariu mai mic, 
ca eşti tratată cu mai puţin respect de şefi, că poţi 
fi trimisă oricând în concediu fără plată. Şi dacă 

ridici vocea să-ţi ceri drepturile, tot munca ta cu 
gunoiul te face să îţi pierzi job-ul.
Trebuie să ne schimbăm relaţia cu gunoiul din 
acest oraş. Dacă vrem ca el să fie în continuare 
scos de pe străzile noastre şi dus la margine, 
trebuie să încetăm a-l mai confunda cu oamenii 
care lucrează cu el. Lucrătorii şi lucrătoarele din 
salubritate merită respect, apreciere şi condiţii 
decente de muncă. Persoanele care mătură stră-
zile, care descarcă tomberoanele, care conduc ca-
mioanele, care sortează, curăţă etc – toate fac un 
job, nu execută o pedeapsă. Nu e drept ca ele să 
fie insultate, alungate, ignorate şi evitate. A lucra 
în salubritate nu este mai degradant ca a lucra 
într-o bancă sau, Doamne fereşte, în politică!

Pentru că poate într-o zi camioanele nu vor mai 
descărca la Pata Rât, ci în piaţa Unirii...

Manuel Mireanu

ie. Cu toate acestea, primesc in continuare salarii 
mici şi abuzuri din partea şefilor. Nu au protecţie 
sanitară corespunzătoare, deşi lucrează în condiţii 
ne-igienice. Mai mult, zi de zi suferă şi abuzuri din 
partea oamenilor din Cluj, care-i dispreţuiesc. E 
timpul să facem vizibilă munca acestor oameni, 
care este crucială pentru funcţionarea oraşului.
Societatea noastră produce în prezent mai mult 
gunoi decât în orice alt moment al istoriei. Oraşul 
capitalist se bazează pe consumul în masă, care 
produce deşeuri în masă – cantităţi imense de lu-
cruri aruncate. Aceste lucruri nu dispar de la sine. 
Consumul nu este total. Rămăşiţele sale ocupă în 
continuare spaţiu, au în continuare efecte – de la 
miros la boli, toxicitate şi poluare. Clujul capitalis-
mului sălbatic are nevoie de consumerism, dar re-
sturile consumului trebuie excluse din oraş. Pentru 
mulţi orăşeni, gunoiul aparţine ‘marginii’, este ceea 

1

10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă

Locuirea în Pata Rât nu a început în 2010. Și 
nici lupta de zi cu zi a oamenilor de acolo. Însă în 
2020, marcând 10 ani de la evacuarea de pe str. 
Coastei și relocarea forțată a celor evacuați în 
Pata Rât, reconstituim ultimul deceniu din viața 
trăită la casele modulare și pe str. Cantonului, 
dar și ceea ce înseamnă munca oamenilor din 
Dallas pe rampele de deșeuri, precum și acti-
vismul politic din Cluj pentru dreptate locativă 
văzut ca un proces de continuă formare. Expo-
ziția realizată de noi (“10 ani – Lupta continuă”), 
precum și broșura “Un deceniu de luptă pentru 
dreptate locativă” realizate de Căși sociale 
ACUM! în acest moment comemorativ dar și de 
celebrare a unei auto-organizări colective susți-
nute, contribuie la acest scop. 

Într-un an aniversar, este inevitabilă o auto-
reflecție asupra apariției și evoluțiilor mișcării 
trecute prin mai multe etape. Știm și simțim că 
trebuie să facem asta atât dintr-o perspectivă 
conceptuală sau ideologică, cât și din punctul de 
vedere al materialelor create cu scopul de a con-
tribui la conștientizarea în rândurile unui public 
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În acest număr:
•   Zece ani de luptă şi acțiuni directe, p. 2
•   Acțiunile noastre de 17 decembrie, p. 4
•   Un deceniu de când primăria ne-a furat viețile, 
de Linda Greta Zsiga, p. 4
•   Munca din salubritate și locuirea muncitori-
lor din salubritate în condiții mizere, de Czanka 
Alexandru, p. 5
•   Nevoia de locuire – o perspectivă psihologică, 
de Carmen Moraru, p. 5
•   Petiția ca formă de mobilizare - campania „Lo-
cuințe sociale în 2 ani, nu 20!”, de George Zamfir, 
p. 8
•   Vor rămâne oamenii în stradă pentru ca să 
fie tren metropolitan în Cluj? de Maria-Rozalia 
Stoica, p. 8
•   Școala online în comunitatea de pe strada Can-
tonului, de Maria-Rozalia Stoica, p. 9
•   Știri, acțiuni, apariții noi, de Cristina Bodolan, 
p. 10
•   Surpriza de la ultima pagină

UN DECENIU 
DE LUPTĂ PENTRU 
DREPTATE LOCATIVĂ.
LUPTA CONTINUĂ!

larg și la responsabilizarea statului cu privire 
la mai multe fenomene interconectate: ghetoi-
zarea rezidențială a persoanelor rome sărăcite, 
rasismul instituțional și structural manifestat în 
evacuări forțate, segregarea teritorială și socială, 
locuirea în mediu poluat și condiții inadecvate, 
criteriile de atribuire de locuințe sociale, fon-
dul locativ public, preponderența producției de 
locuințe pentru profit prin dezvoltare imobiliară, 
regenerare urbană prin deposedare, împovărarea 
unor categorii largi de oameni cu costurile locui-
rii și criza locuirii în general.        

 
Marile etape ale mișcării pentru dreptate 

locativă

Ne aducem aminte de anul 2010. El a decurs cu 
pregătirile minuțioase ale Primăriei Municipiu-
lui Cluj-Napoca în vederea implementării pla-
nului de realizare de „locuințe sociale” dedicate 
romilor cu domiciliul pe str. Coastei, str. Canto-
nului și str. Pata Rât în proximitatea rampelor de 
deșeuri. Din păcate, încercările Asociației 

Acum zece ani au fost 

evacuate 350 de persoane 

din strada Coastei. 

De zece ani luptăm 

împreună pentru dreptul la 

oraş şi la locuire. 
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Lupta pentru justiție locativă este o luptă de stânga 
și este o luptă intersecțională. Lipsa locuirii adecvate, 
sărăcia și marginalizarea urbană și represiunea care 
vine odată cu acestea sunt resimțite de oameni care 
nu sunt oprimați numai pe baza clasei din care fac 
parte. În România anului 2021 opresiunea vine din mai 
multe surse, iar lupta noastră ține cont de intersecția 
acestor opresiuni. Tot așa cum luptăm cot la cot și în 
solidaritate cu alte grupuri și mișcări care se străduie 
să supraviețuiască în capitalismul sălbatic și pandemic 
al acestor timpuri.

Această primăvară este marcată de proteste, acțiuni, 
alianțe, lozinci și solidarități. Încă din ianuarie, sindi-
catele au protestat intens, cerând dreptate socială. 
Printre revendicări s-a numărat cea pentru un „pro-
gram național de construcție locuințe sociale pentru 
lucrătorii cu venituri mici”. Protestele au continuat și 
în februarie. Fiind concentrate în Bucureşti, noi din 
Cluj am transmis mesaje de solidarizare cu şi am con-
tinuat să susținem eforturile de auto-organizare ale 
lucrătorilor şi lucrătoarelor din salubritate. În martie, 
ne-am alăturat unui marș pentru protejarea pădurii 
Hoia de dezvoltarea imobiliară sălbatică, arătând că 
și lupta ecologică se intersectează cu lupta noastră. 

Ziua de 8 martie este folosită pentru a evidenția 
revendicările feministe din întreaga lume. În acest an, 
tovarășele noastre au declarat “Greva esențială” de 8 
martie, la nivel transnațional. Printre revendicările 
lor a fost “o locuire mai bună și mai sigură”, precum 

și “relocarea imediată a persoanelor care au trecut 
prin violență domestică”. În stradă, am participat de 
8 martie la un flashmob în fața prefecturii Cluj numit 
“cade una, sărim toate!” Am strigat pentru dreptate lo-
cativă, condiții de trai decente și încetarea represiunii 
și violenței împotriva femeilor. Celelalte evenimente 
din săptămâna feministă sunt menționate la rubrica 
noastră de Știri.

Principala acțiune pe care am organizat-o în martie a 
fost ziua internațională pentru dreptul la locuire. Avem 
pregătit un material amplu despre această acțiune în 
paginile acestui număr. Ca și în eforturile precedente 
din timpul acestei pandemii, am decis să combinăm 
propaganda pe internet cu acțiunea în stradă. Rezul-
tatul a fost o pleiadă de tactici care ne-au amplificat 
vocile impotriva dezvoltarii imobiliare pentru profit.

Lupta noastră a fost și va fi întotdeauna în strânsă 
solidaritate și sincronizare cu alte mișcări, multe din 
ele intrând, poate, în categoria pe care unii o numesc 
“stânga identitară”. Asemenea etichete și clasificări 
între ce e o mișcare de stânga autentică și ce nu, nu 
fac însă decât să slăbească impactul pe care îl putem 
avea laolaltă. Să nu mai vorbim de faptul că se neagă 
experiențele de viață ale unor oameni și grupuri lovite 
de sistem, a căror rezistență le e vitală pentru supra-
viețuire. Aceste persoane nu sunt doar muncitoare: 
sunt persoane rome, refugiate, lucrătoare sexuale, per-
soane fără adăpost, persoane lesbiene, gay, bisexuale 
și trans, persoane cu dizabilități de orice fel, persoane 

care se luptă zilnic cu un sistem și o societate care le 
vrea dispărute, duse la margine, reprimate, omorâte. 
Cu toate aceste persoane, redacția ziarului  dreptății 
locative își declară explicit solidaritatea!

Manuel Mireanu

În acest număr:
•   Punct de vedere privind pregătirea Strategiei 
de Locuire pentru Cluj-Napoca și Zona Metropo-
litană Cluj, de Enikő Vincze, p. 2
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cu Zsolt Levente Dobrai, p. 12
•   Ştiri, apariții, campanii, de Cristina Bodolan, 
p. 14
•   Scenetă de iarnă cu jandarmi şi lozinci, p. 15
•   Protestele din Berlin, p. 16


