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TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII 
DESPRE LOCUINȚE SOCIALE 
- INTRODUCERE

Manualul de locuințe sociale a rezultat din campania 
online “Tot ce trebuie să știi despre locuințe sociale” 
derulată de mișcarea Căși sociale ACUM!1   în 
primăvara-vara anului 2022. De-a lungul activităților 
noastre din ultimii ani am observat că în rândurile 
multora există confuzii legate de ce anume sunt 
locuințele sociale și cine are acces la ele, sau legate 
de dreptul la locuință (adecvată). Confuziile acestea 
întrețin un fals consens cu privire la minimalizarea 
importanței și stigmatizarea locuințelor sociale.

 ⊲ Pe de o parte, campania și manualul își propun 
să le combată prin oferirea unor cunoștințe utile 
pe această temă.

 ⊲ Pe de altă parte, Căși sociale ACUM! urmărește 
conștientizarea cauzelor lipsei de locuințe sociale 
și importanța solidarizării între mai multe categorii 
sociale, ce au nevoie de și sunt îndreptățite la 
astfel de locuințe. 

 ⊲ Dorim ca revendicările lor să ajungă să conteze 
în fața autorităților administrației publice locale, 
dar și la nivel național și european.

 
Mobilizarea în masă bazată pe cunoaștere și 
conștientizare este instrumentul cel mai bun în acest 
caz pentru a pune presiune pe Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca. Aceasta gestionează un buget de 434 

1 Detalii despre mișcare puteți citi la Tema 16 a Manualului

de milioane de euro în 2022, refuncționalizează clădiri 
aflate în proprietatea municipiului și cumpără clădiri de 
pe piață pentru propriile sedii sau cu alte scopuri. În 
același timp evită să investească sume consistente și să 
facă uz de procedurile care îi sunt la îndemână cu scopul 
creșterii semnificative a numărului de locuințe sociale.

În loc de asta, ea mai degrabă recurge la ajutorul de 
chirie, un program gestionat de Direcția de Asistență 
Socială și Medicală. Prin acesta, primăria subvenționează 
piața chiriilor, dar fără să faciliteze accesul efectiv al 
potențialilor chiriași la proprietarii care doresc să își 
închirieze locuințele prin acest program și fără să le ofere 
o locuință socială la finalul perioadei de închiriere.

Astfel, primăria cheltuie bani din bugetul public fără să 
creeze un bun public pentru o perioadă îndelungată și 
să ofere alternative locative sustenabile pe termen lung.

Toate cele de mai  sus constituie o mare problemă. Ne 
dăm seama de acest lucru și dacă comparăm nevoia 
de locuințe sociale măsurată prin numărul de cereri 
depuse, cu numărul de locuințe repartizate anual. 
Nemaivorbind despre nevoia reală ascunsă de faptul 
că oamenii nu mai depun cereri de locuințe sociale, 
presupunând că oricum nu vor primi pentru că ele nu 
există.
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2 Vezi informații despre asta aici: https://www.imobiliare.ro/indicele-imobiliare-ro/cluj-napoca.
3 https://clujcapitala.ro/2022/03/24/pretul-chiriilor-din-cluj-napoca-a-crescut-cu-12-fata-de-anul-trecut/

Între timp, în perioada ianuarie 2014 - mai 2022 
prețul la locuințe de pe piață în orașul Cluj a crescut 
de la 863 euro/mp la 2465 euro/mp.2 Potrivit datelor 
platformei Imobiliare.ro, din februarie 2021 până în 
februarie 2022 în Cluj-Napoca chiriile au crescut 
cu 12.2%, chiria medie lunară pentru un apartament 
cu două camere ajungând la 415 euro (în timp ce în 
Bucureşti ea s-a menținut la 400 de euro).3 

Aceste prețuri au putut și pot să crească în continuare 
și pentru că accesul la o locuință adecvată se face 
aproape exclusiv prin piața imobiliară, neexistând o 
ofertă semnificativă de locuințe sociale publice.

Această stare de fapt nu poate fi o mândrie pentru 
clujeni, și ea nicidecum nu trebuie să fie asociată cu 
creșterea calității vieții. Cu toate că unii consideră 
prețurile exorbitante la locuințe ca fiind un semn al 
dezvoltării orașului și al valorii acestuia, această stare 
de fapt este un indicator al crizei locuirii în Cluj-Napoca. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Cereri de 
locuințe sociale 387 468 384 376 375 364 337 290 2981

Locuințe sociale 
repartizate 63 20 16 10 7 6 18 23 163

Așadar, prețurile mari nu se mai justifică prin cererea 
de locuințe pentru a locui în ele, ci prin menținerea 
la nivel ridicat a profiturilor celor care construiesc/
cumpără locuințe de pe piață ca să vândă sau să 
închirieze.

De aceea, pentru a revendica creșterea fondului 
locativ social public în Cluj încurajăm mobilizarea 
împreună:

 ⊲ a celor peste 95% de clujeni care au tot depus 
cereri de locuințe sociale din 2014 încoace (fără 
să li se repartizeze una), 

 ⊲ a acelor persoane/gospodării care au renunțat 
să mai depună (observând succesul redus al 
acestui demers) și 

 ⊲ a tuturor celor eligibili conform legii locuinței 
care nu au solicitat până acum locuință socială 
(pentru că le-a fost rușine sau nu au încredere în 
acest sistem). 

Precum ne arată acest  tabel, între 2014-2021 procentul cererilor totale de locuințe sociale soluționate favorabil 
(adică prin repartizare efectivă) din totalul solicitărilor din această perioadă este de 5.46%. Dar, spre exemplu, în 
2019 doar 1.6% dintre cei care au depus cereri în 2018 au primit o locuință de la primărie.

 ▼  Tabelul de mai jos, utilizând datele primăriei pentru perioada 2014-2021, arată marile discrepanțe dintre 
cererea și oferta de locuință socială. Fondul de locuințe sociale existent în momentul de față în Cluj-Napoca 
include 624 de unități locative, pe lângă cele 577 de apartamente în fondul locativ vechi de stat (din care se fac 
în continuare vânzări sau retrocedări - mai mult despre asta vezi în secțiunea dedicată temei). Marea majoritate 
a acestor locuințe este ocupată și, în lipsa noilor locuințe sociale, apartamentele ce se dau la repartizări sunt 
cele eliberate prin evacuări sau decese ale foștilor chiriași.
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Asta dacă vor ca acesta să fie și orașul lor, exercitându-
și în fapt dreptul de a locui în acest oraș într-o locuință 
adecvată la un preț accesibil comparat cu veniturile 
lor.

Fără această mobilizare primăria nu va schimba nimic 
în prioritățile sale, nici măcar ceea ce a promis mai 
recent în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 
2021-2030. Deja au trecut doi ani din această nouă 
etapă a dezvoltării și nu am văzut vreun semn concret 
că s-ar pregăti fie noi construcții de locuințe sociale, 
fie transformări de clădiri aparținând municipiului sau 
statului în locuințe sociale. 

Am văzut în schimb că primăria vrea să cumpere 
sediul BCR de pe str. Barițiu cu 6.5 milioane de euro 
pentru relocarea centrului pentru cetățeni de pe 
strada Moților, care urmează să fie demolat odată cu 
începerea lucrărilor la proiectul de metrou.

Ce credeți, asta este cea mai urgentă măsură de 
care au nevoie clujenii în momentul de față al crizei 
energetice și recesiunii economice în care ne aflăm?

Dacă credeți că banii publici nu ar trebui să ajungă 
în buzunarele băncilor și că acești bani trebuiau 
să fie investiți mai degrabă în locuințe sociale, dați 
voce părerii și nevoilor voastre prin orice mijloace 
puteți. Alăturați-vă mișcării Căși sociale ACUM! prin 
revendicările voastre. 

Dincolo de importanța sa personală, locuirea este o 
chestiune politică pe care doar împreună o putem 
pune pe agenda decidenților. Ca să putem locui toți și 
toate undeva în condiții adecvate și decente.

  

Vrem locuințe sociale, nu vorbe goale! Locuințe pentru 
oameni și nu pentru profit!
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1. CE ESTE O 
LOCUINȚĂ SOCIALĂ?

 ■ Conform Legii 114/1996 locuințele sociale sunt locuințe publice la care pot avea acces persoanele ale căror 
situație economică nu le permite cumpărarea sau închirierea unei locuințe de pe piață. Acestea aparțin 
domeniului public și nu pot fi vândute. 

 ■ Conform legii, în cadrul strategiei pentru dezvoltarea fondului de locuințe consiliile locale vor urmări asigurarea 
fondului de locuințe sociale și de necesitate pentru acoperirea cerințelor pe plan local.

 ■ Fie că sunt construcții noi, sau construcții existente reabilitate, pe baza anexei nr. 1, Art. 41 din Legea locuinței, 
locuințele sociale trebuie să respecte anumite standarde și dotări minime:

 
●  acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a folosinței exclusive a spațiului 

deținut de către o altă persoană sau familie;

●  spațiu pentru odihnă;

●  spațiu pentru prepararea hranei;

●  grup sanitar;

● acces la energia electrică şi apa potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere.

 ⊲ Suprafața utilă  (cameră de zi, dormitoare, încăperi sanitare, bucătărie, spații de depozitare şi de 
circulație din interiorul locuinței) minimală, respectiv numărul de camere și încăperi sanitare se calculează 
în funcție de numărul de persoane/ familie.

 ⊲ Sunt necesare dotări minime ale încăperilor sanitare, a bucătăriei și ale instalațiilor electrice. De 
exemplu, conform acestor standarde pentru o familie cu 4 membri e nevoie de o locuință cu o suprafață 
utilă minimală de 74 mp, 3 camere, 2 spații sanitare (în care să existe în total o cadă și 2 WC-uri), o 
bucătărie și spații de depozitare.

 ⊲ Suprafața încăperii sanitare principale din locuință trebuie să permită accesul la cada de baie al 

persoanelor care se deplaseză în scaunul cu roțile.
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2. CE ESTE O LOCUINȚĂ 
DIN VECHIUL FOND DE STAT?

Locuințele din vechiul fond de stat sunt cele 
care nu au fost (încă) vândute sau retrocedate, 
fiind în continuare închiriate populației de către 
municipalitate. Ele diferă de locuințe sociale, care 
au apărut odată cu legea locuinței din 1996.
 
În 1990, în România, 32.66% din fondul locativ au 
fost locuințe construite din fonduri publice, restul 
locuințelor fiind în proprietate personală. 

Acest procent a fost mai mare în mediul urban, de 
56.84%, deoarece înainte de 1990 în orașe statul 
român a construit milioane de locuințe pentru lucrători.

În prima parte a anilor 1990, majoritatea noilor locuințe 
au fost realizate tot din fonduri publice, ele fiind de 
fapt începute la finalul anilor 1980. Pe baza legilor 
61/1990 și 85/1992 s-a început vânzarea de locuințe 
construite din fondurile statului către populație. Iar 
prin Legea 112/1995 s-a început restituirea imobilelor 
care după 1945 au fost trecute în proprietatea statului.

Ca urmare a privatizării fondului locativ public existent, 
dar și datorită faptului că în ultimele trei decenii statul 

român a construit foarte puține locuințe pe care nu le-a 
vândut, procentul locuințelor existente în proprietate 
publică la sfârșitul anului 2020 s-a redus la 1.23%. 
Acest procent include locuințele sociale construite 
pe baza legii locuinței din 1996, dar și locuințele din 
vechiul fond de stat care nu s-au privatizat.

>>> În Cluj-Napoca, de exemplu în 2014, din totalul de 
1564 de locuințe în proprietatea municipiului, 864 de 
locuințe au fost din vechiul fond de stat, fiind date în 
chirie, iar 25 de locuințe din acest fond au fost scoase 
din circuitul locativ la acea oră. În 2020 numărul 
acestora s-a redus la 751. De altfel, destul de multe 
locuințe vechi de acest fel care nu s-au vândut (încă), 
chiar dacă sunt în zone centrale, nu oferă condiții 
adecvate de locuire. <<<

Administrația publică locală nu investește în reparația 
și mentenanța lor, preferă să le lase să se degradeze. 
În cazul în care ele sunt în zone destinate regenerării 
urbane, unde vechile case (inclusiv cele în proprietate 
privată) încep să fie înlocuite de blocuri noi construite 
de către dezvoltatori imobiliari, cu siguranță vor fi 
sortate demolării iar locatarii (dacă sunt) vor fi evacuați.
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3. CINE POATE SĂ SOLICITE 
LOCUINȚĂ SOCIALĂ?

Din păcate, primăria municipiului Cluj-Napoca a mai introdus în timp și alte criterii - de neeligibilitate. 
Căși sociale ACUM! le-a contestat în instanță, dar instanța nu le-a eliminat pe toate. 
De aceea, chiar dacă acest lucru nu este drept, azi în Cluj-Napoca nu ești eligibil/ă la locuință socială dacă:

 ▼ ocupi sau ai “ocupat abuziv” un imobil deținut de stat/administrat de consiliul local, adică dacă 
locuiești sau ai locuit într-un spațiu fără o formă legală;

 ▼ nu poți face dovada unui venit din care să achiți chiria și cheltuielile lunare.

Ceea ce am reușit să obținem în instanță este că:

 ✓ și ajutorul social (sau venitul minim garantat) este considerat un venit eligibil pentru locuință socială. 
 ✓ Iar contractul tău de muncă poate să fie și un contract pe perioadă determinată.

 ● au un venit sub venitul mediu pe economie;
 ● nu dețin în prezent o locuință sau nu au deținut și nu au vândut o locuință după 1990;
 ● nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuție pentru realizarea unei locuințe;
 ● nu dețin, în calitate de chiriaş, o altă locuință din fondul locativ de stat.

Conform legii locuinței din 1996, pot beneficia de o locuință socială persoanele care:
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4. CE FEL DE DOCUMENTE TREBUIE SĂ DEPUI 
LA CEREREA DE LOCUINȚĂ SOCIALĂ?

Cererea pentru o locuință socială este defapt un dosar care trebuie să includă toate documentele prin care 
dovedim că suntem eligibili/e (sau îndreptățiți/e) pentru locuință socială conform legislației actuale și că avem 
nevoie de o locuință socială. De-a lungul anilor, administrația publică locală a modificat de mai multe ori lista de 
acte, precum și criteriile de atribuire de locuințe sociale.
 
Documentele pe care primăria le cere la dosar conform ultimei hotărâri a consiliului local din 2021 privind 
locuințele sociale în Cluj-Napoca includ cele de mai jos. 

Atenție! Noi nu le enumărăm aici pe toate. Citiți detaliile pe pagina primăriei!4

 ● Cererea tip.
 ● Actele de identitate și de stare civil.

 ⊲ Atenție! Mai nou, dacă ai depus cerere de locuință socială în anii anteriori, aceste acte se 
depun doar dacă se modifică ceva în starea civilă a persoanelor care sunt în dosar.

 ● Declarația pe proprie răspundere că nu deții, nu ai deținut și nu ai vândut o locuință 
proprietate personală după 01.01.1990. Și declarație pe proprie răspundere că nu ești 
chiriaș de locuință socială.

 ⊲ Atenție! Această declarație trebuie făcută atât de titular, cât și de celelalte persoane de 
peste 18 ani. Minorii trebuie incluși în declarație în sensul că solicitantul face declarația în 
numele lor.

 ⊲ Căutați și completați formularele pe care primăria le-a pregătit pentru aceste declarații.
 ● Documente privind vechimea în muncă pentru solicitant (carte de muncă, adeverință de 

salariat, stagiu de cotizare la pensii, extras REVISAL).
 ⊲ Atenție! Asta este foarte important pentru că fiecare an de vechime în muncă îți aduce 

puncte. Poți să ceri un extras de la Casa de Pensii din Cluj, în care apar anii de contribuție chiar 
și după anul din care în cărțile de muncă nu s-au mai introdus informații noi.

 ● Adeverință eliberată de angajator privind venitul pentru fiecare persoană care a împlinit 
vârsta peste care cineva poate să fie angajată. În România asta este vârsta de 16 ani.

 ⊲ Atenție! Se consideră ca venit: salariul primit ca angajat; pensie; pensie de handicap; 
venitul minim garantat; venituri din activități independente. Dacă primești venit minim garantat 
(ajutor social) trebuie să te adresezi pentru adeverință la Direcția de Asistență Socială și 
Medicală din Cluj.

 ● Persoanele majore care nu au venituri, trebuie să menționeze acest lucru în declarația pe 

4 https://primariaclujnapoca.ro/locuinte/locuinte-sociale/
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propria răspundere. Dacă cineva care este inclusă în dosar nu face asta, primăria declară 
neeligibilă toată cererea. Căutați și completați formularele pe care primăria le-a pregătit 
pentru aceste declarații.

 ● Dacă ești angajat doar de o lună, și angajatorul nu îți eliberează adeverință de venit, este 
suficient dacă depui la dosar contractul de muncă.

 ● Documente care să dovedească că ești și dacă ești, de câți ani ești chiriaș/ă a unei locuințe 
private.

 ⊲ Atenție! Pentru asta este nevoie ca proprietarul de la care închiriezi să plătească impozit 
după chirie. Dacă poți și vrei, când îți iei o chirie, cere proprietarului să încheiați un contract 
oficial de închiriere.

 ● Documente care să dovedească faptul că ești tolerat/ă într-un imobil, fie prin adeverință de 
la Asociația de Proprietari, fie prin declarație pe proprie răspundere. Trebuie menționată 
suprafața locuinței și numărul de persoane.

Dacă te găsești în următoarele situații, depune și următoarele documente:

 ● Declarație pe propria răspundere că locuiești într-o așezare informală.
 ⊲ Atenție! Conform legii urbanismului, o așezare informală este un teritoriu unde se află cel 

puțin 3 gospodării/familii care locuiesc în locuințe construite fără acte. Căutați și completați 
formularele pe care primăria le-a pregătit pentru aceste declarații.

 ● Certificat de încadrare în handicap pentru toți membrii familiei care îl dețin.
 ● Documente care dovedesc faptul că locuiești într-o locuință revendicată sau ai fost 

evacuată în trecut dintr-o locuință retrocedată.
 ● Decizia de pensionare.
 ● Adeverință că ai crescut la o „casă de copii”.

Dacă ai mai depus dosar, adaugă dovada vechimii cererii de locuință socială. 

 ⊲ În cazul în care nu îți amintești de câți ani depui cerere de locuință socială, poți să ceri de 
la primărie să îți dea în scris asta. 

 ⊲ Dacă nu ai nici așa ceva ca dovadă, menționează pe cerere că ai mai depus, și că ești în 
baza de date a primăriei.

 ■ Chiar dacă primăria nu cere așa ceva, noi am încurajat solicitanții de locuințe sociale 
să depună și un memoriu la dosar. w
În acest memoriu poți să descrii toată situația ta și a familiei tale. Pune accent mai ales pe 
problemele de sănătate și problemele de locuire pentru care primăria nu acordă punctaj. 
Este bine să le reamintești când ai ocazia de ce ai nevoie de locuință socială.

Foto: "Cui aparține orașul smart dacă...?" / 2021 / din arhiva Căși sociale ACUM! 
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Foto: "Dreptul la locuire" / 2019 / din arhiva Casi sociale ACUM! 

Foto: "Cui aparține orașul smart dacă...?" / 2021 / din arhiva Căși sociale ACUM! 
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5. DE CE SĂ DEPUN 
DACĂ NU PRIMESC?

 ⊲ Pentru că locuirea este un drept, dreptul la locuire fiind recunoscut de legislația 
internațională un drept fundamental al omului.

 ⊲ Pentru că toți avem nevoie de o locuință adecvată, locuința fiind un spațiu al intimității, al 
întrajutorării, dar și al reproducerii forței de muncă.

 ⊲ Pentru că pe piața de locuințe, locuința este o marfă foarte scumpă, iar resursele noastre 
financiare pot să restricționeze accesul nostru la ea până la excluderea noastră din dreptul 
la locuință adecvată.

 
 ⊲ Pentru că, precum prevede legislația locuințelor, în cadrul strategiei pentru dezvoltarea 

fondului de locuințe, consiliile locale trebuie să urmărească asigurarea fondului de locuințe 
sociale și de necesitate, necesar pentru acoperirea cerințelor pe plan local.

 ⊲ Pentru că “Locuința socială este locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor 
persoane sau familii, a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în 
proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.” (Art. 2, lit. (c) al Legii locuinței).

 ⊲ Pentru că astfel pot arăta primăriei că am nevoie de locuință socială și sunt îndreptățit/ă la ea.
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6. DE CE ESTE IMPORTANT SĂ SE 
CONSTRUIASCĂ LOCUINȚE SOCIALE?

În 2020 în Cluj-Napoca au existat doar 475 de unități 
locative ce pot fi alocate ca locuințe sociale pentru 
solicitanți (conform Legii locuinței din 1996) sau ca 
locuințe de necesitate. Raportată la numărul total de 
locuințe din Cluj (conform INS, 153.212 de locuințe), 
această cifră înseamnă un procent cât se poate de 
irelevant atât din punct de vedere social, cât și din 
punct de vedere economic: de 0.31%. 

La ele se adaugă circa 750 de locuințe din vechiul 
fond de stat, 117 locuințe ANL și 34 de locuințe de 
serviciu, precum și 40 de unități locative în casele 
modulare din Pata Rât. 

 ■ Starea celor din urmă este inadecvată locuirii, iar 
cele din vechiul fond de stat, inclusiv cele de serviciu și 
locuințele noi construite din fonduri ANL nu constituie 
un fond permanent de locuințe din punctul de vedere al 
municipiului, deoarece ele, după caz, se pot retroceda, 
se pot vinde chiriașilor sau se pot scoate din circuitul 
locativ dacă se constată că s-au degradat.

Doar locuințele sociale care nu se pot vinde pot să 
rămână permanent în proprietatea municipiului, deci 
numărul lor trebuie să crească substanțial dacă se 
dorește ca primăria să răspundă la nevoia de locuințe 
cu chirie redusă din oraș. 

Toți care primesc puncte pe cererea lor (adică 
sunt eligibili conform Legii locuinței), ar trebui să 
primească locuință socială dacă primăria ar face 
atâtea de câte este nevoie. 

 ⊲ Astfel solicitanții nu ar mai trebui să concureze între 
ei, și nimeni nu va mai trebui să aștepte 5-10-20 de ani 

după depunerea primei solicitări.

 ⊲ Dacă ar exista într-un număr semnificativ de mare, 
fondul de locuințe sociale ar avea potențialul să 
tempereze creșterea prețurilor la locuințe pe piața 

imobiliară și a chiriilor private. 

 ⊲ Dacă accesul la locuințe adecvate se face, precum 
se face acum, în mod preponderent doar prin piață, 
costurile acestora vor rămâne exorbitante, pentru că 
investitorii vor continua să le speculeze.

 ⊲ Realizarea unui fond adecvat de locuințe sociale 
este o investiție publică ce îmbunătățește un serviciu 
public esențial. 

 ⊲ Fondul locativ public este parte din infrastructura 
urbană care asigură o bună calitate a vieții, dar și 
costuri reduse ale acesteia. 

 ⊲ Mai departe, creșterea acestui fond de locuințe 
implică și susținerea industriei construcțiilor, un sector 
creator de locuri de muncă, dar și de spații unde se 
reproduce forța de muncă de care economia are 
nevoie în toate domeniile sale.
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7. CE ESTE O
LOCUINȚĂ ANL?

Există mai multe feluri de locuințe ANL, adică 
locuințe realizate prin programul Agenției Naționale 
pentru Locuințe. Cea mai comună dintre ele, adesea 
confundată cu locuința socială, este locuința ANL din 
”Programul Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”. 

Locuințele pentru tineri sunt construite prin ANL, iar 
după finalizarea lucrărilor sunt predate autorităților 
locale în vederea administrării și repartizării lor către 
tinerii care îndeplinesc criteriile de acces la astfel de 
locuințe. 

Locuințele ANL diferă în mod important de locuințele 

sociale prin următoarele aspecte:
 

 ⊲ pentru a aplica la o locuință ANL din ”Programul 
Locuințe pentru tineri, destinate închirierii” sunt 
eligible doar persoanele cu vârsta de până la 35 
de ani. Limita de vârstă (35 de ani) restrânge accesul 
multor persoane la acest program.

 ⊲ repartizarea locuințelor ANL se face pe baza unui 
punctaj care ierarhizează persoanele care aplică. 
Diferența dintre ANL și locuința socială este vizibilă 
în criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj: la 
ANL se acordă un punctaj mai mare tinerilor cu 
educație superioară, care sunt căsătoriți, care deja 
locuiesc în chirie privată în Cluj, dar care au venituri 
mici. Accesul la locuințele ANL destinate închirierii 
reprezintă o soluție doar pentru o categorie restrânsă 
de beneficiari.

 ⊲ o altă diferență majoră este că unele locuințe ANL 
pot fi cumpărate de chiriași după ce aceștia au locuit 
cel puțin 1 an în ele. Spre deosebire de locuințele ANL, 
locuințele sociale nu pot fi vândute, deci asigură un 
fond de locuire public și stabil.

 ■ Prin OUG 55/ 2021, se prevede că specialiștii din 
învățământ și din sănătate sunt eligibili la locuințe 
ANL indiferent de vârstă, dacă sunt angajați 
ai unităților din domeniile respective aflate pe 
raza unității administrativ-teritoriale în care sunt 
amplasate locuințele și care nu dețin o locuință în 
proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale 
respective.

Celălalt program al ANL, "Programul Locuințe prin 
credit ipotecar", a fost gândit pentru susținerea de 
către stat a accesului cetățenilor români la locuință 
proprietate privată, precum și a sistemului de credite 
bancare și a pieței imobiliare. 

 ⊲ Acest program se adresează tuturor persoanelor 
care au împlinit vârsta de 18 ani și doresc să cumpere 
un apartament sau o casă construită prin ANL pe 
terenuri puse la dispoziția ANL de către consiliile 
locale pe durata execuției lucrărilor.

În Cluj-Napoca, în 2014 au existat 117 locuințe ANL, iar 
la data de 21 octombrie 2021 în oraș erau de vânzare 
44 de unități locative ANL.
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8. CE ESTE O 
LOCUINȚĂ DE SERVICIU?

Conform Capitolului VI al Legii 114/1996 (Legea 
Locuinței), în momentul intrării în vigoare a acestei legi, 
o parte din locuințele de stat existente la acea oră au 
rămas cu destinația de locuințe de serviciu. Aceste 
locuințe pot fi închiriate angajaților din sistemul public.

>> De exemplu, conducerea unui spital public care are 
în patrimoniu clădiri destinate locuirii poate să ofere 
angajaților săi acces la locuire în aceste spații, printr-o 
anexă la contractul de muncă. La fel pot să facă și 
primăriile.
 
Regimul locuințelor de serviciu care sunt în proprietatea 
primăriei a fost destul de neclar, din păcate, de-a lungul 
anilor. 

>> De exemplu, în orașul Cluj, conform evidenței direcției 
de patrimoniu, în 2014 au existat 34 de locuințe de 
serviciu, cu 10 mai puțin decât în 2011, când primăria a 
anunțat că va face ordine în acest domeniu. În acel an, 
30 de locuințe de serviciu au fost alocate persoanelor 
fizice, restul s-au închiriat la persoane juridice. De 
asemenea, 8 dintre chiriașii persoane fizice au lucrat 
la acea dată la primărie, iar alte 14 locuințe de serviciu 
au fost folosite de angajați ai universităților, cluburilor 
sportive sau teatrului național. Chiria a fost stabilită la 20-
30 lei/ lună conform HG nr. 310/2007. Prin HCL 138/2014 
și HCL 332/2014, Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat 
criteriile de punctare ale cererilor de locuințe de serviciu. 
Aceste hotărâri prevăd că doar angajații primăriei sau 
ai serviciilor subordonate Consiliului Local sunt eligibili 
la locuințe de serviciu, însă nu menționează că ar fi 
vreo limită a veniturilor obținute peste care cererile ar fi 
neeligibile. Informații despre asta se pot găsi pe pagina 
de internet a primăriei, la capitolul Bunuri imobile 

închirieri/ atribuiri directe, dar locuințele de serviciu 
nu apar ca o categorie distinctă de locuințe la capitolul 
Locuințe de pe același site.

Legea prevede și construirea de locuințe de serviciu 
noi pe terenuri publice, din bugetul de stat şi bugetele 
locale, în limitele prevederilor bugetare aprobate 
anual cu acea destinație. Conform legii, pe terenurile 
aparținând acestora, și agenții economici pot construi 
locuințe de serviciu din bugetele lor pentru salariații lor. 
Din păcate, atât locuințele de serviciu realizate din buget 
public cât și cele realizate de către agenții economici, 
pot fi vândute în cazul în care unitatea se mută sau își 
încetează activitatea economică.

În condițiile subfinanțării infrastructurii serviciilor publice 
în România, este greu de imaginat cum, în afara unor 
mobilizări colective puternice, autoritățile vor prioritiza 
construirea acestor locuințe de serviciu prin linii publice 
de finanțare și utilizare. 

>> De exemplu, în 2010 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, a propus construirea prin ANL, 
prin programul Renașterea satului românesc, a unor case 
destinate specialiștilor din învățământ și medicină pe 
durata contractului lor de muncă. Ca locuințe de serviciu, 
unitățile construite prin acest program nu ar fi putut fi 
vândute, iar ele ar fi fost administrate de autoritățile 
locale, responsabile și cu facilitarea accesului la utilități. 
În momentul de față, prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență - Componenta 10. Fondul Local, toate 
autoritățile publice locale pot depune proiecte pentru 
realizarea de locuințe pentru specialiști din învățământ și 
sănătate. În toată țara s-a prevăzut construire a 1104 de 
astfel de locuințe.
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9. “LOCUINȚELE CU DESTINAȚIE SOCIALĂ” 
NU SUNT LOCUINȚE SOCIALE

Chiar dacă categoria de locuințe cu destinație 
socială nu există în legislația României, ea este 
folosită de autoritățile administrației publice locale. 

În aceste cazuri, primăriile se referă la locuințe pe care 
le oferă persoanelor marginalizate cu venituri reduse 
care nu au altă locuință (mai bună) sau sunt persoane 
fără adăpost. Termenul de “social” în acest caz este 
asociat atât cu calitatea slabă a locuinței, cât și cu 
sărăcia locuitorilor săi, având o conotație negativă.
 
Locuințele sociale, conform legii, sunt locuințe 
destinate celor care nu au resurse financiare să 
își achiziționeze sau închirieze o locuință de pe 
piață, în varianta sa actuală legea definind ca prag 
de eligibilitate la locuință socială venitul mediu pe 
economie. 

Alături de standardele pe care trebuie să le respecte, 
preponderența în România a celor care au venituri 
sub nivelul venitului eligibil fac ca locuințele sociale 
să nu fie ceva rușinos. Totuși, din cauză că ele includ 
termenul social, îi face pe cei necunoscători ai legii 
să transfere conotațiile negative ale socialului (sau ale 
așa-numitelor locuințe cu destinație socială) asupra 
locuințelor sociale.

De fapt, fondul de locuințe sociale ar trebui să fie 
accesibil tuturor celor care nu au (avut) în proprietate 
o locuință și câștigă sub nivelul venitului mediu pe 
economie. Ar fi de dorit ca persoanele care aparțin 
unor grupuri vulnerabile să aibă prioritate până când 

nu sunt suficiente locuințe sociale care să răspundă la 
nevoia totală din oraș, sau ca din fondul de locuințe 
sociale care se repartizează în fiecare an un anumit 
procent să se asigure acestora. 

În plus, persoanele cu probleme de sănătate și 
persoanele cu venituri sub nivelul venitului minim pe 
economie (inclusiv cele care primesc ajutor social), 
pe lângă accesul la locuință socială ar trebui să 
aibă acces și la servicii și beneficii sociale, inclusiv la 
măsuri de subvenționare a costurilor utilităților.

>> În Cluj-Napoca, în 2010, primăria a construit câteva 
așa-numite case modulare, fiecare de 16 mp, în Pata 
Rât, la o distanță de sub 1000 de metri de rampa de 
deșeuri. La început le-a numit locuințe sociale, sau 
locuințe pentru persoane fără adăpost, menționând 
din când în când explicit că prin aceste locuințe vrea 
să soluționeze problemele locative ale romilor de pe 
str. Cantonului, de pe str. Pata Rât (colonia Dallas) și 
de pe str. Coastei. În contracte, până la urmă, aceste 
locuințe sunt definite drept unități locative, pentru că 
primăria și-a dat seama că ele nu respectă standardele 
de calitate ale locuințelor sociale, sunt amplasate în 
mediu toxic și nu au fost repartizate prin procedurile 
legale ale repartizării de locuințe sociale. În mod 
implicit, astfel, primăria a recunoscut că a creat un 
fond de locuințe inadecvate, despre care a presupus 
că sunt bune, totuși, pentru cazuri sociale și pentru 
romi. Astfel de decizii reflectă un rasism instituțional, 
care produce oameni și locuințe presupus inferioare 
față de alți oameni și alte tipuri de locuințe.
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10. SĂNĂTATEA ȘI 
LOCUINȚELE SOCIALE

Este timpul ca guvernanții centrali și locali din România 
să recunoască faptul că sănătatea fizică și psihică a 
oamenilor depinde în mare măsură de condițiile lor de 
locuit. 

Dacă se dorește reducerea frecvenței bolilor (de la 
cele mai banale răceli până la boli care cauzează 
moartea) și a suferințelor mintale, dacă se dorește 
întărirea capacității oamenilor să aibă grijă de 
sănătatea lor și dacă se dorește creșterea speranței 
de viață, atunci statul român trebuie să asigure condiții 
adecvate de locuire pentru toți. Doar astfel s-ar putea 
afirma că statul român asigură populației dreptul la 
locuință adecvată.
 
În 2019 în Uniunea Europeană speranța de viață la 
naștere a fost de 81.3 ani, iar în România de 75.6 
ani. Pandemia a redus speranța de viață atât la nivelul 
UE cât și în România: în 2021 ea a fost de 80.9 ani 
(scăzând cu 0.4%), iar în România de 72.9 ani (unde 
observăm o scădere mai mare, și anume cu 2.7%).

Faptul că România este pe penultimul loc din UE 
în ceea ce privește speranța de viață (urmată de 
Bulgaria) nu se poate explica, precum oficialii explică, 
doar prin diferențe în stilul de viață. 

Mortalitatea la vârste mai reduse depinde și de 
calitatea serviciilor de sănătate și accesibilitatea 
acestora (iar România stă foarte prost la acest capitol 
în afară de cei bogați care își permit să facă tratamente 
în mediul privat în țară sau în străinătate).

Mai departe, sănătatea și vulnerabilitatea la 
mortalitate la vârste mai mici se leagă și de 
următoarele inegalități între România și media UE 
(calculată pe cele 27 de state membre de după 2020), 
reflectate în următorii indicatori Eurostat pentru anul 
2019:
 

 ⊲ în timp ce media UE a ratei de sărăcie-și-excluziune-
socială a fost de 20.9%, în România ea a fost de 31.2%; 

 ⊲ iar rata sărăciei monetare era de 23.8% (versus 
media UE de 16.5%) 

 ⊲ procentul care suferă de privațiuni locative severe 
în România din totalul populației a fost de 14.2% (față 
de media UE de 3.7%), 

 ⊲ iar printre cei care au venituri sub 60% din venitul 
median, deci sunt săraci, acest procent în țara noastră 
este de 34.9% (față de media UE de 8.7%). 

 ● Privațiunea locativă severă include cazurile în care 
supraaglomerarea (de altfel 45.1% la nivelul întregii 
populații față de 17.1% media UE) se suprapune cu cel 
puțin una din următoarele privațiuni locative: starea 
proastă a acoperișului, pereților, fundației, ușilor, 
geamurilor, acces redus la lumină, lipsă de toaletă sau 
baie în casă. 

 ⊲ Mai departe, procentul celor care au fost 
supraîncărcați cu costurile locuirii (cazuri în care, 
conform Eurostat, gospodăria cheltuie peste 40% din 
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venituri pe aceste costuri), în situațiile chiriașilor de pe 
piața privată în România era de 38.9% versus media 
UE de 24.2%. 

Dar, la acest ultim capitol, exista o diferență 
semnificativă și în cazul proprietarilor de locuințe fără 
credite imobiliare: dintre ei, 5.3% la nivelul mediei 
UE versus 8.2% în România sufereau de fenomenul 
supraîncărcării cu costurile locuirii. 

Noile date Eurostat, pentru anul 2020, arată o 
creștere a ratei de sărăcie-și-excluziune-socială atât 
în România (la 35.8%), cât și la nivelul UE (la 21.6%). 

De asemenea, în aceeași bază de date observăm 
că în 2021, la nivel de țară, rata sărăciei înainte de 
deducerea costurilor locuirii a fost de 22.6%, iar după 

deducerea acestei costuri a urcat la 32.8%

Locuințele sociale de bună calitate și închiriate la prețuri 
accesibile conform legii locuinței, sunt o soluție locativă 
pentru persoanele care nu au resurse financiare ca 
să achiziționeze sau să închirieze o locuință adecvată 
de pe piață, și sunt nevoite să trăiască în condiții 
inadecvate care le pun viața în pericol și nu le permite 
să se îngrijească de sănătatea lor.
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Foto: "Manifestul european pentru locuire publică" / 2019 / din arhiva Căși sociale ACUM!
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11. MEDIUL ȘI 
LOCUINȚELE SOCIALE

Biroul Înaltului Comisar al Drepturilor Omului al 
Organizației Națiunilor Unite consideră că dreptul la 
locuință adecvată înseamnă satisfacerea simultană a 
șapte criterii, printre care:

 ⊲ securitatea legală a posesiunii, 
 ⊲ accesibilitatea financiară, 
 ⊲ locuibilitatea 

 ⊲ și locația. 

Cele două din urmă includ 
 ■ atât protecție față de elemente de mediu care pun 

în pericol sănătatea (de exemplu poluarea), 
 ■ cât și asigurarea locuinței în mediu sănătos (nu în 

medii poluate sau în apropierea unor surse toxice).

În septembrie 2021, Parlamentul European a adoptat 
o Rezoluție care vorbește despre nevoia de a asigura 
tuturor o locuință decentă și accesibilă. Din păcate, 
parlamentarii români nu au promovat legi care să 
asigure explicit acest drept. 

De asemenea, din păcate, România nu a ratificat Art. 
31 al Cartei sociale europene revizuite în 1996, chiar 
dacă ea a semnat varianta inițială a acestei Carte. Art. 
31 din Partea I al Cartei sociale revizuite prevede că 
orice om are dreptul la locuință. 

Iar Art. 31 din Partea II detaliază obligațiile statelor în 
acest sens: “În vederea asigurării exercitării efective 
a dreptului la locuință, părțile se angajează să ia 
măsuri destinate: 

 ⊲ 1. să favorizeze accesul la locuință la un nivel adecvat; 
 ⊲ 2.să prevină și să atenueze lipsa locuințelor în 

vederea eliminării progresive a acestei situații; 
 ⊲ 3. să facă accesibil costul locuinței pentru persoanele 

care nu dispun de resurse suficiente.”

În ceea ce privește mediul, Convenția de la Aarhus, un 
tratat internațional al ONU prevede nevoia ca (măcar) 
țările membre ONU să asigure cetățenilor săi accesul 
la informație, participare în luarea deciziilor și la justiție 
în probleme de mediu. Prin Legea Nr. 86 din 10 mai 
2000 România a ratificat Convenția de la Aarhus, deci 
și-a asumat că o va respecta și implementa prin măsuri 
adecvate pe plan național. 

Și mai mult, prin Legea de revizuire nr. 429/2003, 
în Constituția României s-a inclus Art. 35 – Dreptul 
la mediu sănătos, și câteva paragrafe subsecvente, 
printre care: 

(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un 
mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic; 
(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea 
acestui drept.

În octombrie 2021, Consiliul pentru Drepturile Omului 
al Organizației Națiunilor Unite (prin HRC/RES/48/13) 
a recunoscut dreptul la un mediu sănătos ca un drept 
fundamental al omului, conectat cu alte drepturi, 
precum dreptul la apă, la hrană, sau dreptul la sănătate. 

Actul adoptat este un reper foarte important pentru 
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legislația de mediu al fiecărei țări membre, pentru că 
dreptul la un mediu sănătos crează o obligație a statului 
de a controla poluarea, de a elabora și implementa 
o legislație care să protejeze oamenii afectați de 
problemele de mediu și de a asigura justiție de mediu 
în acest fel. România încă nu a semnat acest act.

Dacă toți și toate am avea în mod efectiv dreptul la 
un mediu sănătos, atunci asta implicit ar însemna că 
avem dreptul de a locui în mediu sănătos. 

>> În cazul orașului Cluj observăm de mai multe decenii 
și în mod special din 2010 (prin construirea de locuințe 
în apropierea rampei de deșeuri și mutarea forțată a 
celor 350 de persoane rome de pe str Cantonului) și 
2015 (prin amplasarea a două noi rampe în apropierea 
de aceste locuințe) cum de fapt autoritățile statului 
refuză locuitorilor din Pata Rât:

 ⊲ dreptul de a trăi într-un mediu adecvat sănătății, 
sau dreptul la un mediu sănătos;
 

 ⊲ dreptul de a fi participat la deciziile privind 
mutarea lor lângă vechea rampă, sau amplasarea 
noilor rampe în proximitatea lor; 

 ⊲ dreptul de a fi primit asistență pentru a-și exercita 
dreptul la accesul la justiție în problemele privind 
locuirea în mediu toxic; 

 ⊲ dreptul de a fi fost informat despre impactul 
mediului toxic al rampelor de deșeuri asupra 
sănătății lor; dreptul la sănătate, în măsura în care 
acest drept este conectat la un mediu sănătos.

Toxicitatea rampelor de deșeuri (poluarea aerului cu 
particulele de praf PM2.5, PM10, cu hidrogen sulfurat, 
cu benzen, cu clorura de vinil și altele, a solului cu 
metale grele, etc) îi afectează mai mult pe cei care 
locuiesc în apropierea acestora. 

Ei sunt mai vulnerabili față de boli ale plămânilor 
(astm, tuse cronică, tuberculoză), ale tractului digestiv 
(diaree, gastrite, ulcer) sau ale pielii, ale sistemului 
cardio-vascular, dar și bolilor canceroase și ale 
sistemului nervos.

Detalii despre relația dintre locuire, mediu și sănătate 
se pot citi în materialele proiectului ENHOJUST 
implementat recent de Fundația Desire.5

Situația locuirii inadecvate în zone toxice s-ar putea 
soluționa prin asigurarea unui număr adecvat de 
locuințe sociale în oraș care să fie alocate celor în 
cauză în regim de urgență.

5 Toate materialele ENHOJUST (raport final, materiale vizuale, mesaje video, volum) sunt adunate aici: https://www.desire-ro.
eu/?page_id=3918. Volumul ENHOJUST se poate descărca de aici: https://www.desire-ro.eu/?p=4182. În Anexa Manualului 
de față prezentăm câteva din materialele vizuale realizate prin ENHOJUST
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Foto: "Scoateți-ne din pata" / 2013 / de Adrian Nemeti
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12. EDUCAȚIA ȘCOLARĂ ȘI
 LOCUINȚELE SOCIALE

Când oamenii din Cluj fără locuințe adecvate își 
exprimau nevoia de locuințe sociale, de multe ori 
primarul Clujului le spunea că educația este cea mai 
importantă. Pentru că astfel copiii vor avea locuri de 
muncă bine plătite și își vor putea asigura o locuință 
bună când vor crește. 

Sunt mulți care afirmă asta, uitând că accesul la 
educație școlară de calitate și performanțele școlare 
depind (și) de condițiile de acasă ale elevilor, deci de 
locuința în care trăiesc împreună cu părinții lor.

 ▼ Dacă stai într-o locuință mică, aglomerată, nu ai 
camera ta, sau măcar colțul tău unde să îți poți face în 
liniște temele, cu siguranță vei fi în dezavantaj față de 

colegii tăi care au condiții mai bune acasă. 

 ▼ Dacă locuința în care trăiești este într-o zonă 
neasfaltată, sau dacă încălziți casa cu lemne, este 
inevitabil ca din când în când să nu ajungi la școală 
cu pantofi murdari de noroi sau cu haine care miros a 
fum. Să nici nu vorbim despre situații în care locuiești 

fără apă sau electricitate în casă. 

 ▼ Din păcate, aceste lucruri îi fac pe ceilalți copii 
și poate și pe unii profesori, să te stigmatizeze și 
umilească, iar asta te poate face să nu îți mai dorești 

să mergi la școală. 

 ▼ Dacă locuința ta este departe de școală și chiar de 
mijloacele de transport în comun, este clar că va trebui 
să te trezești și pornești la școală mai devreme decât 

ceilalți copii, asta poate după ce nu te poți odihni cum 
ar trebui pentru că într-o locuință mică și aglomerată 

nu ai camera ta sau nici măcar patul tău separat. 

 ▼ Dacă locuiți mulți împreună într-un spațiu mic toate 
bolile aduse acasă de membrii familiei se vor răspândi 
mai ușor, însănătoșirea ta va necesita mai mult timp, 
de aceea vei fi nevoit să lipsești mai mult de la școală. 

 ▼ Dacă treci, împreună cu părinții tăi, prin evacuări, 
nesiguranța resimțită din acest motiv și traumele pe 
care le generează, cu siguranță te afectează și la 
școală.

 ▼ Mai departe, dacă părinții tăi nu își permit să aibă o 
locuință adecvată, pentru că aceasta costă foarte mult 
pe piața imobiliară sau pentru că orașul nu are locuințe 
sociale pe care să le poată închiria la un preț accesibil, 
cu siguranță au venituri mici. Iar asta, la rândul său, 
face ca ei să nu aibă bani suficienți să asigure toate 
materialele și contribuțiile cerute de școală, să nu 
poată plăti pentru programul școală după școală, să 
nu mai vorbim de ore particulare, și nici nu te pot lăsa 
să participi la excursii școlare costisitoare. 

 ▼ Din aceste motive ți se poate întâmpla să rămâi în 
urmă față de ceilalți, și nu vei avea șansa să socializezi 
cu ei așa cum ți-ai dori, sau nu vei fi tratat egal cu 
aceștia.

De aceea, accesul copiilor la educație școlară care 
să asigure șanse mai bune în viața lor adultă poate 
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și trebuie să fie asigurat (și) prin garantarea de către 
stat a unor locuințe adecvate tuturor, respectiv de 
locuințe sociale adecvate părinților care nu au resurse 
financiare să le dobândească de pe piață. 

Legea privind protecția drepturilor copiilor (legea 
272/2004) este clară în acest sens, dar, din păcate, 
autoritățile administrației publice nu o respectă: 

 ⊲ ea prevede obligația statului de a asigura tuturor 
copiilor satisfacerea nevoilor de locuință (pe lângă 
alte nevoi) în cazul în care părinții nu pot asigura 
satisfacerea acestora (în Art 48, alin 2); 

 ⊲ și stabilește obligația administrației publice 
centrale și locale de a iniția programe și a asigura 
resurse pentru serviciile destinate copiilor cu 
dizabilități (în Art. 49, alin. 5).
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Foto: "Mi-e dor de locuințe sociale" / 2021 / din arhiva Căși sociale ACUM! 
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13. "CEI CARE NU POT PLĂTI PREȚURILE DE 
PE PIAȚA IMOBILIARĂ DIN ORAȘ SĂ PLECE”

În măsura în care în orașele mari, precum este și 
Clujul, nu există suficiente locuințe publice în general 
și locuințe sociale în special, accesul la locuințe se 
face în mod preponderent sau chiar exclusiv prin piața 
imobiliară. 

Astfel, satisfacerea nevoii de locuință și respectarea 
dreptului la locuință adecvată depinde de prețul 
locuințelor și de veniturile oamenilor. Când se petrece 
o asemenea super-comodificare a locuinței, locuirea 
ca nevoie și drept rămâne neadresată.

Și mai mult, când locuința devine un obiect de investiție 
sau ca rezultat al financializării locuirii, speranța ca 
nevoia de și dreptul la locuință să fie satisfăcute pentru 
toți și toate este tot mai redusă. 

>> Chiar și în Cluj-Napoca, unde venitul mediu este 
mai mare cu 19% decât la nivel național, în februarie 
2022 fiind de circa 4400 lei net, chiar și pentru cei 
care câștigă lunar în mod efectiv suma asta, o chirie 
de 2000 lei (cam atât este costul mediu cerut pe piață 
pentru un apartament de 2 camere, sau o rată lunară la 
credit imobiliar), înseamnă că sunt nevoiți să cheltuie 
peste 45% din venituri doar pe chirie. 

Statisticile Eurostat consideră că cei care cheltuie 
peste 40% din venituri pe locuire (care include nu 
doar chiria sau o rată bancară, ci și costul utilităților) 
sunt supraîncărcați cu costurile locuirii. Această stare 
de fapt se consideră a fi una negativă.

Oare cei care îți spun să pleci din oraș cred că a fi 
supraîncărcat cu costurile locuirii este un lucru bun?

Sau poate ei sunt printre puținii care câștigă mult mai 
mult decât venitul mediu? 

Ori au deja în proprietate o locuință și plătesc doar 
pentru utilități?

Sau sunt proprietari ai mai multor locuințe dintre care 
mai multe le dau în chirie?

Oricum ar fi cei care spun asta, cu siguranță îi 
inferiorizează pe cei care nu au câștiguri sau proprietăți 
la fel de mari sau multe ca ei. Nu este exclus, să fie chiar 
patronii care plătesc majorității salariaților doar venitul 
minim pe economie, adică le dau în mână circa 1500 lei/ 
lună, venit din care acești lucrători nici dacă și-ar dori 
nu și-ar putea permite chiriile sau ratele imobiliare mai 
sus amintite. Sau să fie chiar angajații de la primărie, ale 
căror salarii au crescut mult în ultimii ani, și care spun 
celor cu venitul minim pe economie să nu aștepte să 
primească locuință socială de la stat, ci să plece acolo 
unde locuințele sunt mai ieftine?

Oricum ar fi, cei care îți spun să pleci din oraș dacă ceri 
locuință socială pentru că altfel nu îți permiți o locuință 
adecvată, pe lângă cele de mai sus, cu siguranță nu 
apreciază munca slab plătită, respectiv forța de muncă 
sau oamenii cu venituri mici. Și, până la urmă, ei nu se 
gândesc că economia locală are nevoie și de muncile pe 
care angajatorii le plătesc slab ca să facă ei mai mult profit.
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Nu te lăsa intimidată de astfel de afirmații. 
Apreciază-ți munca, orice muncă ar fi, susține cu 
voce tare că munca ta este importantă pentru oraș. 
Spune-le că locuința socială nu este un dar de la stat, 
ea este un drept social pe care statul trebuie să îl 
asigure cetățenilor săi. 

Și că oricine am fi, orice am lucra, orice salariu am 
avea, ca oameni, toți și toate avem nevoie de o 
locuință adecvată. 

Spune-le că orașul este al tuturor, cu toate avantajele 
urbanizării, și că administrația publică locală trebuie 
să guverneze și în beneficiul celor cu venituri mici. 
Iar acest principiu trebuie să se manifeste în politici 
de locuire care asigură creșterea fondului de locuințe 
sociale în funcție de nevoia reală din oraș.
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Banner: "Cei patru cavaleri ai apocalipsei" / 2021 / din arhiva Căși sociale ACUM! 
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14. TINERII ȘI 
LOCUINȚA SOCIALĂ

Fie că ne uităm la mediul rural sau cel urban, la orașele 
mici sau la așa-zisele centre universitare, în rândul 
tinerilor locuirea e departe de a fi un drept.

Tinerilor le este tot mai greu să-și părăsească casa 
părintească. Și chiar și în cazul în care își permit 
să o facă, de multe ori ajung să stea în locuințe 
supraaglomerate, în condiții de locuire precare sau 
în medii inadecvate, nepotrivite, nedorite care pot fi 
chiar un potențial pericol ei. Și chiar și așa plătesc, de 
obicei, un preț ridicol de mare pentru o chirie.
 
Evident, dependența de casa părintească nu vine 
nicidecum dintr-o dorință a tinerilor de a împărți 
locuința cu părinții până la adânci bătrâneți. Mai 
degrabă rezultă din faptul că atât costul locuirii, cât 
și costul supraviețuirii, continuă să crească, în timp ce 
salariile rămân la fel de mici. Astfel, devine aproape 
imposibil să te pui pe picioarele tale, să dobândești o 
autonomie, o independență financiară și locativă, fără 
să ai un munte de privilegii în spate.

Așa se face că semidependența locativă a crescut cu 
mult în ultimii ani, iar asta se poate observa și în datele 
Eurostat: în anul 2020, în România, 57,8% din tinerii 
cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani încă locuiau 
cu părinții.

Chiar și atunci când reușesc să părăsească casa 
părintească, tinerii se confruntă cu alte probleme. 
Costurile locuirii fac parte din ele. Putem observa asta 
în datele INSSE din 2020, care ne arată că 78,1% din 

gospodăriile din România întâmpină dificultăți în a 
suporta cheltuielile curente.

Toată lumea știe că prețurile chiriilor au crescut și 
continuă să crească ridicol de mult. Tot în 2020, 
Eurostat ne arată că 7,1% dintre români cheltuiau 
aproximativ 43% din venitul lunar doar pentru a-și 
plăti chiria. Asta înseamnă aproape jumătate din venit 
care merge exclusiv pe chirie, fără a include desigur 
utilitățile sau alte costuri aferente locuirii.

Persoanele care au o situație financiară precară 
și care nu se încadrează într-o normativitate 
cisheteropatriarhală și albă sunt cu atât mai mult 
expuse problemelor locative. Mai mult, există 
numeroase cazuri în care acestea sunt obligate să 
rămână într-o locuință care vine la pachet cu dinamici 
nedorite, uneori chiar periculoase, și asta din cauză că 
nu își permit să plece, să se mute într-o altă locuință. 

>> Aici vorbim de persoanele care se află în situații 
de violență domestică, persoane queer care locuiesc 
cu persoane homofobe sau transfobe, persoane 
care continuă să locuiască cu partenerii acestora și 
după despărțire/divorț, tineri care locuiesc cu părinți 
abuzivi, și alte situații.

Cu cât problemele locative ale tinerilor devin tot mai 
grave și ating tot mai multe persoane, tema a început 
să fie discutată și de organizații de tineret. În mai 
2022, Consiliul Tineretului din România a publicat 
raportul “Tineri Acasă”. 



48

Aici, printre altele, se observă: “Costul închirierii a 
crescut cu 10,1% din 2015 în 2020. O chirie medie 
pentru o garsonieră in București sau Cluj reprezintă 
87,3% din salariul minim net, iar chiria pentru un 
apartament cu două camere, 129,66% din salariul 
minim net. 

Costul achiziționării unui locuințe a crescut cu 28,4% 
din 2015 în 2020. Venitul minim lunar net pentru 
achiziționarea unei locuințe cu avans de 5%, prin 
Programul Noua Casă, în condițiile unui grad de 
îndatoarare de ideal, este de aproximativ 6010 lei net.”
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Banner: "Tur de oraș: Dor de locuințe sociale" / 2022 / din arhiva Căși sociale ACUM! 
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15. CE PROMITE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
CLUJ-NAPOCA ÎN SIDU 2030 
CU PRIVIRE LA LOCUINȚE?

Cele peste 1300 de pagini ale documentului SIDU 
2030 adoptat de consiliul local în 18.01.2022, includ 
o analiză despre Locuirea socială în Cluj-Napoca 
(capitolul 6.10.4.2), precum și despre Comunități 
marginalizate (capitolul 6.10.2).
Mai departe, în capitolul 10 se definește un obiectiv 
sub care apar scopurile privind locuințele sociale din 
oraș și din comunele Zonei Metropolitane Cluj (ZMC), 
Obiectivul nr. 4 intitulat „Nicio persoană lăsată în 
urmă”.
 
La Capitolul 11 (la p. 1144), sub Prioritatea de investiții 
4.4.: Implementarea unei politici integrate a locuirii 
la nivelul municipiului și a zonei metropolitane, se 
definește Măsura 4.4.1. Creșterea stocului de locuințe 
sociale, pentru specialiști și pentru tineri.

În identificarea proiectelor și bugetelor s-au făcut 
două distincții: 

 ⊲ pe de o parte între locuințele sociale în orașul Cluj 
și cele din comunele ZMC; 

 ⊲ și pe de altă parte între locuințele sociale dedicate 
reducerii sărăciei/marginalizării sociale și locuințele 

sociale în general. 

Nu este clar cum se vor distribui unele și altele, dar 
nici cum vor corela primăriile din ZMC proiectele lor 
de construcție de locuințe. 

Oricum ar fi, Primăria Municipiului Cluj-Napoca este 
departe de a răspunde măcar la nevoile de locuire ale 

celor săraci. Ea este departe și de la implementarea 
modelului “housing first”, aplicat spre exemplu în 
Finlanda în cazul persoanelor fără adăpost, un model 
ce asigură mai întâi locuințe adecvate pentru ele fără 
condiționări, asigurându-le apoi servicii sociale și 
medicale în funcție de nevoi.

În SIDU 2030, pentru Cluj-Napoca sunt prezentate 
următoarele proiecte și bugete, dar nu se 
menționează câte unități locative se vor face din 
sumele prevăzute:

 ⊲ Construcția de locuințe sociale pentru reducerea 
sărăciei și pentru incluziunea durabilă a grupurilor 
defavorizate din municipiul Cluj-Napoca (5 mil euro);

 ⊲ Achiziționarea de locuințe sociale pentru reducerea 
sărăciei și pentru incluziunea durabilă a grupurilor 
defavorizate din municipiul Cluj-Napoca (5 mil euro);

 ⊲ Mansardarea unor clădiri publice existente în 
vederea realizării de locuințe sociale (5 mil euro);

 ⊲ Acordarea de facilități fiscale la plata taxelor și 
impozitelor locale pentru încurajarea mansardării 
clădirilor și punerea pe piață de locuințe cu prețuri 
accesibile, în baza unui acord cu dezvoltatorii (1 mil 
euro);

 ⊲ Trecerea unor imobile vacante din proprietatea 
Statului Român în cea a administrațiilor locale și 
reconversia lor în locuințe sociale (3 mil euro);
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 ⊲ Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a 
unor clădiri nefinalizate sau abandonate în vederea 
transformării lor în imobile de locuințe sociale (5 mil 
euro).

Sumele de mai sus totalizează 24 milioane de euro, 
ceea ce înseamnă 5.5% din totalul bugetului local pe 
2022 al municipiului Cluj-Napoca, care este de 434 
milioane euro. Ceea ce este puțin, dacă ne gândim 
că, de exemplu, în 2021 primăria nu a cheltuit din 
bugetul prevăzut pe anul trecut 50 milioane de euro.

Printre proiectele prioritare ale căror implementare 
cade în sarcina primăriei sunt menționate două în 
vederea realizării de locuințe sociale (p.1237):

 ⊲ Achiziția a 50 de locuințe sociale pentru reducerea 
sărăciei și pentru o incluziune durabilă a grupurilor 
defavorizate din municipiul Cluj-Napoca (5 mil euro, 
PNRR, alte fonduri externe, bugetul local)
 

 ⊲ Construcția a 50 de locuințe sociale pentru 
reducerea sărăciei și pentru o incluziune durabilă a 
grupurilor defavorizate din municipiul Cluj-Napoca 
(3.3 mil euro) - Faza incipientă: va urma în cursul anului 
curent licitația pentru serviciile de proiectare (PNRR, 
bugetul de stat, bugetul local, alte fonduri externe).

În comunele din jurul orașului (adică din ZMC) 
strategia prevede următoarele măsuri:

 ⊲ Construirea unui bloc de locuințe sociale în comuna 
Jucu (500 mii euro)

 ⊲ Construirea de blocuri de locuințe ANL în comuna 
Jucu (1.1 mil euro)

 ⊲ Construcția de locuințe nZEB pentru specialiștii în 
educație și sănătate în comunele din ZMC (5 mil euro).

Urmăriți și interpelați și voi de câte ori puteți primăria 
în legătură cu realizarea, în următorii 8 ani, a celor 
două mari obiective din capitolul Locuire din strategia 

Clujului. Nu este suficient că primăria a recunoscut 
că în oraș sunt mult mai puține locuințe sociale față 
de nevoile reale. Nu este suficient că ea a făcut, în 
premieră pe țară, o strategie a locuirii. 

Vrem să vedem planuri anuale de construcție de 
locuințe sociale, cu cifre precise, și alocări bugetare 
adecvate. 

Vrem să vedem o estimare mai clară a nevoii de 
locuințe sociale, măcar pornind de la prevederile legii 
locuinței și observând printre altele următoarele:

 ⊲ câte familii sau persoane singure există în Cluj, 
care nu au în proprietatea lor o locuință și veniturile 
lor nete lunare pe persoană sunt sub venitul mediu 
pe economie;

 ⊲ câte persoane fără adăpost sunt măcar în evidența 
autorităților locale, printre ele cele care sunt găzduite 
în cele două centre de adăpost din Cluj, unul cu 64, 
celălalt cu 50 de locuri;

 ⊲ câte familii sau persoane singure locuiesc în așezări 
informale care nu pot fi legalizate, fără domiciliu legal 
și în condiții inadecvate;

 ⊲ câte familii sau persoane singure au rămas fără 
locuință adecvată în ultimele decenii după ce au fost 
evacuate, devenind persoane fără adăpost;

 ⊲ câte familii sau persoane singure sunt măcar în 
evidența primăriei ca fiind marginalizate social;

 ⊲ câte persoane sunt în evidența primăriei ca fiind 
victime ale violenței domestice, nevoite să locuiască 
în continuare cu agresorul lor în lipsa unei alternative 
locative;

 ⊲ câte familii sau persoane singure au fost evacuate 
din clădiri retrocedate în utlimele decenii;
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 ⊲ câți tineri din Cluj părăsesc anual casele de copii la 
vârsta de 18 ani, neavând unde să locuiască;

 ⊲ câte familii fără locuință în proprietate și cu venituri 
sub venitul mediu pe economie au persoane cu 
dizabilități în componența lor.

Banner: "Dezvoltarea imobiliară pentru profit ne sufocă! Vrem locuințe sociale!" / 2021 / din arhiva Căși sociale ACUM! 
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16. CARE SUNT REVENDICĂRILE 
MIȘCĂRII CĂȘI SOCIALE ACUM?

Mișcarea Căși sociale ACUM! a crescut din campania 
cu aceeași nume din 2016 a Fundației Desire. Cea 
din urmă și-a propus să pună pe agenda publică 
chestiunea locuințelor sociale, continuând tradiția 
acțiunilor din Cluj începute din 2010 împotriva 
evacuărilor forțate, ghetoizării și pentru dreptul la 
locuire. 

De atunci, mișcarea politizează și teme precum:

 
 ⊲ dezvoltarea urbană pentru profit, 
 ⊲ dezvoltarea imobiliară care rezultă în scumpirea 

continuă a prețurilor la locuințe, 

dar și relația între:

 ⊲ locuire și muncă, 
 ⊲ precum și locuire, mediu și sănătate.

 
Suntem membru fondator al Blocului Pentru Locuire 
constituit în 2017, și facem parte din Coaliția 
Europeană de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și 
la Oraș (European Action Coalition for the Right to 
Housing and to the City). 

Ca atare, revendicările noastre privind respectarea 
obligațiilor de către stat față de oameni țintesc 
diversele forme ale guvernării de la nivel local, 
național și european.

Pe baza cercetărilor noastre militante despre 
locuire, susținem că existența unui fond locativ 

public semnificativ poate să deservească nevoile 
multor categorii sociale care suferă de diversele 
manifestări ale crizei locuirii precum supraîncărcarea 
gospodăriilor cu costurile locuirii, locuirea în locuințe 
supraaglomerate, evacuările forțate, locuirea în 
locuințe inadecvate și/sau fără utilități, locuirea în 
mediu toxic, continua creștere a prețurilor pe piața 
de locuințe și a chiriilor private și inaccesibilitatea 
financiară a unei locuințe adecvate. 

De aceea, de la autoritățile administrației publice 
din Cluj-Napoca solicităm:

 ⊲ Creșterea fondului de locuințe sociale publice, prin 
realizarea anuală a 400 de locuințe sociale, urmărind 
ca livrarea locuințelor sociale să se apropie de nevoia 
reală din oraș pentru a ajunge treptat ca fondul de 
locuințe sociale să ajungă la un procent de 30% din 
fondul locativ local total.

 ⊲ Asigurarea unei locuințe sociale după maximum 2 
ani de la depunerea primei cereri.

 ⊲ Prevenirea evacuărilor ce lasă persoanele 
evacuate fără locuințe alternative adecvate, prin 
măsuri de susținere a celor care sunt în risc, în 
vederea evitării evacuării și/sau prin asigurarea unei 
locuințe alternative adecvate după o evacuare care se 
dovedește a fi inevitabilă.

Măsurile de mai sus sunt necesare dacă autoritățile 
noastre într-adevăr doresc să transforme orașul Cluj 
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într-un oraș pentru oameni, nu pentru profi.

Suntem conștiente că locuirea este centrală oricărei 
economii politice. Așa a fost și în timpul socialismului 
de stat, așa este și în capitalism. Știm că, tocmai din 
acest motiv, asigurarea dreptății locative pentru toți și 
toate necesită schimbări majore ale întregului sistem 
socio-economic. 

Cu acest scop, Guvernul și Parlamentul României 
ar trebui să inițieze mai multe modificări legislative 
și să asigure finanțarea unor politici publice care să 
transpună în practică prevederile legale, precum:

 ⊲ Recunoașterea dreptului la locuire ca drept 
constituțional.

 ⊲ Ratificarea tuturor tratatelor internaționale și 
europene, și a modificărilor lor ulterioare cu articole 
care obligă statele să asigure dreptul la locuință 
adecvată, dreptul la un mediu sănătos și implicit 
dreptul de a locui în mediu sănătos.

 ⊲ Susținerea financiară a unui Plan Național de 
Acțiune Multianuală pentru Locuințe Sociale Publice, 
precum și a unor programe locale de construire 
de locuințe sociale publice astfel încât acestea să 
răspundă nevoilor reale și procentul de locuințe 
publice care nu se vând să se apropie de 30% din 
procentul total de locuințe din România. 

 ⊲ Susținerea din bugetul public nu doar a 
construcției de locuințe sociale publice, dar și a unor 
modele alternative de locuire, cum ar fi diverse forme 
ale locuirii colective care se realizează prin structuri 
asociative non-profit.

 ⊲ Participarea chiriașilor de locuințe publice, prin 
asociațiile lor, la deciziile administrative ale guvernării 
locale cu privire la fondul locativ public.

 ⊲ Reglementarea chiriilor private și respectarea 

drepturilor chiriașilor prin contracte de lungă durată 
și asigurarea funcționării asociațiilor de chiriași la 
privați.

 ⊲ Plafonarea chiriilor private astfel încât ele să nu 
depășească 30% din veniturile chiriașilor.

 ⊲ Reglementarea pieței imobiliare rezidențiale 
astfel încât prețurile la locuințe să nu împovereze 
gospodăriile cu costurile locuirii.

 ⊲ Taxarea adecvată a profitului și a cifrei de afaceri 
a dezvoltatorilor imobiliari și a instituțiilor financiare 
care oferă credite imobiliare, iar veniturile provenite 
să contribuie la un fond național ce se poate distribui 
primăriilor în vederea realizării de locuințe sociale.

 ⊲ Renaționalizarea companiilor din domeniul 
energiei, controlul și plafonarea costurilor la 
energie, astfel încât ele să nu împovăreze bugetul 
gospodăriilor, dar nici al statului prin subvenții plătite 
la companiile energetice.

 ⊲ Asigurarea accesului la apă potabilă pentru toți.

Deoarece România este stat membru al Uniunii 
Europene, economia ei este afectată de politicile 
economice comunitare. Chiar dacă UE nu are atribuții 
în domeniul locuirii (aceasta ținând de suveranitatea 
statelor membre), politicile economice și fiscale ale 
uniunii afectează gradul și modul în care statele membre 
își pot respecta obligațiile față de cetățeni în domeniul 
locuirii. 

Legea europeană a concurenței, sau prevederile 
Semestrului European cu privire la deficitul bugetar și 
datoria publică, reduc posibilitățile statelor de a acționa 
efectiv în vederea asigurării drepturilor locative pe care, 
de altfel, Carta Socială Europeană și tratatele europene 
ale drepturilor omului le prevăd.

Grupările activiste pentru locuire din țările membre UE 
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trebuie să acționeze împreună pentru a pune presiune 
asupra decidenților instituțiilor europene cu scopul 
de a schimba tratatele fundamentale ale UE. Iar la 
nivel național și local, solidaritatea politică între toate 
persoanele afectate de criza locuirii și mobilizarea lor în 
acțiuni comune este necesară pentru a forța statul să își 
ia în serios obligațiile sale sociale față de oameni (și) în 
domeniul locuirii.

Câteva campanii din ultimii doi ani ale mișcării pentru 
locuințe sociale:

 ■ Locuințe sociale în 2 ani, nu în 20!, 2020: https://
tinyurl.com/3jweej2r

 ■ Comunicat de presă: promovați seria de apeluri 
către candidații și candidatele la poziția de primar 
și consilier local în Cluj-Napoca! Nevoia de o nouă 
politică a locuirii: investiții în creșterea fondului locativ 
public ca factor al relansării economiei și îmbunătățirii 
calității vieții, 2020: https://tinyurl.com/mrxsej58

 ■ Este timpul să repartizați locuințe sociale pentru toți 
solicitanții eligibili. Scrisoare deschisă către Primăria 
Cluj-Napoca, 202: https://tinyurl.com/2p8382ha

 ■ Scrisoare deschisă către Asociația Municipiilor din 
România. Revendicați de la Guvernul României să 
facă investiții publice în locuințe sociale, 2021: https://
tinyurl.com/2ehbx8h5

Construim solidaritate cu alte mișcări cu revendicări 
sociale:

 ■ Un Cluj verde cu dreptate locativă: https://tinyurl.
com/3ayujbez

 ■ Susținem revendicările protestelor sindicale: 
https://tinyurl.com/24z5kx2w

 ■ Punct de vedere privind pregătirea Strategiei de 
Locuire pentru Cluj-Napoca și Zona Metropolitană 

Cluj: https://tinyurl.com/2p8uu7ew

Cărți realizate de activiste din Căși sociale ACUM!, 
exemple ale cercetării militante despre și pentru 
locuire, publicate în colecția Studii Urbane Critice a 

Editurii Fundației Desire: 6

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

 ■ Locuirea în Cluj-Napoca. Fondul locativ, dezvoltare 
imobiliară și evacuări de Enikő Vincze, George Zamfir, 
Manuel Manu, Alex Liță, 2019

 ■ Muncă și locuire în pandemie la Cluj de Enikő 
Vincze, Alex Liță, 2021

 ■ Cărămida/A Tégla. Colecție de articole din ziar 
publicate între 2017-2021 de Căși sociale ACUM!, 2021

 ■ 2010-2020. Ultimii 10 ani în Pata Rât. Un deceniu de 
luptă pentru dreptate locativă, de Căși Sociale ACUM!, 
2022

 ■ ENHOJUST. Pentru o justiție antirasistă de mediu 
și de locuire de Enikő Vincze (ed), Vasile Gâlbea, 
Alexandru Luchiian, Bogdan Mincu, George Zamfir, 
2022

 ■ Locuire, mediu și sănătate în Pata Rât, editoare: 

Enikő Vincze și Linda Zsiga Greta, 2022

6 Aceste publicații se pot descărca gratuit de pe pagina de internet a Fundației Desire, respectiv a Căși sociale ACUM!
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ANEXĂ: Infografice ENHOJUST 
despre relația dintre locuire, mediu și sănătate

Prin cercetarea derulată în proiectul ENHOJUST ne-am propus să surprindem fenomenul locuirii în mediu toxic, 
îmbinând perspectiva sociologică cu cea legislativă, medicală și cea tehnică, de măsurare a poluării aerului în 
zone deprivate de condiții adecvate de locuire. 

Prin campania media ENHOJUST am contribuit la conștientizarea legăturii dintre mediu poluat, locuință inadecvată 
și sănătate precară, dar și la responsabilizarea statului cu privire la obligațiile sale legate de asigurarea, prin 
politici publice, a dreptului de a locui în mediu sănătos și de crearea unor condiții socio-economice în care toți 
oamenii pot să facă uz de acest drept.
 
Pe lângă cele două mari seturi de activități de mai sus, prin ENHOJUST am mai urmărit și elaborarea conceptului 
de justiție antirasistă de mediu și de locuire. El reflectă complexitatea interdependențelor dintre locuire, mediu și 
sănătate, și diferitele forme ale justiției sociale.

Convingerea noastră este că în România e nevoie de politici de mediu, de locuire și de sănătate care să adopte 
o perspectivă antirasistă și să elimine posibilitatea ca oamenii stigmatizați și inferiorizați prin rasializarea etniei 
sau clasei sau statutului lor social, să fie forțați, din cauze diverse, să locuiască într-un mediu toxic ce le pune 
sănătatea și viața lor în pericol. 

Din acest motiv, bazându-se pe rezultatele cercetării, am formulat câteva revendicări privind politica intersecțională 
antirasistă, pe care le-am prezentat unor decidenți politici de la nivel local, național și european. Dincolo de 
toate astea, am adus și o mică contribuție la construirea unei solidarități antirasiste între mișcarea ecologistă 
și mișcarea pentru dreptate locativă care ar putea veni și în susținerea mai largă a recomandărilor ENHOJUST.

De-a lungul campaniei mediatice, am realizat și promovat mai multe infografice și broșuri privind poluarea aerului 
în Pata Rât, starea de sănătate a locuitorilor din Pata Rât, dreptul la un mediu sănătos, dreptul la locuință adecvată 
și la justiție de mediu, și revendicările ENHOJUST. În cele ce urmează prezentăm câteva dintre ele.
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Transpunerea în legislație a dreptului la locuință adecvată și asigurarea condițiilor în care toți oamenii, indiferent de statutul 
social sau etnia lor pot avea acces la acesta și la dreptul la mediu sănătos. 

Recunoașterea prin legi și politici publice a legăturii dintre mediul toxic, locuirea inadecvată și sănătatea precară: starea de 
sănătate a populației depinde în mod direct de condițiile locuinței în care trăiesc și ale mediului în care locuințele lor sunt 
amplasate. 

Conștientizarea faptului că inegalitățile de mediu sunt legate de inegalitățile dintre oameni în funcție de unde își pot 
permite să locuiască sau unde sunt constrânși să locuiască datorită condițiilor lor financiare și politicilor locative și de mediu 
ale statutului.
 

Deși implicațiile mediului poluat asupra drepturilor omului sunt resimțite de indivizi și comunități din întreaga lume, 
consecințele sunt resimțite cel mai acut de acele segmente ale populației care se află deja în situații vulnerabile, inclusiv 
popoarele indigene, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități, femei. (Rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului 
al Organizației Națiunilor Unite în octombrie 2021 (HRC/RES/48/13).

Inegalitățile în ceea ce privește expunerea la mediul poluat care pune în pericol sănătatea necesită o recunoaștere sporită 
la diverse nivele ale  guvernării și o mai bună aliniere a politicilor sociale cu cele ale mediului (European Environment 
Agency: Expunerea inegală și impact inegal,  vulnerabilitatea socială la poluarea aerului, zgomot și temperaturi extreme în 
Europa, 2019).

Fundația Desire, Raportul proiectului ENHOJUST
www.desire-ro.eu/?p=4054

REVENDICĂM ASIGURAREA JUSTIȚIEI ANTIRASISTE
DE MEDIU ȘI DE LOCUIRE ÎN ROMÂNIA

Garantarea accesului la locuințe adecvate pentru toți într-un mediu curat printr-o politică a locuirii și a mediului care 
prioritizează interesele locuitorilor, și nu ale companiilor care fac profit din construirea de locuințe și din activități economice 
poluatoare. Cu acest scop se impun următoarele:   

 ▶ Asigurarea în fapt a accesului la locuințe sociale adecvate într-un mediu sănătos, care oferă  
 condiții de locuit la un preț accesibil în funcție de veniturile oamenilor și în care își pot proteja  
 sănătatea. 
 ▶ Prevenirea evacuărilor forțate prin măsuri integrate de locuire și de asistență și beneficii  
 sociale. 
 ▶ Interzicerea relocării din alte zone ale localității a persoanelor rome și altor persoane sărace  
 sau fără adăpost la o distanță de sub 1000 metri de la platforme toxice și/sau într-un teritoriu  
 slab dezvoltat sau neglijat din punctul de vedere al infrastructurii. 

OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR PUBLICE PENTRU ASIGURAREA 
DREPTULUI LA LOCUINȚĂ ADECVATĂ
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 ▶ Asigurarea unui program de locuire în cazul fiecărui proiect de regenerare urbană care  
 schimbă nu doar mediul construit ci și structura socială a populației din zonele ce trec prin  
 schimbări urbanistice majore, cu scopul de a proteja victimele vulnerabile.  
Reglementarea strictă a utilizării pentru scopuri rezidențiale a terenurilor periculoase din punctul de vedere al sănătății, 
datorită poluării anterioare sau existenței curente a unor platforme toxice.  

Interzicerea amplasării unor platforme care poluează și prin activitatea desfășurată emană elemente toxice, la sub 1000 de metri 
de la o zonă locuită formal sau informal. Relocarea imediată a persoanelor/ grupurilor/ comunităților care locuiesc în medii ce 
prezintă pericole toxice, în locuințe adecvate dintr-un mediu sănătos.

Locuințele sociale sunt locuințe care asigură accesul financiar al tuturor la locuințe 
adecvate, fiind create pentru a servi interesul public. Ele formează un stoc de locuințe care 
nu este sub influența proceselor de comodificare și financializare ale pieței imobiliare.  

Conform Legii locuinței din România, persoanele care câștigă sub venitul mediu pe 
economie și nu au (avut) în proprietate o locuință, sunt eligibile la locuințe sociale. Tocmai 
acest lucru asigură faptul că locuințele sociale constituie un fond de locuințe care, chiar 
dacă sunt într-un bloc, sau alte clădiri colective, nu implică riscul segregării rezidențiale.  

Segregarea rezidențială se întâmplă când autoritățile, de pe urma unor evacuări, mută oamenii cei 
mai săraci în zone sau în locuințe degradate. Ea se datorează mai ales modului în care funcționează 
piața de locuințe, pentru că cea din urmă clasifică și distribuie locatarii în zone/ locuințe mai bune 
sau mai slabe în funcție de veniturile lor.  
 
Ideal ar fi, dacă chiriașii locuințelor sociale ar avea un control asupra acestui stoc de locuințe, de 
exemplu prin asociații de chiriași sau reprezentanți în comisiile care administrează aceste locuințe 
și iau decizii cu privire la soarta lor.

Căși sociale ACUM!
facebook.com/CasiSocialeACUM

casisocialeacum.ro

Monitorizarea atentă a calității aerului în mai multe zone ale localităților.  

Obligativitatea realizării unor măsurători permanente a poluării aerului în zonele rezidențiale aflate în proximitatea unor 
platforme toxice.  

Cunoașterea cu exactitate a surselor de poluare din diverse zone. 

Luarea de măsuri pentru a îmbunătăți calitatea aerului în toate zonele localităților, în special cele toxice:

 ▶ Responsabilizarea companiilor poluatoare în localități (penalizări, obligații de  
 retehnologizare, suspendarea activității), cu scopul de a preveni, reduce și elimina poluarea  
 care afectează sănătatea oamenilor, și în primul rând al celor care locuiesc în apropierea unor  
 platforme toxice.

OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR PUBLICE PENTRU ASIGURAREA 
DREPTULUI LA MEDIU SĂNĂTOS
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 ▶ Informarea oamenilor despre gradul de poluare a aerului, iar în cazurile ce prezintă mari  
 pericole pentru sănătatea lor, luarea unor măsuri urgente în favoarea acestora. 
 ▶ Asigurarea unei asistențe tehnice oamenilor care sunt afectați cel mai tare de poluare în  
 vederea sprijinirii participării acestora la procesele decizionale cu privire la locuirea și mediul lor:   
 ▶ Consultarea, și nu doar informarea oamenilor cu privire la deciziile privind utilizarea  
 terenurilor și mediului din proximitatea lor pentru diverse proiecte de dezvoltare care cresc  
 poluarea aerului. 
 ▶ Implementarea unor proceduri clare și accesibile prin care oamenii pot să își prezinte  
 autorităților preocupările lor și să recomande soluții cu privire la proiectele din jur.  

Screening gratuit pentru populația afectată de mediul toxic, cu scopul diagnosticării unor boli în stadii în care acestea pot fi 
curabile.  

Susținerea persoanelor care locuiesc în zone toxice pentru a avea acces la analize și terapii medicale necesare tratării bolilor 
agravate din cauza locuirii într-un mediu toxic.
Susținerea victimelor locuirii în mediu toxic în efortul lor de a avea acces la justiție, și de a obține despăgubiri de la instituțiile 
și companiile responsabile pentru daunele cauzate sănătății.    
Adăugarea la strategiile și planurile de dezvoltare ale localităților a unui capitol privind justiția de mediu. 

Este imperativă elaborarea și implementarea de: 

▶ Măsuri integrate urgente, care să repare atât injustiția produsă de mediul toxic, cât și nedreptatea locativă în 
vederea asigurării efective a dreptului de a trăi o viață sănătoasă. 

▶ Seturi de politici publice multi- și inter-sectoriale privind mediul, locuirea și sănătatea. 

▶ Planuri multianuale concrete oriunde este nevoie de ele pe plan local care implementează politicile de mai sus 
și  mecanisme de finanțare care să asigure implementarea acestora.  

▶ Intervenții pentru combaterea rasismului instituțional și a formelor sale specifice precum rasismul de mediu și 
rasismul inerent politicilor de locuire.  

▶  Stabilirea clară a responsabilităților instituționale în vederea asigurării dreptului de a locui în mediu sănătos și 
colaborării între prefecturi, consilii județene, consilii locale, agenții de protecția mediului, gărzi de mediu, direcții 
de sănătate publică. 

Fundația Desire,
Policy brief ENHOJUST

desire-ro.eu/?p=4079 
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LOCUIREA ÎN MEDIU TOXIC

 ▶ Încalcă drepturile universale ale omului, precum dreptul la sănătate, dreptul la mediu curat,  
 dreptul la locuință adecvată, dreptul la o viață sănătoasă.
 ▶  Reduce speranța de viață în general, și speranța de viață trăită în sănătate în mod particular.
 ▶ Reflectă efectele distribuirii inegale a efectelor poluării (în funcție de distanța locuinței de un sit  
 toxic). 
 ▶ Produce forme specifice ale nedreptății sau injustiției sociale datorite intersectării efectelor  
 mediului toxic, locuirii inadecvate și sănătății precare. 
 ▶ Aceste nedreptăți și inegalități sunt rasializate în măsura în care ele afectează persoanele și  
 comunitățile care pe baza etniei și/sau statutului lor social-economic se consideră a fi o „rasă”   
 inferioară și ajung să fie asociate cu spațiile toxice care la rândul lor și ele sunt stigmatizate.  

FUNDAȚIA DESIRE
Cluj-Napoca, Mai 2022

ENHOJUST: desire-ro.eu/?page_id=3918
desire_cluj@yahoo.com
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4. Depozitele obișnuite, destinate gunoiului menajer, fără să aibă deșeuri periculoase, 
sunt surse de substanțe chimice cauzătoare de cancer, precum benzenul și clorura de 
vinil. S-a demonstrat că depozitele de gunoi închise de mai bine de 20 de ani mai emit 
clorură de vinil.

1. Autoritățile publice locale le-au încălcat persoanelor rome care locuiesc în casele 
modulare din Pata Rât următoarele drepturi prevăzute de Legea 86/2000 prin care 
România a ratificat Convenția de la Aarhus, dar și de Constituția României:   

▶ Dreptul de a trăi într-un mediu adecvat sănătății, sau dreptul la un mediu sănătos. 
▶ Dreptul de a fi participat la deciziile privind mutarea lor lângă vechea rampă (în 2010),  
sau amplasarea noilor rampe în proximitatea lor (în 2015).
▶ Dreptul de a fi primit asistență pentru a-și exercita dreptul la accesul la justiție în  
problemele privind locuirea în mediu toxic. 
▶ Dreptul de a fi fost informat despre impactul mediului toxic al rampelor de deșeuri  
asupra sănătății lor. 
▶ Dreptul la sănătate.

2. Particulele PM2.5 și PM10, care trec prin nas și gât, și pătrund în alveolele pulmonare: 

▶ Provoacă inflamații și intoxicări. 
▶ În caz de expunere pe termen scurt agravează boala pulmonară, provocând crize 
de astm și bronșită acută și crescând susceptibilitatea la infecție respiratorie, iar  la 
persoanele cu boli de inimă crește posibilitatea atacurilor de cord și aritmii.
▶ În cazul expunerii pe termen lung chiar și la o concentrație scăzută pot cauza cancer și 
moarte prematură.    

3. Hidrogenul sulfurat (H2S), care este un gaz exploziv și extrem de inflamabil, și apare 
în condițiile rampelor de deșeuri:

▶ Afectează metabolismul oxidativ, atacând țesuturile nervoase și cardiace, pentru că 
ele au cea mai mare cerere de oxigen.
▶ Afectează sistemul nervos central, astfel putând duce la deces din cauza stopului 
respirator.
▶ În cazul expunerii repetate/prelungite la niveluri moderate poate provoca tensiune 
arterială scăzută, dureri de cap, pierderea poftei de mâncare și pierderea în greutate, 
dar și leziuni ale sistemului nervos.
▶ În cazul expunerii prelungite la niveluri scăzute poate provoca erupții cutanate 
dureroase și ochi iritați.
▶ În cazul expunerii la niveluri ridicate provoacă paralizie respiratorie, convulsii, comă, 
leziuni cerebrale și cardiace, chiar moarte.

ȘTIAȚI CĂ?
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5. Populațiile care locuiesc aproape de rampe de deșeuri, sunt afectate mai frecvent de 
următoarele boli decât populațiile care locuiesc departe de rampe: 

▶ Boli ale plămânilor (astm, tuse cronică), ale tractului digestiv (diaree, gastrite, ulcer) 
sau ale pielii. 
▶ Patologiile infecțioase, inclusiv tuberculoza, ceea ce poate indica un efect de scădere a 
imunității generat de expunerea la poluanți respiratorii.

6. În 2010 primăria clujeană a construit câteva case modulare la o distanță de sub 1000 
de metri de vechea rampă toxică, și a mutat acolo cele peste 300 de persoane rome 
evacuate de pe fosta str. Coastei.
   
7. În 2015, când vechea rampă s-a închis, primăria clujeană a autorizat două noi rampe 
non-ecologice așa-zis temporare la o distanță de sub 1000 de metri de casele modulare 
din Pata Rât, dintre care una, rampa RADP funcționează și azi.

8. Persoanele care au fost mutate forțat în casele modulare din Pata Rât în 2010 nu au 
fost informate despre riscurile locuirii în mediul toxic al rampelor de deșeuri nici atunci, 
și nici în 2015.
 
9. De aproape 12 ani sănătatea persoanelor care locuiesc în modularele din Pata Rât nu 
a fost niciodată evaluată de autoritățile responsabile cu scopul de a urmări cum sunt 
ele afectate de toxicitatea mediului.   
 
10. Din totalul de 1500 de persoane care locuiesc în comunitățile din Pata Rât am găsit 
doar 15 persoane peste 65 de ani.

11. Aproape jumătate dintre respondenți la chestionarul medical din 2021 au declarat 
că au avut decese în familie în ultimii 5 ani, majoritatea cauzate de cancere sau de 
afecțiuni cardiovasculare.
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MĂSURĂTORI ÎN PATA RÂT
(prin doi senzori: uRADMonitor SMOGGIE-GAS H2S și senzor STROPdeAER pentru PM2.5 și PM10)

Concentrația maximă admisă pentru media zilnică H2S este:
0.008 mg/m3 sau 0.006 mg/m3 

PROBLEME DE SĂNĂTATE RAPORTATE DE CĂTRE LOCUITORII DIN PATA RÂT
(eșantion de 283 de persoane de peste 18 ani)
“În ultimul an ați avut oricare din următoarele probleme de sănătate?“

FUNDAȚIA DESIRE
Cluj-Napoca, Mai 2022

ENHOJUST: desire-ro.eu/?page_id=3918
desire_cluj@yahoo.com
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Apariții în colecția Studii Urbane Critice a Editurii 
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Pann-Abator-Parcul Feroviarilor, 2019 – https://
casisocialeacum.ro/archives/4042/santier-in-lucru-
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 ■ Enikő Vincze, George Zamfir, Manuel Manu, 
Alex Liță: Locuirea în Cluj-Napoca. Fondul locativ, 
dezvoltare imobiliară și evacuări, 2020 – https://
casisocialeacum.ro/archives/5300/locuirea-in-cluj-
napoca-fondul-locativ-dezvoltare-imobiliara-si-
evacuari/

 ■ Un deceniu de luptă pentru dreptatea locativă, 
2020, (Text Enikő Vincze, grafică Péter Máthé) 
– https://casisocialeacum.ro/archives/5505/un-
deceniu-de-lupta-pentru-dreptatea-locativa/

 ■ Enikő Vincze, Alex Liță: Muncă și locuire în 
pandemie la Cluj, 2021, https://casisocialeacum.ro/
archives/6315/munca-si-locuire-salarii-si-costurile-
locuirii-in-pandemie-la-cluj/    

 ■ Cărămida. Colecție de articole publicate în ziar 
între 2017-2020, 2021, https://casisocialeacum.
ro/archives/6457/caramida-colectie-de-articole-
publicate-in-ziar-intre-2017-2021-2/   

 ■ Enikő Vincze și Linda Zsiga Greta (ed): Locuire, 
mediu și sănătate în Pata Rât, 2022,

 ■ Enikő Vincze (ed.): Enhojust pentru justiție 
antirasistă de mediu și de locuire, 2022, https://
www.desire-ro.eu/?p=4182
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