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Liberalizarea prețurilor înseamnă competiția între 

firme pentru profit, iar rezultatul este scumpire 

costurilor traiulus și în România un val de scumpiri 

enorme. 

 

Anul 2022 a adus și în România un val de scumpiri 

enorme. 

Liberalizarea prețului la curentul electric și gaz, 
dar și creșterea prețului la carburanți au generat un 
lanț de scumpiri la alimente și multe alte bunuri și 
servicii elementare pentru viața omului. Articolul 
lui Andrei Mocearov din acest număr al ziarului Că-
rămida explică foarte bine cauzele scumpirii ener-
giei. Cunoscând faptul că gazul se tranzacționează 
pe bursa de valori și există o mulțime de firme in-
termediare care fac comerț cu el, ne dăm seama de 
logica acestei afaceri:  proprietarii firmelor de pro-
ducție și furnizare, precum și deținătorii de active 
la aceste companii își extrag profitul de pe urma ga-
zului pe traseul prin care acesta ajunge din pământ 
în casele noastre. De altfel, putem citi în presă că 
profitul companiilor din energie, 
gaze și 

pâinea (25,26%), ouăle (20,34%), și multe altele.2 
Recent, Syndex România a estimat valoarea coșului 
de trai decent pentru o familie cu doi adulți și doi 
copii pe luna septembrie 2022.3 Comparat cu sep-
tembrie 2021, aceasta a crescut în medie cu 20%. 
Dar în cazul costurilor de locuințe 
și al al-

a fost un fenomen îngrijorător de răspândit. Chiar 
și cu o scădere lentă a sa față de anii trecuți, în de-
cembrie 2021 sărăcia veniturilor a afectat 22.60% 
din populație5; iar rata sărăciei și excluziunii sociale 
(ce include și privațiuni materiale, precum incapa-
citatea de a plăti utilități, de a încălzi locuința, de a 
face față unor cheltuieli imprevizibile, și altele) a 
fost de 34.4%, cea mai mare în Uniunea Europeană.6 
Apelurile trimise azi populației de către companiile 
energetice sau guvernanți de la toate nivelele, prin 
care ne cheamă să reducem consumul de gaz, curent 
sau alimente ca soluție la scumpirea lor, sunt cât 
se poate de absurde, mai ales în cazul celor care și 
până acum trăiau din venituri mici și trăiau foarte 
economic, chiar precar. Întrebarea pentru cei mulți 
este la ce să (mai) renunțe. Pentru ei este foarte 
clar că nu presupusul fapt că ar fi consumat prea 
mult sau ar fi avut prea mulți bani a dus la crește-
rea prețurilor. Dincolo de ei, însă, există 
consens și 

liberă ce și cu cât să cumpărăm, va duce la reducerea 
prețului, pentru că firmele vor intra în competiție 
unele cu altele pentru a ne atrage către ele. Logica 
aceasta, însă, este cât se poate de falsă. Liberalizarea 

înseamnă scumpire, liberalizarea înseamnă jaf, este 

libertatea firmelor de a fura cât mai mulți bani din 

buzunarele noastre, înseamnă competiția între firme 

pentru profit.

Să vedem mai departe lista scumpirilor. În august 
2022, față de august 2021, mărfurile nealimentare 
s-au scumpit cu 15,98%, mărfurile alimentare cu 
18,22%, iar serviciile cu 8,26%. În topul scumpirilor 
stau gazul (creșterea prețului cu 70,64%), uleiul 
comestibil (49,68%), energia electrică (36,33%), 

petrol s-au dublat, triplat, 
și în unele cazuri au crescut de cinci ori 

în primul semestru al anului 2022 față de același 
interval din 2021.1 Liderul profitorilor este com-
pania Petrom (cu un profit de 4,6 miliarde de lei, 
creștere de 5 ori), urmat de Romgaz (profit de 1,72 
de miliarde de lei, față de 761 de milioane de lei), 
Nuclearelectrica (1,22 de miliarde de lei, creștere 
de trei ori), Hidroelectrica (cu o creștere cu 56% a 
profitului net, până la 2,6 miliarde de lei), și apoi 
de Rompetrol (profit net de 276,9 milioane de lei, 
după ce anul trecut era în pierdere).

Consumatorii finali sunt cei care plătesc aceste 
profituri. Precum forța de muncă este cea care face 
profit angajatorilor, sau cei care cumpără locu-
ințe de pe piață asigură profitul dezvoltatorilor 
și investitorilor imobiliari. Statul a contribuit la 
crearea economiei de piață, iar din 1990 încoace 
a liberalizat pe rând prețurile tuturor bunurilor și 
serviciilor. Profitorii ne spun că asta este libertatea. 
Ne mint că faptul că noi ne putem alege de pe piața 

tor cheltuieli cu 
locuința (precum utilitățile), aceas-

tă creștere a fost de 31.2% respectiv de 34%. Asta 
înseamnă că datorită costurilor de azi ale locuirii, 
dacă ar avea un trai decent, o astfel de familie, stând 
în chirie privată sau plătind rate la bancă pentru 
creditul imobiliar, ar trebui să poată să cheltuie 
pe lună 2273 lei pe locuință și 739 lei pe alte chel-
tuieli cu locuința (sume în care nu intră costurile 
cu dotarea locuinței), iar în total să aibă 8659 lei. 
Dacă nu are atâția bani de cheltuit, înseamnă că 
nu trăiește un trai decent. În 2021, aproape 30% 
dintre angajații din România au avut contracte de 
muncă înregistrate cu salariul minim.4 În 2022, 
netul salariului minim pe economie este de 1524 
lei, în timp ce, azi, precum ne spune analiza Syndex, 
o persoană ar trebui să aibă venituri de 3275 de lei 
pentru a putea trăi decent. Deci, cum ar veni, lucrezi 
două luni ca să trăiești o lună. 

Scumpirea costurilor traiului este un fenomen 
care se întâmplă în toată lumea. Totuși, să nu uităm 
că persoanele cu venituri reduse sunt cele mai afec-
tate. Iar în România traiul în sărăcie și până acum 

în rândurile multor 
economiști, că inflația de acum nu este 

cauzată de creșteri salariale și consum, precum 
afirmă economiștii liberali. Prețurile la diverse 
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bunuri au crescut, contribuind la inflație, datorită 
rupturilor în lanțurile de producție încă din peri-
oada pandemiei, precum și datorită speculațiilor 
financiare pe piața energetică și petrolieră, dar și 
fenomenului imitației ce caracterizează piața (toți 
cresc prețurile, chiar dacă nu sunt în lanțul de scum-
piri, pentru că asta devine norma pieței). Creșterea 
prețurilor se reflectă clar în creșterea profiturilor 
firmelor mari, în timp ce firmele mici și cele care 
nu fac afaceri prin speculații sunt și ele puse în risc, 
nemaivorbind despre cei care trăiesc din vânzarea 
forței lor de muncă.

Am văzut cum răspunsul guvernelor la inflație și 
al celui din România, prin Banca Națională a Româ-
niei, a fost creșterea dobânzilor bancare, lucru de 
care beneficiază băncile comerciale și care îi pune 
în pericol pe cei care au credite imobiliare. Pentru 
a fi eligibili la aceste credite, în trecut solicitanții 
au fost verificați strict de bănci:  dacă veniturile 
lor nu se încadrau într-o marjă stabilită de acestea, 
se considerau a fi în risc de a nu putea plăti ratele 
lunare, deci erau refuzați de către ele. Cu creșterea 
dobânzilor, și creșterea în paralel a celorlalte cos-
turi ale traiului, probabil că multe dintre cele care 
au fost eligibile la credite imobiliare acum câteva 
luni, azi nu se mai încadrează în categoria de “buni 
plătitori”. Întrebarea lor este ce li se va întâmpla 
dacă nu mai pot plăti ratele. Asta mai ales în condi-
țiile în care își vor pierde și locul de muncă pentru 
că firmele la care lucrează vor da faliment sau vor 
concedia o parte din angajații lor tocmai datorită 
costurilor crescute ale producției (din cauza pre-
țului crescut la energie) și reducerii capacității de 
consum a populației. Reducerea și lipsa consumului, 
știm bine, duce la reducerea producției, de aceea 
soluția impusă de guverne la inflație (reducerea 

consumului prin măsuri monetare, prolongarea 
creșterii salariilor și pensiilor, nereglementarea 
efectivă a prețului la energie) va duce la recesiune.

Pe scurt: salariile și pensiile celor mulți nu sunt 
suficiente pentru a face față scumpirilor. Oamenii 
își fac calcule, la ce să renunțe ca să supraviețuiască. 
Dar, renunțând la tot mai multe, însăși supraviețu-
irea devine imposibilă. Guvernele vin în continuare 
cu soluții de subvenționare a companiilor private 
care cresc profiturile acestora. Explicația pe care o 
dau este că cele din urmă sunt creatorii de locuri de 
muncă și bunuri. Și într-un fel este adevărat asta, 
pentru că în capitalism nu avem alternativă, în afară 
de eventuala întoarcere la capitalismul de stat de 
după cel de al doilea război mondial, în care statul 
a încercat să balanseze relația între capital și forță 
de muncă prin programe de investiții publice în 
servicii publice.

 
Însă, azi, alternativele trebuie căutate dincolo de 

capitalism. Pentru că ceea ce explodează în zilele 
noastre în criza costurilor traiului sunt defapt cri-
zele multiple produse de capitalism (economice, 
financiare, locative, climatice, energetice și altele). 
Chiar și persoanele cu venituri relativ mai mari, pe 
la nivelul salariului mediu pe economie, au început 
să simtă această criză, nemaivorbind despre cele 
cu venituri reduse sau oamenii care au trăit în să-
răcie și până acum. La rândul lor, pentru a susține 
economia de piață și capitalul, guvernele se înda-
torează, la un moment dat intrând și ele, probabil, 
într-o stare de faliment în care vor fi expuse și mai 
puternic intereselor statelor puternice și actorilor 
financiari globali.

Paula Boarță
 

Am rugat mai mulți prieteni, cunoștințe, vecini 
să împărtășească ce presupun pentru ei costurile 
traiului în prezent, care e lupta lor zilnică, dar și 
care sunt așteptările lor, ce măsuri dezirabile ar 
propune.

Mai jos aveți ideile și realitatea lor.

Din gândurile unei privilegiate

Scriu aceste rânduri din living-ul apartamentului 
de trei camere, open space, cu loc de parcare, două 
balcoane și vedere la pădure, cumpărat prin Pro-
gramul Prima Casă - în vreme ce fiul meu de patru 
luni își face somnul de după-masă în dormitor, iar 
soțul lucrează de zor în birou. Îmi sunt alături că-
țelușa și țestoasa și, la o oarecare distanță, pițigoii 
ce se înfruptă toată iarna cu semințele de floarea 
soarelui din hrănitoarea de pe balconul cel mare.

Dar vai. „Cumpărat” e mult spus, deoarece cuvân-
tul nu e potrivit situației noastre sau a majorității 
celor care fac parte din Program. Va fi cu adevărat 
„cumpărat” abia peste 23 de ani și 10 luni, când 

În principiu, acest moment tot mai dezastruos este 

prielnic pentru o largă solidaritate politică în vede-

rea depășirii regimului capitalist care ne-a adus în 

situația de azi în care suntem, viețile noastre fiind 

puse în pericol de războaie care retrasează ordinea 

globală, de militarizare, fenomene climatice și pe-

nurii economico-financiare. Odată ce ne-a împins în 

această stare, capitalismul nu mai poate pretinde că 

este cel mai bun mod de producție sau organizare 

societală pe care ne-o putem imagina.

 Dezbaterile sunt deschise, revoltele de toate felu-
rile probabil vor urma peste tot în lume, important 
este ca nemulțumirile să nu se adune în ograda ex-
tremei drepte, naționaliștilor și fasciștilor, sau celor 
care doresc reinstalarea capitalismelor naționale. 
Știm din istorie ce a urmat când s-a întâmplat asta. 
Socializarea mijloacelor de producție, socialismul 

internaționalist sunt cealaltă cale pe care omenirea 

ar trebui să o ia.

Situația critică generalizată de azi adâncește ve-
chea criză a locuirii cu care multe persoane se con-
fruntă de ceva timp, manifestată în supraaglome-
rarea în locuințe, supraîncărcarea gospodăriilor cu 
costurile locuirii, dar și în lipsa locuințelor sociale 
publice, sau în evacuările care lasă persoanele eva-
cuate fără adăpost adecvat. Am scris multe articole 
despre aceste fenomene în numerele anterioare ale 
ziarului Cărămida, iar mișcarea Căși sociale ACUM! 
a făcut multe acțiuni publice în care a atras atenția 
asupra lor. S-ar putea ca pe lanțul inflației care  
reduce capacitatea de cumpărare a oamenilor, la 
un moment dat prețurile de pe piața de locuințe să 
scadă. Dar cei care au cumpărat până acum locuințe 
ca investiție, probabil au deja bani mulți din astfel 
de investiții vechi (din chirii sau din tranzacționări 

Frânturi dintr-o criză capitalistă
vom fi plătit toate ratele lunare, toate asigurări-
le, toate cotizațiile către fondul de gestionare al 
Programului. Până atunci, deși poate părea altfel, 
suntem supușii jocului capitalist, asemenea altor 
persoane mai puțin privilegiate decât noi.

La 6 ani și două luni după ce am luat creditul, 
ratele sunt cu 100% mai mari ca la început, iar eu, 
deși am promovat de mai multe ori, cheltui același 
procent (semnificativ) din venituri cu achitarea lor. 
Nici nu mai zic, îmbătrânesc.

Ce îmi rămâne, deci, de făcut? Să muncesc neîn-
trerupt până la, cel puțin, 59 de ani, și să promovez 
cât de mult pot – sau să investesc într-o recalificare 
în IT, sperând că bula asta profesională magică nu 
se va sparge până ajung la pensie.

Dar, desigur, nu am de ce să mă plâng. După un 
deceniu petrecut în Cluj, locuind ba la cămin (o bună 
vreme cu încă șase colege în aceeași cameră), ba în 
chirii precare, ba, pe șest, într-un birou al cărui fo-
toliu extensibil îmi devenise pat, șansa de a prinde 
loc în Program a fost imposibil de ratat. 

O șansă pe care am avut-o datorită, în primul rând, 
relației pe care am stabilit-o cu actualul soț prin 
căsătoria tradițională. Înșiși banii de avans (5% din 

valoarea apartamentului, marele avantaj al Progra-
mului), ne-au fost împrumutați pentru câteva luni 
și i-am putut returna ulterior, pentru că între timp 
primiserăm… darurile de la nuntă.

Dincolo de această alegere, am avut norocul ca 
până acum să fim sănătoși și capabili să lucrăm. 
Dacă doar unul din noi ar fi intrat în șomaj, situ-
ația financiară ar fi devenit aproape imposibil de 
gestionat.

Cea care mi-a propus să scriu aceste rânduri m-a 
rugat să vorbesc despre măsurile care cred eu că 
se pot lua pentru a îmbunătăți condițiile de trai, 
în general, și situația locativă, în mod particular, la 
Cluj. Ea știe că, pe lângă poziționarea mea la stânga, 
nu sunt radicală, iar opinia mea nu va fi de această 
natură. Da, poate că din prea multă durere am ajuns 
la această blazare, însă cel puțin deocamdată, ră-
mân cu ea.

Știu prea bine cum e să nu ai unde să faci o baie 
sau să te retragi pentru o jumătate de oră după o zi 
epuizantă, sau să fii obligată să socializezi zâmbind 
când tot ce ai vrea este să te pui jos și să plângi 
în intimitate. Am avut, însă, noroc. Norocul meu 
au fost tinerețea, sănătatea, cinematografele și 
bibliotecile Clujului.

Prin urmare, iată: am ajuns să cred că o soluție 
potrivită pentru ameliorarea situației locative ac-

Maria Stoica 

 

Fragmente din interviuri realizate in comunitatea 

de pe strada Cantonului

Prima familie

În pandemie ne-a fost greu și pentru că o parte 
din noi lucrau la negru și bineînțeles că atunci când 
puteai ieși pe stradă doar cu adeverință din partea 
angajatorului, o parte dintre noi și-au pierdut locul 
de muncă. Într-un final, a trecut pandemia și ne-am 
putut relua activitatea la muncă (în construcții, de 
exemplu), dar nu bine am scăpat de un necaz, că 
am dat de altul, majoritatea lucrăm pe minim pe 
economie, sau sunt care și pe mai puțin.

Prețurile mari care  cresc de la o lună la alta m-au 
făcut să încerc să caut o altă soluție pentru a avea 
cele necesare la copii (7),  iar soluția a fost cantina 

cu plată. Măcar îmi asigura cât de cât cele necesare 
(ulei, zahăr, făină, carne, iar uneori și ceva dulce 
pentru copii). 

A doua familie

Nu mă mai descurc cu banii, sunt plătită cu ziua 
iar de când soțul a decedat, îmi este tot mai greu 
cu copiii(3). Am auzit că și-au facut niște vecini 
cantină cu plată, mă gândesc să merg și eu să vad 
cât ar costa 3 porții și dacă nu-i mult, poate reușim 
să strângem bani și să-mi fac, nu prea am de ales.

A treia familie

Deci da, trăiam și înainte în sărăcie, dar acum de 
când pâinea e 10 lei, trăim mult mai rău. Am ajuns să 
nu mă mai descurc cu banii. La copii le mai trebuie și 
o haină de școală, încălțăminte că vine iarna, la ăsta 
micu pamperși, șervețele (alea se termina repede 
și amu chiar sunt scumpe, câte 13 lei 2 pachete). 

Comunitatea afectată de prețurile 
de după pandemie

Mă mai împrumut la unul, la altul, până ia bărbatul 
bani, sau iau eu alocațiile, dar sincer nici nu prea 
mai ai aici la cine te împrumuta.

A patra familie

Evit și să mai merg cu copiii în oraș, la cumpă-
rături nici nu mai zic, mai bine îl trimit pe bărbat 
singur și îi zic ce să cumpere și atâta. Sunt copii, îți 
dai seama că dacă merg cu ei, le trebuie și lor câte 
ceva și de multe ori mă gândesc că pe banii ăia le 
mai fac o zi de mâncare și de cât să-i fac să plângă, 
mai bine nu-i duc. 

Sunt zile când nici nu am ce le găti.

Uneori doar seara reușesc a le găti ceva.

Sunt zeci de astfel de povești în comunitate, dar 
nimeni să le asculte, să le găsească o soluție. Mereu 
și pe rețelele de socializare majoritatea spun „la 
muncă cu ei”. Muncim maică, dar degeaba muncim 
pe 14 milioane, când de fapt îți trebuie dublu ca să 
ai ce mânca toată luna.

> Responsabilitatea pentru creșterea prețurilor nu e a ta. Deci  e 
nedrept să ți se ceară să îți reduci nevoile și să alegi să trăiești în 
austeritate. 

> Politicienii ne spun că zilele bogăției sunt pe terminate. Ne învață 
cum să facem economii. Să le spună asta celor care se 
îmbogățesc de pe urma scumpirilor. Este revoltător că 
îmbogățiții nu vor să plătească taxe pe măsura câștigurilor 
făcute.   

▪ Vino să aruncăm la coșul de gunoi facturile care ne împovărează. 
Împreună cerem salarii și pensii pe măsura costurilor traiului. 

▪ Solicităm reducerea și plafonarea prețurilor de pe piața energiei, 
de alimente și de locuințe. 

▪ Revendicăm tarife sociale la utilități, mai multe locuințe sociale și 
reglementarea chiriilor. 

▪ Ne exprimăm solidaritatea pentru ca nimeni să nu fie aruncat 
afară din orașul devenit paradis imobiliar. Pentru ca statul și 
companiile să lucreze în favoarea oamenilor. 

▪ Învățăm să ne manifestăm împreună nemulțumirile. 

      Așa facem noi politică.         

Clujul nu este scump doar de azi sau de ieri. De ani buni ne 
costă o avere să avem o locuință în acest oraș. Mai nou, statul a 
liberalizat prețurile la energie. Scumpirile decise de firme au 
luat-o razna. Angajatorii vor să mențină salariile cât mai jos. 
Banii furați din buzunarele noastre se regăsesc în profitul com-
paniilor, profit care acum este mai mare ca oricând!  

Bogăția lor este sărăcia noastră. Mai mult, statul român se  
împrumută ca să asigure profitul firmelor. Iar datoriile stat-
ului le plătim noi, cetățenii.

CE FACEM?

DE CE ESTE TOTUL SCUMP?

NEMULȚUMIRILE NOASTRE

> Criza prețurilor se adună peste vechea criză a locuirii. Chiriile, 
dobânzile mari la credite imobiliare și lipsa de locuințe sociale ne 
aruncă în stradă. Este inacceptabil ca în același timp politicile să 
sponsorizeze băncile și speculanții imobiliari. 

> Ei ne spun să rezistăm la frig, la foame, la lipsa de locuințe. 
Suntem nemulțumiți că în loc să investească în servicii publice, 
statul investește banii noștri în militarizarea țării. Iar pe noi ne 
împinge într-o nouă austeritate. 

         

multiple) și vor cumpăra în continuare. Apoi, scăde-
rea prețurilor de pe piața imobiliară va începe un 
nou val de speculații: fondurile de investiții și per-
soanele private care au bani, vor cumpăra locuințe 
la prețul scăzut cu scopul de a câștiga și mai mult 
la finalul acestui ciclu al crizei economice, după ce 
prețurile la locuințe și chiriile vor începe să crească 
din nou. Până atunci, însă, mai este o întrebare: vor 
apela dezvoltatorii imobiliari la ajutoare de stat? 
Vor apărea noi programe guvernamentale care să 
susțină construcțiile de locuințe de către privați, 
inclusiv dezvoltatori, și astfel și băncile care oferă 
credite imobiliare? Noi spunem că nu ar trebui să 
se întâmple așa.

Este important să ținem minte: criza locuirii nu 

este una și aceeași cu criza imobiliară. Creșterea 
prețului la locuințe înseamnă criza locuirii din 
punctul de vedere al oamenilor care au nevoie de 
locuință ca să locuiască în ea; în timp ce din punctul 
de vedere al actorilor imobiliari criza imobiliară 
înseamnă reducerea profitului câștigat de ei de 
pe urma reducerii prețurilor la locuințe. Statul va 

trebui să decidă care criză dorește să o rezolve și 
cum, pe cine sprijină împotriva cui. Căși sociale 
ACUM! susține că în domeniul locuirii, statul nu ar 

trebui să salveze băncile și dezvoltatorii, ci ar trebui 

să se folosească de bugetul public pentru a construi 

locuințe sociale publice. Sau să salveze din com-

paniile private doar cele mai esențiale, punându-le 

condiții clare privind servirea interesului public. Iar 

odată cu resetarea politicii economice de pe urma 

crizei multiple actuale, ar trebui să impună modalități 

de reglementare a pieței de locuințe. Crearea unui 
regim locativ mixt, afirm eu, bazat pe proprieta-
tea mixtă (o paritate între proprietatea publică și 
proprietatea privată, deci eliminarea supremației 
proprietății private asupra locuințelor) și controlul 
democratic asupra deciziilor statului ar fi soluțiile 
spre care ne-am putea îndrepta în viitorul apropiat 
în acest domeniu.

1 https://www.libertatea.ro/stiri/cine-sunt-ma-
rii-castigatori-ai-crizei-energetice-din-ro-
mania-unele-companii-inregistreaza-profi-
turi-si-de-cinci-ori-mai-mari-4295369

2 https://economedia.ro/breaking-rata-inflatiei-
a-ajuns-la-153-in-luna-august-cele-mai-mari-
scumpiri-gaze-70-cartofi-54-si-ulei-50.html

3 https://www.mediafax.ro/social/familie-doi-co-
pii-nevoie-venituri-aproape-8-700-lei-in-
tr-luna-duce-trai-decent-aproximativ-85-con-
tractele-munca-romania-platite-valoare-mi-
ca-cea-cosului-trai-decent-21257095 

4 https://www.zf.ro/eveniment/statisti-
ca-1-58-milioane-angajati-romania-lucreaza-sa-
lariul-minim-19939492 

5 https://tradingeconomics.com/romania/
at-risk-of-poverty-rate-eurostat-data.html

6 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-expla-
ined/index.php?title=Living_conditions_in_Euro-
pe_-_poverty_and_social_exclusion&oldid=575050

Enikő Vincze
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tuale din Cluj constă în acceptarea unei abordări 
de tip câștig-câștig: un anumit procent de locuințe 
din noile ansambluri rezidențiale să fie în mod 
obligatoriu locuințe sociale. Cât? Într-o primă fază, 
5 la sută, crescând spre 10, apoi 20 în anii ce vin. 
Rezultatul ar fi o mai bună integrare a persoanelor 
eligibile ce provin din comunități defavorizate, 
eliberarea treptată a presiunii (desigur, justifica-
te) asupra instituțiilor locale, dar și satisfacerea 
poftelor financiare ale jucătorilor din imobiliar. 
Fie că vrem, fie că nu, în Cluj s-a construit, se con-
struiește și se va mai construi masiv – doar un 
exemplu: viitoarele proiecte imobiliare de pe locul 
fostelor platforme industriale din zona Gării. Iar 
cei ce dețin puterea politică vor să se construiască 
în continuare.

Cred că e foarte important să se lucreze cu criterii 
foarte bine definite – de exemplu, apartamentele 
sociale să nu difere în niciun fel (cel puțin până 
la stadiul de semi-finisat inclusiv), de celelalte 
apartamente din bloc. Scrierea de proiecte care 
să permită angajarea de personal calificat (experți) 
și semi-calificat (de exemplu, studenți la Sociologie 
și Construcții) pentru implementarea corectă a 
acestor măsuri va contribui major la exercitarea 
unui control real asupra jucătorilor implicați. Din 
experiența mea în mișcarea Salvați Roșia Montană 
(inclusiv ca observator la referendumul din Apu-
seni în decembrie 2012), am observat că, la nivel 
local, pot activa cu succes astfel de grupuri dedi-
cate, suficient de puternice încât să facă posibil 
acest control.

Deasemenea, cred că viitoarele evacuări sunt 
imposibil de evitat, cel puțin pe termen mediu, de-
oarece presiunea intereselor din imobiliar asupra 
politicului este mult prea puternică. Ceea ce se poa-
te obține este o coordonare a numărului de victime 
ale evacuărilor cu numărul de locuințe sociale nou 
alocate prin noile construcții (private și publice) – 
în paralel, desigur, cu măsuri de recuperare a deca-
lajului din evacuările anterioare. În plus, consider 
că anumite tipuri de spații, precum bazele sportive, 
pot fi extinse sau reamenajate cu băi publice, spații 
de întâlnire cu acces liber, cantine și biblioteci. 
Cred că, într-o prima etapă, un astfel de demers ar 
fi mai ușor decât scrierea de la zero a unor proiecte 
dedicate, iar rezultatele ar fi rapide și de impact. 
Pentru zonele cu un număr ridicat de persoane 
care locuiesc în condiții improprii, sunt necesare, 
ca măsuri urgente, construcția de cantine și băi 
publice – cu accent mai mult pe calitatea logistică 
decât pe durabilitatea construcției în sine. Numă-
rul actual al cantinelor publice unde se poate lua 
masa la un preț decent (aproximativ 20-25 de lei, 
meniul zilei) este foarte mic, spațiul și personalul 
redus (de unde și cozile ce ajung la zeci de persoane 
în jurul orelor 12-13), iar programul de lucru, mult 
prea scurt (în general, 11-16). Aceasta e o situație 
inacceptabilă, care poate și trebuie să se schimbe.

O altă sugestie este asigurarea asistenței biro-
cratice pentru persoanele care doresc să aplice 
pentru locuințe sociale. Oricât de multă energie ar 
consuma, rolul ei este esențial pentru ca persoanele 
respective să aibă cu adevărat șansa de a primi lo-
cuințele atât de necesare pentru un trai decent. La 
facultate, studenții trebuie să facă practică pentru 
a strânge un număr semnificativ de credite. O idee 
de practică (din nou, pentru facultăți de tipul Soci-
ologie și Administrație Publică) este chiar aceasta: 
susținerea birocratică a persoanelor care doresc 
să aplice pentru locuințe sociale și/sau să reziste 
evacuărilor ilegale.

Nu în ultimul rând, oricât de dur sună, cred că 
evitarea terminologiei de extremă stânga – prac-
tic, a pleca de la faptă și nu de la vorbă – ar ajuta 
mult în implementarea cu succes a ideilor celor ce 
susțin construirea de locuințe sociale și creșterea 

semnificativă a numărului de beneficiari. Am pu-
tea avea Gemeinde Sozialismus (în Viena, un sfert 
din populație trăiește în locuințe sociale) fără să îl 
numim așa – sau să începem să îl numim doar după 
ce devine o realitate, cu ale sale beneficii incontes-
tabile. Da, o anume formă de populism se poartă 
acum la Cluj-Napoca, și nu e una de stânga, dar 
poate fi folosită în avantajul mișcărilor pro-locuire 
– de la scurte video-uri de promovare în autobuze, 
la discursuri în deschiderea evenimentelor de so-
cializare din cartiere. Să nu uităm că în România 
se locuiește în spații supraaglomerate, dar că 98% 
dintre acestea sunt spații private – și, deși prima 
explicație e cea a numărului redus al locuințelor 
sociale, nu e vorba doar despre asta, ci și despre 
acel “ești om, dacă ai casa ta”. Bineînțeles, limita-
rea folosirii terminologiei radicale nu trebuie în 
niciun caz să înlocuiască fapta – acțiuni directe 
și în instanță, proteste, prezența în ședințele de 
consiliu local.

Da, pentru mine a durat ani de zile ca să ajung să 
am acea “a room of one’s own”, și o baie caldă atunci 
când îmi doresc. Dar nu le-am avut mereu. Dacă 
le-aș fi avut, atunci poate că acum aș fi altundeva 
sau, în orice caz, aș fi mai mulțumită de mine și 
mai vizibilă, deoarece încrederea în sine depinde, 
în cazul meu, direct proporțional de condițiile de 
locuire. Ceea ce îmi doresc e ca și alte persoane 
să aibă parte de această schimbare în bine – dar 
nu datorită norocului și compromisului, ci a res-
pectului din partea legislatorului și al celor care 
implementează legea. Și, bineînțeles, al grupurilor 
de suport care fac posibilă legislația cea justă. Voi 
reveni, acum se trezește bebelușul.

D.P., 36 ani

Probabil e o părere destul de populară, dar să 
trăiesti în Cluj nu e ieftin. Dacă ar fi să scazi o chirie 
de 200 de euro, facturi de aproximativ 200 de lei 
și bani pentru mâncare dintr-un salariu minim pe 
economie, nu mai rămâi cu aproape nimic. Doar 
dacă lucrezi în IT, atunci le scazi pe cele de mai sus 
din foarte mult și rămâi cu ceva.

R.J., 30 de ani

Clujul bate cap în cap două ideologii majore: des-
chiderea și oportunitățile din vest contra senti-
mentul de  proprietate întâlnit la nivel național. 
Da, Clujul este un oraș scump, însă oferă multă des-
chidere spre oportunități financiare și educative. 
Când eram student mi se părea că oferă tot ceea ce 
aș putea avea nevoie, însă, odată ce am devenit pă-
rinte am văzut neglijența față de tineretul familist: 
lipsa de spații verzi, de creșe și grădinițe este foarte 
mare, împingând acei studenți atrași cu ardoare 
pe perioada facultății în orașele natale din cauza 
costurilor de creștere a copiilor, sentiment care se 
accentuează  din ce în ce mai mult, pe măsură ce 
recesiunea crește.

Payment la nașterea copilului, ar fi bine să existe 
și aici pentru că sigur ar ajuta banii respectivi.

Subvenție pentru copiii care nu au loc la grădi-
nițele/creșele de stat pentru că e destul de scump 
la privat.

Mai multe spații verzi.
Limitarea traficului pe anumite zile/zone/tip de 

mașină.
Sortarea deșeurilor să fie obligatorie.”

D.L., 25 de ani, R.L., 27 de ani

Costul traiului în Cluj este destul de scump și 
poate fi redus la maxim evitând ieșitul în oraș și 
cheltuieli suplimentare, iar partea de mâncare dea-
semenea (un cost ce poate fi redus prin gătit acasă). 
Costul chiriilor este foarte mare, ținând cont că ma-
joritatea nu lucrează în IT și salariul mediu net este 
3500 ron, din care trebuie plătite cheltuieli,chirie 
și costuri de trai. O foarte mare parte din populație 
trăiește de la salariu la salariu cu parte de savings 
minimă. Cu salariul mediu pe economie îți permiti 
doar să trăiești de la lună la lună, de cele mai multe 
ori trebuind să împarți costurile cu o altă persoană 
/ colegi de apartament. Oraș de 3 stele promovat ca 
de 5, cu costuri de 5.

S.B., 34 de ani

Problema locuirii și asigurării unui trai decent 
în Cluj-Napoca din perspectiva unui student non-
STEM care se află în plină tranziție de la școală la 
piața muncii este conturată prin observarea unei li-
nii de demarcație puternice de inegalitate din punct 
de vedere salarial între posturile de entry-level 
care presupun abilități tehnice și cele în care aceste 
abilități nu sunt necesare.

Atras de strategia de branding a orașului Cluj-Na-
poca, studentul, odată nevoit să se mute din cămin 
după finalizarea studiilor, trebuie să gestioneze 
costurile de întreținere adaptate și la situația actu-
ală de creștere galopantă a prețurilor la toate cate-
goriile de produse, lucru ce a dus la o raționalizare 
accentuată a produselor alimentare consumate, în 
condițiile în care bursa de merit în cuantum de 700 
de lei nu este suficientă pentru a asigura un trai 
decent (după plata chiriei).

Punctul de interes și în mod practic construirea 
prețurilor de închiriere sau cumpărare a unui imobil 
au ca element de referință (în mod nefavorabil cla-
sei de mijloc) nivelul de trai al unei persoane care 
activează în domeniul IT (peste 5000 RON), iar un 
student la prima slujbă este încadrat în intervalul 
2200-2800 RON. În condițiile respective, studenții 
apelează în continuare la ajutorul părinților, își 
iau al doilea job, toate acestea pe lângă presiunea 
socială de a aprofunda studiile și la nivel masteral, 
activități ce extind activitatea de muncă uneori la 
peste 12 ore pe zi.

A. T., 22 de ani

Eu vreau să pot trăi în liniște și să nu mă gândesc 
la ziua de mâine, că pot să cumpăr pâine sau nu?

1148 lei am pensie de urmaș după soțul, n-am 
avut destui ani și așa era cea mai bună sumă pe 
care puteam să o primesc, fiindcă pentru îngrijirea 
copiilor am rămas acasă și după aceea nu m-au mai 
primit înapoi la muncă. Am șase copii și soțul a mu-
rit acum trei ani; 15 ani a fost bolnav, din care 8 ani a 
fost bolnav la pat. El era tehnician la Tehnofrig, doar 
acolo a lucrat toată viața. Ca cheltuieli am curentul, 
de 11 ani nu am gaz, pur și simplu am avut o sumă 
mare și n-am putut plăti. Pe când soțul încă trăia, 
închipuiți-vă că 350 de lei erau medicamentele pe o 
lună, aparatul de oxigen am avut gratis, dar pentru 
celălalt aparat pentru plămâni trebuia să plătesc 
lunar 200 de lei. Din ‘96 stăm în locuința asta soci-
ală de pe str. Decebal. Atunci aveam trei copii mici 
și Bobo, fiica cea mare, cu soțul și cu fetița ei, ea 
tot aici a stat doi ani, în 25-30 de mp, după care a 
primit locuință socială pe str. Ciurea. Nu mai știu 
cât era atunci chiria, dar acum e 98 de lei. Mâncare 
fac pe reșoul electric. Din luna mai n-am primit 
factura la energia electrică, când o să vină, nici nu 
știu ce o să pot să fac… cu restul cheltuielilor pe 
apă, salubritate, dacă mai rămân 700 de lei, dar eu 
mănânc așa, foarte modest, să spun așa, ca să pun 
deoparte ceva bani. Și acum, din fiecare pensie așa 
am tras ca să rămână ce am pus deoparte, că dacă 
vine o factură mai mare la curent, să o pot plăti. 
Dacă rămân fără curent, atunci eu mor aici iarna. 
Nu pot să spun că mi-a fost cald iarna, da’ ce să fac, 
ce să fac? N-am ce să fac.

De-a lungul timpului orașul s-a schimbat din rău 
în mai rău, tot mai scump și mai scump. Acum am 
noroc că am primit un card cu 250 de lei de la stat; 
e pentru cei care n-au avut pensie până la 1500 sau 
2000 de lei, cam așa. Anul trecut am avut ajutor la 
încălzire și la curent. Acum am băgat hârtiile, fata a 
fost și a depus, și am primit un telefon de la un domn 
care m-a întrebat dacă chiar cu curent încălzesc 
și fac de mâncare. Zic: Da. Am zis și anul trecut și 
au venit două doamne care au văzut cum stau. No, 
au zis că o să vină și anul ăsta. Nu știu exact cât e 
ajutorul, că facturile vin diferit…Ca să poți trăi un 
pic mai bine ca persoană singură, măcar 2000 ar fi 
bine să ai, ca să poți să-ți plătești totul și să nu-ți 
fie frică că vină o factură mare și Doamne, Doamne, 
ce fac?! Stau cu frica asta…

Ar trebui ca Primăria să facă mai multe blocuri 
de locuințe sociale, că sunt foarte mulți care nu au 
bani să cumpere locuință sau să plătească o chirie 
așa scumpă. Prețurile ar trebui să scadă, la energie, 
la alimente, că dacă ridică prețurile la combustibil, 
curent, gaz, aia imediat trage după ea scumpirea 
alimentelor. Acum 7-8 ani, când am început să iau 
franzelă neagră de la Velpitar era 2, 60 de lei, acum 
e aproape 8 lei. 

De la gaz mi-am luat gândul, nu trăiesc atâta cât 
să pot plăti, chiar dacă în rate! La copiii mei nu pot 
să apelez, că fiecare are copiii săi și e cu problemele 
lui și tot așa plătește și se chinuie. Folosesc doar 
caloriferul electric din cameră, la cel din bucătărie 

velul trotuarului. Acolo a vrut să ne dea primăria 3 
camere, dar era pivniță, plină cu lucrurile tuturor 
celor care locuiau acolo. Ăsta-i lucrul dvs. de făcut, 
de zugrăvit, vopsit, scăpat de lucruri, mi-a zis de 
la Primărie. Atunci nu am acceptat și aici, bătrâna 
care era  a murit, iar nepoata sa studentă a plecat 
la rudele din Cluj și ne-a dat nouă locuința. Am fost 
nevoită să primesc, e mică, nu-i mică, asta este!

Ultimul meu copil care s-a mutat de aici a fost 
în 2007. Băiatul cel mai mare a primit tot locuință 
socială pe bvd. Muncii, dar a lucrat luni de zile să o 
pună la punct. Era într-un hal fără de hal la început, 
dar n-a avut încotro. Băiatul mai mic a avut noroc 
că soția sa a moștenit după bunica sa o sumă de bani 
și așa au putut să cumpere o locuință în Florești.

Eu vreau să pot trăi în liniște și să nu mă gândesc 
la ziua de mâine, că pot să cumpăr pâine sau nu.

D.S., 73 de ani

Românii merită salariu minim net de 3.275 de 
lei, nu firimituri, ca să aibă de unde plăti costurile 
la utilități pentru locuință!

Susțin creșterea salariului minim net la 3.275 de 
lei. Propunerea guvernului de creștere a salariului 
minim brut de la 2.550 la 3.000 de lei e mult prea 
puțin, mai ales în contextul crizei energetice și a 
inflației. Creșterea de stat minimal a guvernului 
este sub nivelul directivei europene și sub nivelul 
coșului minim pentru un trai decent care stabilește 
stabilește salariul minim net la 3.275 de lei.

Valoarea coşului minim de consum pentru un 
trai decent pentru o familie de doi adulți şi doi co-
pii pentru luna septembrie 2022 este de 8.659 lei 
pe lună, în creștere cu 20% față de anul trecut, 
arată datele Fundației Friedrich Ebert România 
şi Syndex România. Cele mai mari costuri, trebuie 
subliniat, în coșul minim pentru un trai decent sunt 
legate de locuire!

Milioane de români ar beneficia de creșterea 
salariului minim net la 3.275 de lei, așa cum ara-
tă calculul coșului minim pentru trai decent. Am 
inițiat o lege care fundamentează salariul minim 
pe coș. Dar Guvernul refuză să o pună în practi-

vârstă care sprijină cel mai tare creșterea salariului 
minim, dar și că în top trei privind îngrijorările lor 
legate de viitor constă în asigurarea unei locuințe.

Adrian Dohotaru, fondator al Societății Organiza-
te Sustenabil, SOS, parlamentar în mandatul 2016-
2020, ales recent președinte executiv al Verzilor, 
activist, om politic și cercetător.

Costurile acceptate ale școlii publice și ale vieții 

care în general doar se impun în Cluj

Cred că una dintre cele mai mari probleme ale 
noastre, ale adulților cu copii școlari, este ce ne 
facem cu copilul după ora 12.00-13.00, dacă noi 
lucrăm până la 17.00, cel puțin. Copilul este într-o 
școală de stat, deci automat programul nu include 
și scoală după masă, doar dacă nu cumva din lipsă 
de spațiu, se face școală după masă. Ca să existe 
totuși o variantă de compromis, evident pe banii 
părinților, a apărut generic numit „semi-ul” pentru 
clasele primare, dacă învățătoarea de la clasă este 
de acord să organizeze și școala îi permite, atunci 
apare această „oportunitate” la costul de 1,000 
RON/lună, 30 RON/zi/copil merge spre învățător 
și aproximativ 20 RON costul cu catering-ul. Ora de 
final a semi-ului este 16.00, ceea ce este infernal 
pentru că practic fugi de la serviciu să îți iei copilul, 
prin trafic etc. Mie cel puțin în clasele 0-3, cred 
că mi-a rămas copila în fața școlii până să ajung și 
câte 20 de minute după 16.00, pentru că biroul meu 
nu era lipit de școală, deci se stă și în trafic, nu se 
poate nimeni teleporta. Pe copiii norocoși îi ridică 
câte un bunic/ă, practic apare „paradigma bunicilor 
care fac shadowing”, să poată părinții avea joburi 
de 8 ore și să câștige mai mult decât minimum pe 
economie, în varianta ideală. Pentru ceilalți care 
nu au bunici în oraș, foarte colocival spus și chiar 
la mișto, ghinion! Ce m-a frapat mereu este cumva 
ideea asta pe care parcă o citești pe fața tuturor, 
fiecare să se descurce, asta e, nimeni nu întreabă, 
ca nu cumva să ceri ajutorul.

Am cunoștințe care au doi copii și probabil câștigă 
ambii adulți aproximativ 8000 RON și îmi poves-
teau cum au fost nevoiți să aleagă între a trimite 
copiii la înot sau să îi lase la „semi”, iar atunci când 
mergeau la înot, nu mai puteau rămâne la semi, 
pentru că se ajungea la costuri de 3000 RON lunar. 
Cred că e de la sine înțeles că este nevoie și de mân-
care, haine, sunt și cheltuielile cu utilitățile, apar și 
chestiuni medicale. Anul acesta școlar, semi-ul s-a 
scumpit, a ajuns de la aproximativ 700 RON cât era 
anul trecut școlar, la 1000 RON. Dacă copilul este 
pasionat de un sport și nu îl poate face la Palatul 
Copiilor, asta presupune o taxă lunară către un club 
sportiv particular, așadar, alți bani.

Copiii care provin din familii cu venituri de până 
în 900 RON/membru de familie merg în programele 
sociale ale ONG-urilor, sunt câteva centre de zi în 
oraș care luptă împotriva abandonului școlar și 

Aș mai adăuga faptul că chi-
riile sunt foarte mari, iar să ne 
luăm un apartament, nici nu am 
îndrăznit, având în vedere pre-
țurile foarte mari și rata care 
s-a dublat în ultimul an. Trebuie 
să suporți toate aceste costuri 
ca să locuiești într-un oraș în 
care nivelul de poluare crește 
și cu 500% în decursul unei zile.

Ca soluții, propun să nu mai 
fie rezidența un criteriu la ad-
miterea la creșă și grădiniță; ar 
putea fi, de exemplu o dovadă 
că locuiești aici, un contract de 
chirie sau contract de muncă la 
o firmă din Cluj.

În București este un One Time 

nici nu dau drumul, ca să fac eco-
nomie. Mă îmbrac bine și de 11 ani 
deja m-am obișnuit așa.

În timpul comunismului am lo-
cuit pe strada Croitorilor, tot în 
chirie, iar în ‘96 am primit aici 
locuință. Cândva a fost casa soa-
crei, dar ea s-a mutat acolo în ‘43 
și, cum era război, n-o transcris pe 
numele ei și pur și simplu ne-o dat 
afară, primăria a dat la altcineva 
ca locuință socială. Prima dată 
ne-a dat ca locuință, vizavi de gară 
este casa aia uriașă la stradă, unde 
se văd niște geamuri uriașe la ni-

că pentru că știe că dacă își 
asumă acest calcul oficial, 
atunci revendicările legitime 
ale angajaților vor duce la alt 
prag al salariului minim, nu 
firimiturile existente acum. 
Un salariu minim crescut la 
un nivel decent oferă dem-
nitate românilor, o șansă în 
plus de a rămâne în țară, dar 
și posibilitatea de a acoperi 
iarna cheltuielile mari pentru 
locuire.

România este antepenul-
tima țară din UE în privința 
cuantumului salariului mi-
nim. Statistici diverse arată 
că tinerii sunt segmentul de 
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Despre „mafia imobiliară” din Timișoara

Căși sociale în inima Europei – 
corespondență de la Bruxelles

Manuel Mireanu
 

In luna iunie, Timișoara a ajuns în atenția presei 
naționale cu un nou „scandal” în care erau implicate 
persoane rome. Câțiva membri ai asociației LOGS, 
care oferă asistență refugiaților și migranților din 
oraș, au fost agresați de o femeie romă când erau 
pe cale de a se muta într-o clădire „istorică” din 
centru.1 Asociația LOGS a mediatizat incidentul, 
declarând că a căzut victimă „mafiei imobiliare.”2 
Presa a preluat stirea, ambalând-o în termeni cât se 
poate de dramatici: „mafia imobiliară a învins”, „so-
lidaritatea vs interesele mafiei imobiliare”3, „ame-
nințați și atacați de mafia imobiliară” etc. Până și 
primarul Fritz a condamnat „cu fermitate acțiunile 
de intimidare” ale mafiei imobiliare. Peste noapte, 
o femeie romă de 65 de ani care aruncase cu pietre 
a devenit „mafia imobiliară din Timișoara”, această 
sperietoare care bântuie existența timișorenilor 
deja de ani de zile.

Puțină lume care trăiește acolo sau vizitează 
capitala Banatului nu știe ce este această mafie 
imobiliară. Oricine ajunge în Timișoara aude po-
vestea celor două sute de clădiri istorice care au 
fost cumpărate de „clanurile interlope de romi”. 
Clișeul cel mai des întâlnit este „romii dețin centrul 
Timișoarei’. La asta se adaugă și o sumedenie de 
povești despre cum familiile de romi s-au mutat 
într-un imobil și au forțat și intimidat celelalte 
familii care locuiau acolo să se mute, pentru a pune 
mâna pe întreaga clădire. Iar cireașa de pe tort 
este evacuarea unei clădiri care a fost cumpărată 
de romi și în care funcționa un spital.

Este clar, totuși, pentru toată lumea, că această 
„mafie” a lucrat constant în tandem cu autoritățile 
locale, primărie, funcționari, notari etc. Iar în cli-
pa când costurile de imagine și capital politic au 
devenit prea mari, aceleași autorități au început 
să reprime familiile de romi bogați care cumpă-
raseră clădiri „istorice.” Mai mulți capi ai acestor 
„clanuri”, cum le numește presa, au fost arestați și 
amendați. Astfel încât, pentru câțiva ani, se părea 
că Timișoara poate respira liniștită. Și totuși, în iu-
nie 2022, „mafia imobiliară a învins.” Ce înseamnă 
această „victorie”?

Timișoara are într-adevăr un număr mare de 
clădiri „istorice”, cu valoare arhitecturală mare. 
După 1990, multe din ele au făcut cazul unor proce-
se complicate de retrocedare și cumpărare. Romii 
bogați au fost, evident, doar o parte din cei care 
au dat tunuri imobiliare și au reușit să pună mâna 
pe astfel de clădiri. La fel de evident este și faptul 
că nu toate aceste construcții au avut de-a lungul 
anilor de „tranziție” o valoare ridicată. Multe din 
ele erau în stare avansată de degradare, sau erau 
în zone cu interes imobiliar scăzut. Din acest punct 
de vedere e clar că „partea leului” nu a revenit ro-
milor, întrucât majoritatea palatelor secession din 

ție care ajută refugiații – oameni cât se poate de 
stigmatizați în România – alege să perpetueze un 
stereotip stigmatizant.

Pentru noi, cele și cei din mișcarea pentru drep-
tul la locuire din România, această preocupare a 
timișorenilor pentru mafia imobiliară romă pare 
oarecum stranie. De ani de zile atragem atenția 
asupra diverselor alianțe dintre administrații lo-
cale și capital, care duc la gentrificări, proiecte imo-
biliare masive și evacuări. În toate aceste eforturi 
ale noastre nu a existat vreodată vreun adjectiv 
după conceptul de „mafie imobiliară” – ea nu este 
romă, română, maghiară, italiană, germană etc – 
este doar atat – o mafie, o adunătură de oameni 
foarte bogați care folosesc spațiile urbane pentru 
a genera profituri cât mai mari, aruncând oamenii 
precarizați în stradă. 

Dar, desigur, fiecare persoană e liberă să cerce-
teze ce dorește, iar jurnaliștii timișoreni au tot 
dreptul să se preocupe de fenomenele imobiliare 
locale – chiar daca această preocupare are un pe-
digree neo-nazist. 

Ceva este totuși putred în obsesia timișorenilor 
cu mafia imobiliară romă din orașul lor. Pe lângă 
simpatia evidentă pe care o avem pentru oamenii 
forțați să își părăsească locuințele, nu putem să 
nu observăm că aceste campanii împotriva mafiei 
imobiliare din Timișoara sunt și despre altceva 
decât solidaritatea cu cele evacuate. Nu ne putem 
abține să intrebam: cui folosesc aceste campanii? 
Ce s-ar întâmpla în Timișoara dacă dintr-o dată 
romii bogați nu ar mai deține vilele respective? Ar 
deveni clădirile istorice – „patrimoniul” orașului – 
spații publice, accesibile tuturor? S-ar transforma 
ele în (horribile dictu!) locuințe sociale? Nici vorbă 
– ele ar intra, ca alte sute de astfel de imobile din 
oraș, în posesia altor oameni bogați, care le-ar fo-
losi după bunul plac. Doar că, într-adevăr, aceștia 
nu ar mai fi romi. 

Pentru că ceea ce deranjează de fapt în Timișoara 
nu e că aceste clădiri sunt deținute de mafioți și 
bogătani, ci că ele sunt deținute de romi. Bogați sau 
nu, romii din România nu sunt bineveniți în orașele 
noastre – fie pentru că locuiesc în zone precare, 
insalubre și nesigure, fie pentru că au turnulețe 
la palate și la cavouri. 

Nu putem să nu observăm standardele duble: opu-
lența nu deranjează în cazul oamenilor de afaceri 
români și străini care organizează vânători de urși 
și petreceri somptuoase, dar deranjează când ro-
mii bogați fac câte o nuntă sau înmormântare cu 
mașini de lux; evacuările nu deranjează în zecile 
de cazuri pe care le semnalăm de ani de zile, dar 
deranjează când romii care devin proprietari cer 
o chirie prea mare (într-un mod deloc diferit de 
alți rechini imobiliari din, să zicem, Cluj); clădirile 

centrul Timișoarei au fost și sunt în continuare în 
posesia investitorilor străini. În principal italienii 
dețin o parte însemnată a acestor clădiri.4 Faptul 
că romii dețineau un număr de vile vechi a devenit 
o problemă abia odată cu valul de gentrificare al 
orașului, care a urmat după criza financiara din 
2008. Atunci, aceste clădiri au fost „redescoperite” 
și râvnite de investitori.

Dar nu de la investitori a pornit dorința timi-
șorenilor de a scăpa de „mafia imobiliară”. Primii 
care au vorbit public despre asta au fost grupurile 
de neo-naziști Noua Dreaptă și Naționaliștii Auto-
nomi. Încă de la finalul anilor 2000, aceste grupuri 
organizau „marșul împotriva mafiei imobiliare”, cu 
slogane (pe care nu le voi reproduce) care cereau 
scoaterea din oraș a familiilor de romi care dețin 
clădiri în Timișoara. La aceste marșuri se pome-
nea Ion Antonescu, se strigau insulte rasiste, se 
îndemna la acțiune din partea timișorenilor etc.5

Și timișorenii au început să acționeze. Asociația 
Salvați Patrimoniul Timișoarei duce de ani buni o 
campanie pentru „salvarea” unei vile deținute de 
romi, care a aparținut unor florari habsburgici.6 
Campania a mobilizat zeci de timișoreni care au 
protestat, cerând stoparea degradării vilei. O per-
sonalitate locală care a scris despre această vilă7 
este jurnalista Brîndușa Armanca, fosta directoare 
a Institutului Cultural Român de la Budapesta. 
Ea scrie de ani buni despre „palatele” romilor care 
„redesenează orașul” și despre „patrimoniul in-
terbelic” care este „cotropit de clanurile” de romi. 
Nici cavourile romilor bogați din Timișoara nu au 
scăpat atenției doamnei Armanca.8 Tot ea a scris 
pe larg, deasemenea, în iunie, despre incidentul 
cu asociația LOGS.9

Alți cetățeni ai Timișoarei au avut la rândul lor 
inițiative în legatură cu „mafia imobiliară”. Vla-
dimir Voiasciuc, care a făcut parte din partidul 
neo-legionar „totul pentru țară” și care era apro-
piat de naționaliștii autonomi pomeniți mai sus10, 
are un blog în care prezintă cei zece pași prin care 
acționează „mafia imobiliara”11. În 2012 a candidat 
la funcția de consilier local cu un program în care 
„lupta contra corupției” figura ca element central.12 
Un alt ziarist timișorean care și-a făcut un renume 
din a investiga „mafia imobiliară” este Mălin Bot, 
care în 2010 descria în ziarul Adevărul cum „clanul 
Covaci și-a pus la uscat covoarele pe gardul Parcu-
lui Rozelor, simbol al Timișoarei”.13

Aceasta este deci genealogia termenului pe care 
asociația pentru ajutorul migranților LOGS l-a re-
adus în spațiul public în această vară – un termen 
folosit de grupări de extremă dreapta, de neo-le-
gionari și de varii jurnaliști cu un simț critic ches-
tionabil. S-ar fi cuvenit ceva mai multă precauție 
în folosirea unor asemenea concepte din partea 
unei asociații ale căror valori sunt „diversitatea” 

istorice lăsate în paragină deranjează mai puțin în 
București, unde mafia retrocedărilor nu este nici 
de departe romă,15 dar deranjează în Timișoara 
unde câteva vile sunt deținute de romi; proiectele 
imobiliare gigantice din orașele României sunt vă-
zute ca investiții și regenerare urbană, dar palatele 
romilor sunt urâte și kitsch.

Și pentru că nu am vrea să se creada că facem 
‘whattaboutisme’16, declarăm explicit că noi cele și 
cei din mișcarea pentru dreptul la locuire suntem 
împotriva oricărei mafii imobiliare, a oricărei aca-
parări de proprietăți de către bogătani și a oricăror 
proiecte prin care orașele pierd clădiri publice, cum 
sunt spitalele sau parcurile. 

Cu toate acestea ne este foarte greu să nu re-
marcăm că tonul în care se poartă discuția despre 
mafia imobiliară din Timișoara este mai puțin o 
preocupare pentru dreptate socială, cum pretind 
portavocile sale, și mai mult o preocupare estetică 
– cea a omului care strâmbă din nas, deranjat de ce 
vede, aude, miroase. Iată, spre exemplu, ce scria un 
jurnalist timișorean în 2013, citat de altfel și de 
Brîndușa Armanca: „Vile superbe, case boierești ori 
palate, adevărate bijuterii arhitecturale, au căzut 
rând pe rând în mâinile mai multor clanuri [...] care 
au transformat Mica Vienă în Marele Kitsch. Situa-
te în cele mai frumoase zone centrale ale orașului, 
acestea au fost în mare parte transformate de noii 
proprietari, care le-au adăugat plăci de marmură și 
ornamente încărcate din lemn și piatră, străjuite de 
turnuri impresionante. De un rafinament greu de 
explicat”.17 Sau, după cum a declarat un politician 

Oana Uiorean

Cartierul în care locuiesc la marginea Bruxe-
lles-ului împlinește anul acesta 100 de ani. Primele 
case au fost ridicate în 1922 pentru a oferi condiții 
de locuire decente muncitorilor evacuați din cen-
trul orașului. Ei trebuiau mutați pentru a face loc 
așa-zisei revigorări urbane: demolări de locuințe 
insalubre, lărgirea străzilor principale și acoperirea 
râului Zenne, foarte poluat și imposibil de asanat, 
dar și îmburghezirii centrului muncitoresc al ora-
șului. Noul cartier a fost botezat Bon Air („aer bun”) 
iar străzile sale au primit nume precum Strada Fe-
ricirii sau Strada Sănătății. Semnalul era limpede: 
aici, familiile muncitorești care trăiau în condiții 
mizere în centrul orașului urmau să se regăsească 
în case construite pentru bunăstare. Unele urmau 
să aibă pentru prima dată toaleta în casă, acces la 
o viață sănătoasă și să fie înconjurate de aerul cu-
rat oferit de natura de la marginea orașului. Ceea 
ce se întâmpla era în spiritul vremurilor: cartiere 
asemănătoare se construiau în aceeași perioadă 
în alte colțuri ale Bruxelles-ului și în alte zone ale 
Europei, ca de exemplu în Viena. Socialiștii acelei 
perioade își uneau forțele cu arhitecți și urbaniști 
vizionari, nu pentru a scăpa de oamenii care nu 
aduceau profit, ci pentru a oferi vieți mai bune po-
pulațiilor care de-a lungul istoriei fuseseră mereu 
precare, asuprite și exploatate. Construcția s-a in-
spirat din arhitectura engleză, pe modelul cottage, 
cartierul dezvoltându-se în următorii 20 de ani cu 
rânduri de case identice gândite pentru familii mai 
mici sau mai mari, cu grădini care comunicau între 
ele și spații verzi de joacă și de recreație, precum și 
diferite prăvălii necesare traiului local. În centrul 
cartierului nu se afla o biserică, ci o școală încăpă-

fi semnul că se apropie un val de gentrificare, dar, 
mulțumită legii prin care locuințele sociale nu pot 
fi vândute pe piața liberă, cartierul promite să re-
devină spațiul minunat de locuire pentru oameni, 
nu pentru profit, pe care și l-au dorit fondatorii săi 
acum 100 de ani.

Vechii locuitori ai cartierului, care au crescut pe 
aceste străzi iar acum sunt pensionari, se plâng une-
ori că cartierul nu mai e ce a fost. Dar eu și ceilalți 
care facem parte din noua generație de locuitori 
nu dorim să privim spre trecut, ci să ne imaginăm 
viitorul. Majoritatea celor care locuim aici suntem 
imigranți din toată lumea. Cu toate că unii sunt 
precari iar alții o ducem ceva mai bine, datorită 
protecției sociale pentru cei mai săraci, moștenită 
din trecutul socialist al Belgiei, ne bucurăm cu toții 
de standarde bune de viață. Copiii noștri se joacă 
împreună fără să învețe să îi privească pe alții de 
sus, sau respectiv să accepte să fie priviți de sus. 
Vom veghea cu toții ca legea să nu se schimbe și 
punem la cale inițiative și petiții pentru ca primă-
ria să înceapă să reachiziționeze din casele ieșite 
din patrimoniu, pe măsură ce actualii proprietari 
doresc să vândă. Acest lucru e cu atât mai important 
acum, când facturile la curent și gaz s-au triplat 
datorită liberalizării pieței de energie. Pentru majo-
ritatea oamenilor aceste costuri neașteptat de mari 
reprezintă poarta spre sărăcire. Tot mai multe gos-
podării ajung să aibă nevoie de locuințe sociale sau 
locuințe cu chirii subvenționate, dat fiind că chiriile 
de pe piața liberă au crescut și ele enorm, fără vreo 
intervenție a guvernului pentru a le plafona. Dar, cu 
toate că listele de așteptare se lungesc, patrimoniul 
de locuințe sociale nu se adaptează și e chiar în 
pericol să fie redus. De aceea rămânem vigilenți și 
implicați în prezentul și viitorul cartierului, pentru 
că în capitalism drepturile sociale sunt mereu sub 
asediu și riscăm mereu să le pierdem.

local, citat și el de Armanca: „Nu e infracțiune mică, 
e teroare, e mafie. E criminalitate organizată. Așa 
s-a ajuns să fie ocupate cele mai frumoase zone din 
Timișoara, casă cu casă, stradă cu stradă”.18

Și dacă ne amintim că evacuarea romilor din Cluj 
din strada Coastei din 2010 a fost făcută și pentru 
ca prezența lor „nu dădea bine” langa Nokia, NATO 
și Biblioteca Județeană, ne putem întreba: oare ce 
duhnește a putred în lupta timișorenilor cu „mafia 
imobiliară”?
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și „educația”.14 Oricâtă simpatie merită 
situația în care a fost pusă, este totuși 
o ironie amară faptul că o organiza-

toare. Casele erau proprietatea primăriei și erau 
atribuite ca locuințe sociale, contra unor chirii bine 
temperate, pentru binele oamenilor nu al pieței.

În anii 80, pe măsură ce orașul se extindea, au în-
ceput presiunile asupra primăriei să vândă din pa-
trimoniul de case sociale pe piața imobiliară. Acest 
lucru s-a și întâmplat și ca urmare, cam jumătate 
dintre cele 225 de case au fost vândute unor pro-
prietari privați. Din fericire, partidele comuniste și 
socialiste ale acelor vremuri au reușit să treacă prin 
parlament o lege care să interzică astfel de vânzări 
ale locuințelor sociale. Ca urmare, astăzi cartierul 
este pe jumătate locuit de proprietari privați, dar 
cealaltă jumătate constă din case care aparțin încă 
primăriei și sunt închiriate în regim social. Însă 
primăria, victimă a măsurilor de austeritate impuse 
de guvernele neoliberale ale ultimilor 40 de ani, 
a neglijat renovarea caselor din patrimoniul său, 
astfel încât acum 10 ani când m-am mutat eu aici 
(am cumpărat una dintre case de la un proprietar 
privat) majoritatea caselor sociale nu mai puteau fi 
locuite și erau cu scânduri la ferestre. În ultimii trei 
ani primăria a întreprins în sfârșit o mare acțiune 
de renovare a locuințelor sociale, și, cu toate că nu 
a fost plăcut să locuim într-un veșnic șantier, astăzi 
multe dintre case sunt aduse la standarde înalte de 
confort și izolare energetică. Noii locatari încep să 
își ia în primire locuințele, iar cartierul trece astfel 
printr-o renaștere binevenită. Pe străzi sunt din 
nou mulți copii, avem parte de sărbători ale cartie-
rului unde ne regăsim oameni din cele mai diferite 
colțuri ale lumii și se vorbește de un nou plan de 
reînverzire și de limitare a traficului cu mașini din 
cartier, precum și de extinderea școlii pentru a face 
loc tuturor copiilor. Într-un alt context, acesta ar 

care se chinuie să își mențină activitatea. Din ce 
se întâmplă în teren reiese că este nevoie și de mai 
multe centre de zi și care să acopere zone și mai 
vaste de intervenție. Consumul de substanțe începe 
și de la 10-12 ani, o dată cu asta apar ca un carusel 
și alte situații, de la absenteism și chiar abandon 
școlar la alte situații tragice precum, abuzul sexual.

Mă gândesc că existența unor centre comunitare 
în fiecare cartier al orașului, cu acces la servicii 
pentru fiecare copil/tânăr rămâne o variantă care 
eu cred că ar trebui explorată. Nu trebuie să o in-
ventăm noi, doar să o adaptăm. De unde să vină 

banii? Din bugetul local, din bugetul guvernamental, 
din ambele, în principal primul pas în a găsi o solu-
ție ar fi să existe o intenție. Sunt instituții locale 
cu organigrame monstru, despre care cred că se 
vorbește de 20 de ani, și poate că merită începută 
reorganizarea și în loc de 4 consilieri și ceva per 
departament, să rămână 2. Dezvoltarea unui copil 
nu trebuie să țină doar de câți bani are părintele, ea 
ar trebui văzută ca un drept, care trebuie apărat și 
dezvoltat comunitar.

Ideea asta că traiul în Cluj e scump și cine nu își 
permite să plece, în fapt îmi sună, nu elitist, ci foarte 

meschin! Atunci ce să facem, să plecăm toți care nu 
câștigăm peste 3000 Euro pe lună de persoană, deși 
și noi plătim taxe și impozite? Lobby-ul se face doar 
de cei care câștigă cel mai mult pentru că s-au trasat 
deja niște canale de comunicare în care codul de 
acces este 5 stele? Echitatea nu se împarte ușor, dar 
nu se va mai împărți nici teoretic, dacă nu reușim 
să ne mobilizăm și să cerem un minimum acces la 
servicii comunitare.

Adela Lazăr, ONG-ist



CEI PATRU CAVALERI AI
SCUMPIRILOR

FINANȚELEIMOBILIARELE SALARIZAREAENERGIA

Marii profitori ai creșterii prețurilor la energie 
sunt companiile producătoare și furnizoare de 
energie, precum și deținătorii de active la aceste 
companii care le tranzacționează la bursa de 
valori. Dacă nu se schimbă logica lor de a face 
afaceri cu energia, nu contează dacă ele sunt 
deținute de stat sau de privați.

Cei care au nevoie de o locuință pentru a locui în 
ea, plătesc profiturile dezvoltatorilor și 
investitorilor imobiliari. Prețul unei locuințe 
include aceste profituri, și nu doar materialele 
de construcție sau salariile constructorilor. 
Statul contribuie la creșterea cererii de locuințe 
de pe piață prin reducerea ofertei de locuințe 
sociale publice.

Gazul s-a financializat. Locuințele s-au 
financializat. Prețurile lor nu depind doar de 
oferta și cererea fizică, ci și de speculațiile 
financiare care se fac cu ele. Proprietarii băncilor 
se îmbogățesc și ei de pe urma dobânzilor 
impuse pe credite.

Liberalizarea pieței energetice și de locuințe 
înseamnă creșterea continuă a prețurilor. 
Salariile, mai ales cele din sectorul privat, sunt 
ținute la nivele reduse pentru ca angajatorii să 
obțină mai mult profit din valoarea produsă de 
forța de muncă. Lucrătorii sunt triplu exploatați: 
ca forță de muncă, cumpărător/ chiriaș de 
locuință de pe piață, consumator de energie.  
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Cum au ajuns piețele de energie să producă prețuri 
care nu pot fi plătite?

Andrei Mocearov, economist, inginer energetician

Sâmbătă 1 octombrie a.c., emisiunea „Internati-
onales”, la TV 5, l-a avut ca invitat pe Elio Di Rupo, 
ministru-președinte al Valonei, ex-premier al Bel-
giei. Unul dintre subiectele discutate a fost cel al 
prețurilor la energie.  Elio Di Rupo a pronunțat cu-
vântul „impayable” (neplătibil). Adică prețuri atât 
de mari încât majoritatea gospodăriilor și firmelor 
nu le mai pot plăti.

Cum s-a ajuns aici?

Tendința de creștere a prețurilor la energie, gaz 
și electricitate, s-a manifestat din 2021, în special 
a doua parte anului și a continuat în 2022 (figura 
1 și figura 2).

puțină apă, în 2022, există o singură explicație: Pu-
tin. Ursula von Leyen, președinta Comisiei Europene 
nu are dubii în această privință: „Putin folosește 
energia ca armă, provocând dificultăți economice 
și sociale.” (discursul din 5 octombrie a.c. în fața 
Parlamentului European).

Aceste presupuse cauze ar putea poate explica o 
creștere de 10-15% a prețurilor la energie, în niciun 
caz creșteri de 10-15 ori mai mari, adică de peste 
1000%.

Există un consens că prețurile mari la electricita-
te sunt determinate de o combinație de două lucruri: 
prețurile mari la gaz și modelul prețului marginal 
pe piața de electricitate.

cărbune. Cum acum în UE producția de electricitate 
cea mai scumpă este cea bazată pe gaz, prețul pe 
piața de electricitate este puternic influențat de 
prețul gazului. Astfel, prețul de echilibru pe piața 
de electricitate este dat de prețul producției de 
electricitate pe bază de gaz. Acest model este apărat 
cu strășnicie pe motivul că ar încuraja investițiile 
în surse regenerabile de electricitate.

Ultimul pachet de liberalizare a energiei din 2019, 
cu intrarea în vigoare în 2021, stimulează și mai 
mult tranzacțiile spot și dă o lovitură decisivă con-
ceptului de serviciu universal pentru electricitate 
și gaz. Serviciul universal presupune livrarea re-
spectivului serviciu tuturor la prețuri rezonabile / 
accesibile. A fost schimbat un singur cuvânt, „rezo-
nabil” a devenit „competitiv”, și astfel a fost îngropat 
complet serviciul universal. 

Creșterea abruptă a prețurilor la energie este 
rezultatul tipului de model  de piață pe care liderii 
europeni l-au dorit. Reprezintă o trăsătură a pieței 
gazului, nu un accident deranjant.

Ce s-a întâmplat în România? 

În primul rând, România, ca stat membru al UE, a 
preluat politicile și regulile UE privind liberalizarea 
piețelor de energie, gaz și electricitate.

În privința prețurilor, trebuie să facem o distinc-
ție între prețurile pe piața angro și tarifele perce-
pute de furnizorii de electricitate și gaz (la care se 
adaugă diverse taxe de natură energetică și fiscală). 
Există evident o legătură între prețurile angro și 
prețurile cu amănuntul. Într-o lume normală, fur-
nizorii de electricitate și gaz estimează consumul 
de energie al consumatorilor din portofoliul propriu 
și încheie contracte pe termen lung cu producătorii 
de energie, conform acestei estimări. Diferențele 
între consumul efectiv și consumul estimat pot fi 
corectate prin tranzacții pe piețele spot, intra-day 
și day-ahead (piața de ziua următoare – PZU). Așa-
dar, piața spot ar trebui să fie o piață de reglaj fin, 
nu locul unde se vinde și se cumpără volume mari 
de gaz sau electricitate. În România, de exemplu, în 
luna august a.c. 63% din electricitate a fost tranzac-
ționată pe piața angro/spot. Prețurile pe piața spot 
sunt prin natura lor mai speculative, mai volatile. În 
plus, piețele spot sunt integrate, regional, cu piețe 
din UE. Astfel, are loc o convergență a prețurilor, 
dar pentru România acest lucru nu reprezintă un 
avantaj. Interconectarea cu piețe din țări mai scum-
pe are ca rezultat transmiterea spre noi a prețurilor 
mai mari.

Volumul mare de energie tranzacționat pe piețe 
angro face ca prețurile de aici să se transmită mai 
puternic, prin furnizori, spre consumatorii finali, 
gospodării sau firme. În plus, dacă volumul de ener-
gie tranzacționat pe piețele spot sunt mari, prețu-
rile de acolo influențează mai puternic și prețurile 
contractelor pe termen lung. În felul acesta, vola-
tilitatea prețurilor se transmite în întreg sistemul 
energetic și până la urmă în întreaga economie.

Ce a făcut UE când tendința de creștere puternică a 

prețurilor a devenit puternică, în toamna anului 2021?

Răspunsul UE, concretizat prin comunicări cu 
recomandări ale Comisiei Europene și concluzii ale 
Consiliului European s-a concentrat pe două mari 
aspecte:

Apărarea înverșunată a modului în care funcțio-
nează piețele (deși ele reprezentau principală ca-
uză a creșterii exorbitante a prețurilor) combinată 
cu o politică de ignorarea cauzelor reale ale crizei 
prețurilor la energie.

Plasarea responsabilității pentru atenuarea pre-
țurilor în principal la statele membre prin aborda-
rea simptomelor, nu a cauzelor.

Concret, în octombrie 2021, Comisia Europea-
nă a oferit o „cutie de instrumente”, prezentată în 
Comunicarea Comisiei – Un set de măsuri de acți-
une și sprijin pentru abordarea creșterii prețurilor 
energiei – COM (2021) 660 din 13 octombrie 2021 
care viza trei tipuri de măsuri: subvenții pentru 
energie și vouchere, reduceri de taxe și măsuri pen-
tru evitarea deconectărilor. Aceste instrumente 
vizau consumatorii finali și nu piața propriu-zisă 
și produceau cheltuieli bugetare mari luând astfel 
bani de la alte bunuri publice.

Guvernul României a optat pentru cea mai com-
plicată combinație oferită de „toolbox”-ul UE: pla-
fonare plus compensare financiară condiționată 
de un prag de consum stabilit.

Acest tip de intervenție pentru care s-a optat la 
noi are un enorm dezavantaj. Plafonarea prețurilor 
la consumatorii finali combinată cu compensarea 
furnizorilor cu diferența între prețul de achiziție 
și prețul facturat la consumatorul final încurajează 
creșterea prețurilor de achiziție, adică până la urmă 
creșterea prețurilor pe piețele de gaz și electricita-
te. Asta s-a și întâmplat. Traderii au plimbat energie 
virtuală pe piețe, ridicând cât mai sus prețurile 
pentru că aveau în spate garanția compensării. A 
rezultat practic o complicitate, involuntară sau nu, 
a statului cu speculatorii de pe piețe. Suma pentru 
finanțarea compensării a ajuns la cifre enorme, 
nimeni nu mai știe exact cât, dar undeva spre 3-4 
% din PIB. Doar pe perioada septembrie 2021-sep-
tembrie 2022, România e printre țările fruntașe 
în această privință (figura 3). O imensă gaură în 
bugetul și așa firav al țării.

Este menținută taxa pe supra-profituri. Limitea-
ză temporar, pe durata aplicării ordonanței, adică 
timp de un an, până la 31 august 2023, posibilitatea 
creșterii în spirală a prețurilor pe piețele angro. Nu 
identifică însă o soluție de durată, structurală, care 
să abordeze prin reglementare volatilitatea mare 
a piețelor de energie. E adevărat că reglementările 
actuale ale UE sunt o piedică serioasă. Ordonanța 
a suferit unele amendamente la Senat și se află 
acum la Camera Deputaților în așteptarea ultimilor 
decizii ale UE pentru a se corela cu acestea.

Prețul pe piața de electricitate (PZU) în Româ-
nia este unul dintre cele mai mari din Europa. Iată 
în figura 5 o situație tipică, pe 10 octombrie a.c.. 
când doar în trei țări prețul era mai mare decât în 
România. Cel mai mare preț pe PZU din România 
s-a înregistrat la 26 august a.c., de 709 euro/MWh, 
care a fost și cel mai mare din Europa.

Discuții aprinse au loc pentru a decide noi mă-
suri, concentrându-se îndeosebi asupra plafonării 
prețului gazului și decuplării pieței de electricitate 
de piața de gaz. Comisia Europeană a transmis, la 
sfârșitul lui septembrie, un non-paper către statele 
membre unde definește obiectivele unei intervenții 
de urgență pe piața de gaz:

1. Limitarea influenței asupra pieței de gaz din 
Europa produsă prin manipularea de către Rusia a 
aprovizionării de gaz pentru Europa prin conducte 
și reducerea veniturilor Rusiei din exportul de gaze.

2. Reducerea prețurilor mari cauzate de condiții 
excepționale de piață pe care le plătesc consuma-
torii europeni pentru gazul importat.

3. Asigurarea unei mai bune funcționări a pieței 
angro de mărfuri (commodities) energetice, atenu-
ând astfel volatilitatea excesivă a prețurilor, care 
nu este determinată de fundamentale legate de 
ofertă și cerere.

Atât în 2021, cât și la începutul anului 2022, până 
la războiul între Rusia și Ucraina, cât și după începe-
rea războiului, majoritatea analiștilor și politicieni-
lor au identificat cauza principală în fundamentele 
economice, adică în dezechilibrul între ofertă și 
cerere pe piețele de energie. 

Ce s-a schimbat radical în 2022 față de 2021 este 
povestea despre cauzele care au condus la dezechi-
librul între oferta și cererea de energie.

Dacă în 2021, explicațiile erau legate în primul 
rând de refacerea economică puternică înainte de 
pandemie, care a produs o creștere mare a cererii, 
combinată cu o serie de ghinioane ca iarna neobiș-
nuit de lungă, lipsa vântului în Norvegia, căldură 
prea mare în Brazilia și folosirea în consecință a 
prea mult aer condiționat, ceva secetă și deci prea 

Figura 1: Prețurile europene ale gazului se aflau pe o tendință de creș-
tere înainte de invazia Rusiei

Figura 2: Prețurile lunare pe piața angro de electricitate în UE

De ce sunt prețurile așa de 
mari la gaz? De ce s-a optat pen-
tru modelul prețului marginal 
pe piața de electricitate?

Istoric, gazul natural a fost 
tranzacționat în Europa pe baza 
contractelor pe termen lung, iar 
prețul gazului era legat de pre-
țul petrolului. 

În ultimele două decenii, UE 
e optat pentru o reformă a pie-
ței de gaz cu scopul de a lăsa loc 
cât mai mult forțelor pieței să 
lucreze, încurajând tranzacțiile 
pe termen scurt, pe piața spot. 
Au fost organizate hub-uri unde 
se licită prețul gazului. S-a cre-
at astfel mai multă flexibilitate, 
piața gazului globalizându-se, 
dar și mai multă volatilitate. 
Abundența tranzacțiilor pe 
termen scurt a produs o puter-
nică financializare a piețelor de 
gaz. Un zvon, o emoție, o dezin-
formare, orice șoc real sau in-
ventat, produc variații mari ale 
prețului gazului. Sub pretextul 
operațiunilor de protecție a 
tranzacțiilor cu energie fizică 
(hedging) se fac pariuri specu-
lative pe scăderea sau creșterea 
prețurilor, similar cu cele de pe 
piețele financiare. 

Integritatea piețelor de mărfuri fizice (commo-
dities, în engleză) este afectată de gradul lor de 
financializare și globalizare. Această problemă a 
fost abordată în UE acum peste 10 ani, dar aban-
donată practic în bună măsură astăzi, deși există 
un regulament în acest sens, pe care nimeni nu se 
grăbește să-l aplice în mod serios (Regulamentul 
UE 1227/2011).

Modelul prețului marginal pe piața de electricita-
te presupune încărcarea sistemul energetic în ordi-
nea meritelor, adică se preia în ordine ascendentă 
producția cea mai ieftină de electricitate până se 
acoperă consumul curent. Dacă sursele mai ieftine 
nu ajung, iar asta se întâmplă în mod curent dat 
fiind intermitența surselor regenerabile, eoliene 
și solare, se recurge la sursele poluante, gaz sau 

Figura 3: Sprijinul financiar oferit de state pentru protejarea 
gospodăriilor și a firmelor de criza energiei

Figura 4: Prețurile medii la 10 octombrie, în Europa, pe PZU; 
Sursa: Energyin EU.com 

La 1 septembrie a.c., a fost adoptată o nouă ordo-
nanță de urgență care limitează prețul de achiziție 
a electricității la 1300lei/MWh și taxează sever 
tranzacțiile, lăsând un profit de doar 2%. De ase-
menea, sunt taxate cu 100% tranzacțiile la export. 

Astfel, deși cauza principală a 
creșterii exorbitante a prețurilor la 
energie e de natură globală și în par-
ticular de natură europeană, piața din 
România a contribuit cu un „bonus”, 
agravând o situație deja serioasă.

Avem așadar o criză a prețurilor 
speculative, nu o criză propriu-zisă 
a energiei.

După declanșarea războiului în 
Ucraina, a apărut pe lângă criza pre-
țurilor și o criză a energiei fizice. Este 
un efect al unei decizii de natură ge-
opolitică de a închide de fapt piața 
europeană pentru Rusia, adică pentru 
principalul furnizor de gaz sigur și 
ieftin. 

Ultimele măsuri de urgență la nive-
lul UE s-au adoptat de către miniștrii 
energiei la 30 septembrie a.c.:

a. Reducerea consumului de elec-
tricitate cu 5% în orele de vârf.

b. Plafonarea veniturilor producă-
torilor de electricitate regenerabilă 

(eolian, solar, hidro) și nucleară la 180 euro/MWh 
și utilizarea banilor astfel obținuți (contribuție de 
solidaritate) pentru sprijinul gospodăriilor vulne-
rabile.

Așadar, o citire atentă a acestor obiec-
tive dezvăluie prioritățile Comisiei în 
această ordine: (1) pedepsirea Rusiei; 
(2) protejarea consumatorilor de pre-
țurile mari, dar accentul pare a fi pus pe 
intervenția la consumator, nu pe piață, 
și (3) în sfârșit, pe ultimul loc, măsuri 
de reglementare a piețelor energetice, 
recunoscând timid că ar exista o volati-
litate a prețurilor care nu provine din 
fundamente de piață.

În textul non-paper-ului, două lucruri 
de remarcat: (1) Intervenția asupra pre-
țurilor gazelor trebuie corelată puternic 
cu reducerea consumului; (2) Europa a 
fost în stare să importe LNG datorită 
prețului mare pe care l-a plătit.

Cum se împacă așadar dorința de re-
ducere a prețurilor cu nevoia de a ține 
prețurile cât mai sus pentru a permite 
importul LNG ca înlocuitor al gazului 
rusesc?

Sunt oferite trei variante: 
a. Reducerea prețurilor pentru toate importu-
rile de gaz prin conducte, opțiunea preferată fiind 
acorduri mutuale cu parteneri de încredere.
b. Reducerea prețurilor pentru LNG, opțiune 
care este prezentată ca având dezavantajul major 
că pune în pericol securitatea aprovizionării. Pen-
tru aceasta e nevoie de prețuri mari.
c. Plafonarea prețului doar a gazului rusesc, 
la care Comisia Europeană ține foarte mult, deși 
există o împotrivire destul de puternică din partea 
unor state membre, pentru că acest lucru ar con-
duce probabil la oprirea completă a livrării gazului 
rusesc, ceea ce ar putea fi compensat doar prin 
reduceri mai drastice ale consumului.

15 state membre, printre care și România, au ce-
rut plafonarea prețului la toate importurile de gaz.

Concluzii:

1. Principala cauză a creșterii astronomice a 
prețurilor la energie în UE este modul în care au 
fost configurate piețele de gaz și de electricita-
te. Caracteristica lor este volatilitatea mare care 
conduce la oscilații puternice ale prețurilor, atât 
în sus, cât și în jos. Pe aceste piețe se fac operațiuni 
speculative masive. Piețele de energie funcționează 
astăzi similar cu piețele financiare. Ne confruntăm 
cu o uriașă criză a prețurilor la energie mai degrabă 
decât cu o criză a energiei.

2. Legătura cu fundamentele economice, adică 
cererea și oferta fizice de energie, este redusă. Era 
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Iulia Cartaleanu și Corina Preda
 

Seria de ateliere Tactici de rezistență anti-evacuare 
a mișcării Căși Sociale Acum! a fost al doilea proiect 
pe tema activismului antirasist pentru dreptate 
locativă la care am luat parte, după ce, în decem-
brie 2021, participaserăm la proiectul „Încălcarea 
dreptului de a locui într-un mediu sănătos și lupta 
romilor din Pata Rât pentru dreptate locativă”, or-
ganizat de către Asociația Comunitară a Romilor de 
pe Coastei și Fundația Desire din Cluj. În perioada 
martie-septembrie 2022 au avut loc 11 ateliere, la 
care au fost invitate persoane din mișcări locative 
din România și Europa. Scopul lor a fost acela de 
a construi o rețea anti-evacuare mai puternică la 
nivel local și transnațional, precum și de a forma un 
grup de acțiune sustenabil pentru justiție locativă 
în Cluj-Napoca. De asemenea, s-a dorit și facilitarea 
schimbului de cunoștințe între activiste și activiști 
la nivel transfrontalier. 

 Pentru noi erau clare câteva lucruri încă 
de dinainte să participăm la ateliere: de exemplu, 
faptul că locuirea este un drept fundamental, al 
cărui scop nu este generarea profitului, ci îndepli-
nirea necondiționată a acestei nevoi; de asemenea, 
faptul că precaritatea locativă este un efect direct 
al gentrificării, care, la rândul său, este un simptom 
al capitalismului. Dar eram mai mult conștiente 
de ele la nivel teoretic, de principii, ceea ce nu e 
îndeajuns pentru acțiunile directe, concrete și cât 
mai relevante pentru contextul actual și local. În 
sensul acesta ne-au fost de mare ajutor atelierele.

Am înțeles mai multe lucruri – mai întâi, cât de 
diferită, specifică și complexă este fiecare evacuare 
în parte și că statutul legal al unui imobil poate lua 
mai multe forme. Se ține cont atât de necesitățile 
clare ale fiecărei persoane/familii, cât și de baza 
legislativă în cadrul căreia activistele și activiștii 
își realizează munca. Astfel, deși experiența ante-
rioară ajută, traseul fiecărei lupte anti-evacuare 
este destul de greu de anticipat, de aceea e nevoie 
ca activistele și activiștii să cunoască o gamă cât 
mai largă de tactici care să răspundă cât mai multor 
situații. Un alt lucru care ne-a făcut să ne gândim și 
mai mult la cât de complicată este locuirea și lupta 
pentru dreptate locativă a fost să observăm cât de 
diferit se pot organiza diferite mișcări în jurul ace-
leiași cauze. Cred că, într-un fel, luaserăm ca atare 
activitatea Căși Sociale Acum!, ca și cum ar fi fost 

Câteva gânduri după atelierele 
Tactici de rezistență anti-evacuare

O victorie în instanță

de la sine înțeleasă. Dar ne-am dat seama, pe par-
curs, că nu există o singură strategie prestabilită în 
această luptă, că ea variază de la context la context 
și că, deși mizele sunt, în mare, aceleași, la nivel mai 
mic, pașii către acele mize pot varia foarte mult. Ne 
gândim, de exemplu, cum, la Cluj, primăria evită să 
numească unele alternative locative pentru per-
soanele evacuate, care se regăsesc ca atare în lege. 
Sau la acel ajutor pentru chirie, care poate părea o 
măsură rezonabilă, dar nu contribuie la rezolvarea 
problemelor de natură structurală și e foarte greu 
de pus în practică. Acestea sunt preocupări locale, 
pentru care activistele și activiștii din Cluj găsesc 
moduri de a le gestiona. Poate cele și cei din Berlin 
nu poartă conversații exact pe acest subiect, pentru 
că au alte situații de rezolvat, care la noi nu apar 
în aceeași formă, de exemplu marii proprietari, 
care dețin mai mult de 3000 de locuințe, și pentru 
a căror expropriere s-a realizat un referendum în 
2021 – dar contextul istoric postsocialist nu a dus, 
în România, la o astfel de evoluție.  

Un alt element care ne-a atras atenția a fost ati-
tudinea cetățenilor din diferite orașe față de aceste 
lupte. În Cluj, solidarizarea chiriașilor și chiriașelor 
este un aspect cu care încă ne confruntăm – atitu-
dinea conform căreia locuirea ar fi meritocratică, 
din cauza căreia vina este pusă, de multe ori, pe 
umerii persoanelor evacuate și nu pe autorități sau 
pe sistemul astfel conceput încât să perpetueze 
precaritatea locativă. Totuși, în special în cazurile 
din Barcelona și Berlin, ne-a surprins nivelul de 
solidarizare al vecinilor și măsura în care își asu-
mau lupta ca pe una comună, care îi viza inclusiv 
pe ei și ele.

Foarte importante au fost, desigur, lucrurile prac-
tice pe care le-am învățat și simulat la ateliere. Ele 
se referă la o gamă mai largă de tehnici și acoperă 
mai multe niveluri la care se poate face activism. 
Un punct atins a fost felul în care activistele și ac-
tiviștii se pot organiza la o evacuare și ce se poate 
face la fața locului. Am vorbit despre reprezenta-
rea responsabilă a cazurilor persoanelor în pericol 
de evacuare și a luptei lor în media. S-au simulat 
inclusiv discuții televizate, pentru a exemplifica 
pozițiile potrivite pe care le poate lua o activistă 
sau un activist într-un astfel de context. A fost de 
ajutor și să vedem cum își gândesc și realizează alte 
mișcări materialele documentare.

Suntem de părere că atelierele organizate de Căși 
sociale acum! au reușit să aducă împreună diferite 
tactici folositoare împotriva evacuărilor forțate, 
dar și să contribuie la solidificarea unui colectiv 
informat în legătură cu problema locativă care afec-
tează un număr din ce în ce mai mare de indivizi, 
preponderent în orașele mari. Evenimentele pre-
cum acest atelier contribuie atât la informarea, cât 
și la mobilizarea persoanelor care își doresc să ajute 
locatarii puși în pericol de către diverșii proprietari.

ca și inexistentă înainte de declanșarea războiului, 
dar a început să fie simțită după, fiind consecința 
opțiunii geopolitice a UE de a scoate de pe piața 
europeană a  gazului cel mai relevant furnizor de 
energie sigură și ieftină.

3. Combinația toxică între dezinformarea masi-
vă și ignorarea cauzelor reale ale creșterii prețuri-
lor la gaz și electricitate a condus și va conduce în 
viitor la soluții suboptime. Ele vizează în principal 
intervenția la consumatorii finali, deci asupra efec-
telor și neglijează intervenția asupra pieței unde 
sunt cauzele.

4. Intervențiile la consumatorii finali presupun 
eforturi mari bugetare și renunțarea în consecință 
la bunuri publice esențiale în viitor. Pe de o par-
te, posibilitatea de a face aceste eforturi bugetare 
este diferită între statele membre, pe de altă parte, 
aceste eforturi mari se bazează în mare parte pe 

împrumuturi, și nu pe creșterea progresivă a im-
pozitelor și taxelor, ceea ce vaconduce la creșterea 
inegalităților între statele membre și în interiorul 
acestora.

5. Piețele, așa cum au fost lăsate să funcționeze, 
au produs prețuri neplătibile, ceea ce e în contra-
dicție flagrantă cu ideea de piață care prin natura 
ei trebuie să producă prețuri plătibile. Prețurile 
neplătibile blochează tranzacțiile, așadar dispare 
de fapt piața. Complicitatea Comisiei Europene și 
a majorității statelor din UE cu acest straniu tip de 
piață care produce prețuri neplătibile este de fapt 
complicitatea cu speculatorii de pe piețele ener-
getice.

6. România s-a raliat la tendințele din UE de re-
zolvare inadecvată a crizei prețurilor, dar a ales 
inițial varianta cea mai proastă care a condus la o 
creștere și mai mare a prețurilor și în consecință 

la un efort bugetar de finanțare a compensării și 
mai mare. Lucrurile s-au reparat întrucâtva după 
1 septembrie a.c.

7. Opțiunea pentru prețuri mari este o opțiune 
politică a UE, dar și a Occidentului în ansamblu, în 
primul rând SUA, cu care încearcă să obțină mai 
multe obiective: (1) rezolvarea tranziției verzi prin 
plasarea costurilor la „Main Street”; (2) ascunderea 
în marasmul șocului inflaționist a instabilității ma-
jore inerente pe care o produce economia de piață; 
(3) câștiguri geopolitice. 

8. De aceea, prețurile mari la energie, deși foarte 
probabil mai mici decât cele actuale, vor dăinui. Pen-
tru o schimbare structurală profundă este nevoie 
de o reformă a ideilor, o reformă ideologică. Nu se 
întrevede așa ceva în viitorul previzibil. E adevărat, 
există și imprevizibilul.

București, 11 octombrie 2022

Ca rezultat al atelierelor, în decembrie va fi lansat 
un manual despre diferitele tactici de rezistență 
abordate de către grupurile activiste pentru drep-
tate locativă invitate în cadrul atelierelor. Cele 10 
articole sunt semnate de activistele și activiștii 
mișcărilor Căși Sociale ACUM!, Frontul Comun pen-
tru Dreptul la Locuire - FCDL, Dreptul la Oraș - DO, 
E-Romnja, Asociația Juriștilor Romi din România - 
RomaJust, A Város Mindenkié (Budapesta), Združe-
na akcija ‘Krov nad glavom’ (Belgrad), Habita 65 
(Lisabona), Bündnis Zwangsräumung Verhindern 
Berlin și Sindicat d’Habitatge de Vallcarca (Bar-
celona). Urmăriți paginile noastre de Facebook și 
Instagram pentru mai multe informații legate de 
evenimentul de lansare. Publicația va fi disponibilă 
online și în format electronic.

Livia Labo
 

În anul 2000, d-na V.V. a încheiat un contract de 
închiriere cu primăria Cluj-Napoca, având ca obiect 
o locuință formată dintr-o cameră de 15,3 mp și 
dependințe de 11,83 mp, fără baie, pentru ea și cei 
doi fii ai săi. Familia care folosea această mică locu-
ință a ajuns în 2010 la 8 membri, adăugându-se cei 
5 nepoți de fiu ai doamnei V.V., dintre care doi cu 
handicap grav. Din 2021 și d-na V.V. este încadrată 
în grad de handicap accentuat.

Conform prevederilor Legii nr. 448/2006, per-
soanele cu handicap grav și familiile acestora 
beneficiază de scutire de la plata chiriei pentru 
locuințele închiriate de la stat. De același drept 
beneficiază și adulții cu handicap accentuat. Mai 
mult, aceeași lege stabilește că persoana cu han-
dicap grav are dreptul la acordarea unei camere 
de locuit suplimentar față de normele minimale de 
locuit prevăzute de lege. Deși unul dintre nepoții 
d-nei V.V. a fost încadrat în grad de handicap grav 
încă din 2012, primăria Cluj-Napoca nu a luat nicio 
măsură pentru aplicarea prevederilor legale men-
ționate mai sus.

În 2015 d-na V.V. a făcut o cerere la primărie pen-
tru a fi scutită de la plata chiriei și a depus certifica-
tul de handicap al nepotului ei minor, emis în 2014 
(cu ocazia celei de-a doua revizuiri). Ca urmare a 
acestei cereri, a fost scutită de la plata chiriei, însă 
doar începând cu data depunerii cererii, respectiv 
din 06.11.2015.

În 2019 d-na V.V. a fost „îndrumată” de un funcți-
onar al primăriei să semneze un angajament că va 
plăti 40 lei/lună pentru chiria restantă și penalități, 
deși avea un venit de 140 lei/lună (ajutor social) și 
ar fi trebuit să beneficieze de scutire de la plata 
chiriei încă din 2012.

achite chiria și penalitățile de 0,5%/zi aferente 
pentru perioada martie 2013 – noiembrie 2015, 
în total 25.473 lei (sumă calculată până la data de 
07.04.2021), din care 23.945 lei majorări de întârzi-
ere (aproximativ 30.000 lei până la data finalizării 
procesului). 

Cu sprijinul RomaJust Asociația Juriștilor Romi, 
d-na V.V. a beneficiat de asistență juridică în acest 
proces, care s-a finalizat cu respingerea pretenți-
ilor primăriei. 

Principalul argument invocat de avocatul d-nei 
V.V.a fost că, în conformitate cu prevederile legale, 
dreptul de a beneficia de scutire de la plata chiriei 
s-a născut din 2012, respectiv de la data la care a 
fost emis primul certificat de handicap grav pentru 
nepotul său de fiu, nu de la data la care aceasta a 
făcut cerere. Primăria a pretins că nu a cunoscut 
situația decât din 2015 întrucât nu ea, ci Consiliul 
Județean Cluj a emis certificatul de handicap, și a 
susținut că dreptul de a fi scutit de la plata chiriei 
se acordă doar de la data cererii, invocând și anga-
jamentul de plată din 2019.  

Dar legea impune o conduită pro-activă pentru 
protecția persoanelor cu handicap, astfel încât pri-
măria trebuia să aplice prevederile legale privind 
scutirea de la plata chiriei de la data încadrării în 
grad de handicap grav a nepotului d-nei V.V., chiar 
în absența unei cereri, cunoscând situația famili-
ei ca urmare a anchetelor sociale pe care le face 
în toate cazurile în care se solicită emiterea unui 
certificat de handicap. 

Judecătoria Cluj-Napoca a constatat că argumen-
tele invocate de avocatul d-nei V.V. sunt întemeiate 
și că angajamentul de plată din 2019 nu poate fi 
luat în considerare. Primăria a declarat apel îm-
potriva acestei hotărâri judecătorești, acesta fiind 

respins de Tribunalul Cluj. În continuare, primăria 
a declarat recurs împotriva hotărârii Tribunalului 
Cluj, acesta fiind respins de Curtea de Apel Cluj în 
01.11.2022.

Ca urmare a hotărârii definitive a instanței de 
judecată, d-na V.V. este scutită de la plata chiriei și 
implicit a majorărilor de întârziere pentru întreaga 
perioadă în care familia sa, care locuiește împreună 
cu ea, a avut în îngrijire o persoană încadrată în 
grad de handicap grav, nu doar de la data la care a 
formulat cerere în acest sens. 

Este important de subliniat că în astfel de cazuri, 
legea impune primăriei o conduită pro-activă, în 
sensul promovării și respectării drepturilor per-
soanelor cu handicap începând cu data încadrării 
în grad de handicap grav sau accentuat. Lipsa unei 
comunicări eficiente între diferitele servicii ale 
primăriei și chiar între primărie și alte instituții și 
autorități publice locale, județene și naționale, nu 
poate conduce la pierderea unui drept recunoscut 
de lege în favoarea chiriașului. 

Pe de altă parte, este regretabilă și trebuie sto-
pată prin toate mijloacele legale practica primăriei 
Cluj-Napoca, care în multe situații nu numai că nu a 
luat din oficiu măsuri pentru promovarea și respec-
tarea drepturilor persoanelor defavorizate, ci a și 
consumat resurse publice considerabile (în special 
munca funcționarilor și juriștilor săi) pentru a pune 
astfel de persoane în situații extrem de dificile. 
Încercarea de a profita de lipsa de cunoștințe ju-
ridice a unor persoane din categorii defavorizate 
și de precaritatea situației lor materiale, care în 
multe cazuri le împiedică să beneficieze de asis-
tență juridică, precum și încercarea de a „jongla” 
cu prevederile legale, cu scopul ca acesteasă fie 
interpretate în sensul nerecunoașterii unor drep-
turi stabilite prin lege, trebuie să înceteze la nivelul 
oricărei autorități sau instituții publice, inclusiv în 
Primăria Cluj-Napoca.

În 2021 Consiliul local și Primăria 
Cluj-Napoca au demarat un proces îm-
potriva d-nei V.V., pretinzându-i să 

Vă recomandăm aceste două volume recente despre locuire. Mai multe detalii despre ele în numărul următor

„Manual de locuințe sociale. Tot ce trebuie să știi despre locuințe sociale”, se 
poate citi aici: https://casisocialeacum.ro/archives/7127/manual-de-locuin-
te-sociale-tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-locuinte-sociale/

„Locuire, mediu și sănătate în Pata Rât”, editată de Linda Zsiga Greta și Enikő 
Vincze, se poate găsi aici: https://www.desire-ro.eu/?p=4162
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Un text al Colectivului Gastivists

Cine suntem?

Colectivul Gastivists este o echipă de 12 oameni, 
împrăștiați prin Europa (și nu numai). Activăm și 
locuim în România, Polonia, Ungaria, Grecia, Italia, 
Olanda, Spania, Elveția, Belgia și Tel Aviv. Principa-
lul nostru scop este de a susține mișcarea de rezis-
tență, organizată de jos în sus, împotriva exploatării 
de gaze și împotriva construirii de infrastructură 
nouă de gaze (platforme de foraj, gazoducte, stații 
de procesare și comprimare gaze etc). Încercăm să 
creștem această rezistență prin consolidarea re-
lațiilor dintre grupurile activiste locale. Mai mult, 
acolo unde nu există o mișcare bine închegată pen-
tru mediu încercăm să susținem demersurile de 
inițiere a acesteia. 

Ce facem pentru aceste scopuri? Organizăm acți-
uni creative de contestare a industriei gazelor fosi-
le, de exemplu. Sau producem resurse informative 
despre gaz. Sau facem un protest. Sau organizăm 
și găzduim întâlniri regionale pentru activiști și 
activiste. Toate aceste activități sunt susținute de 
o viziune radicală comună: ne dorim o lume orga-
nizată diferit, în care comunitățile au o putere mai 
mare de decizie și omul nu este pe un loc superior 
naturii. Și o lume în care gazul, la fel ca toți ceilalți 
combustibili fosili, nu mai este exploatat, ci este lă-
sat acolo unde îi este locul: în pământ. De asemenea, 
ne petrecem mult timp pentru a fi radicali în modul 
în care ne organizăm, nu doar pledând pentru radi-
calism. Ne angrenăm în procese de grup orizontale, 
în care vocea fiecăreia contează și în care încercăm 
să diminuăm efectele negative date de diferențele 
de clasă dintre noi, diferențele etnice, economice 
sau de gen, de abilități sau de localizare geografică. 
Facem (deseori) și greșeli. Ne distrăm (întotdeau-
na). Credem că oamenii pot schimba lumea în care 
trăim și că procesul spre această schimbare poate 
fi creativ și vesel. 

Lupta pentru dreptate locativă și cea pentru justiție 
climatică sunt legate

Soluții false și alegeri false 

De zeci de ani, industria combustibililor fosili a 
fost conștientă de consecințele activităților lor. 
Doar 20 de companii sunt responsabile pentru mai 
mult de o treime din toate emisiile din 1965 până 
astăzi. Cu toate acestea, ele închid ochii la greșelile 
lor și continuă să câștige bani pe cheltuiala noas-
tră. În același timp, au cheltuit miliarde din bani 
publici (finanțări naționale și europene) pentru 
a ne vinde soluții false, blocând dezvoltarea unor 
soluții energetice mai bune în beneficiul tuturor. 
Făcând acest lucru, ele au insuflat acestei planete 
o dependență de combustibili fosili, concentrând 
puterea nedemocratică în mâinile câtorva. Astăzi 
ne prezintă o alegere falsă: prosperitate cu poluare 
sau sărăcie fără poluare. În același timp, trebuie să 
alegem între a ne hrăni și a ne încălzi. Nu pentru 
asta am votat, nu pentru asta vom plăti.

Acum, în toată Europa, se desfășoară campanii 
mari cu numele „Nu plătiți” (“don’t pay”) prin care 
se încurajează oamenii să nu își plătească facturile 
la energie, pentru a muta localizarea problemei 
de la gospodării și consum personal la industria 
combustibililor fosili și profiturile lor uriașe. Nu 
noi ar trebui să facem economie. Și oricum, dacă ne 
vom plăti facturile la energie, vrem măcar ca aceste 
sume să finanțeze soluția nu problema schimbărilor 
climatice. 

nile companiilor multinaționale îndepăr-
tate. Industria prezintă gazele fosile ca 
un însoțitor al surselor regenerabile, în 
timp ce opusul este adevărat: orice euro 
cheltuit pe gaz este un euro care nu este 
cheltuit pentru soluții climatice reale. 
Și noi, oamenii, facem parte din aceste 
soluții, participând la inițiativele din 
jurul nostru. 

Suntem în solidaritate cu oamenii care 
suferă de pe urma injustiției locative și 
credem într-un viitor mai bun cu locu-
ințe accesibile. Gazele fosile nu ne oferă 
condiții sănătoase de trai, iar acum nici 
măcar sustenabile, având în vedere pre-

“E GAZUL SĂ PLECAȚI!” și “#GATACUGAZUL”
Activiștii de mediu proiectează mesaje pe sediul Romgaz

Activiști și activiste ale colectivelor Gastivists și Fridays for Future România au proiectat în noaptea 
de 30 iulie 2022, pe clădirea centrală a Romgaz mesaje împotriva exploatării gazelor fosile în Marea 
Neagră. Aceștia cer Romgaz să își asume sfârșitul erei exploatării combustibililor fosili, prin oprirea 
proiectelor de gaze în surse de exploatare noi, precum Neptun Deep, și prin pregătirea unei agende 
clare pentru reducerea treptată a producției, în vederea atingerii obiectivelor climatice. De asemenea, 
aceștia spun că Romgaz sunt răspunzători față de angajații lor care merită o alternativă viabilă de 
viitor și nu minciuni, cum că locurile lor de muncă vor continua nelimitat. Activiștii se poziționează 
în solidaritate cu muncitorii industriei gazelor, cât și cu oamenii de peste tot care au de suferit de pe 
urma dependenței Europei de combustibilii fosili, incluzând oamenii din Ucraina. 

Gazul încălzește planeta indiferent dacă este exploatat în Rusia, Azerbaijan sau Marea Neagră. 
Europa recunoaște impactul emisiilor de metan asupra climei și totuși împinge economic pentru 
diversificarea surselor, în ciuda chiar și a războiului din Ucraina. Ne amăgim că vorbim de o tranziție 
energetică, când la mijloc sunt doar interesele industriei de a se menține în viață! În loc ca războiul 
să ne indice cât de periculos este să exploatezi gaze într-o economie bazată pe lupta de putere asupra 
monopolurilor pe piață, România își justifică investițiile noi enorme în infrastructură și producție 
prin directivele UE, însă aceste investiții ne vor da gaz abia din 2026 încolo. Ne trebuie un plan pentru 
accelerarea energiei din regenerabile și un plan pentru reducerea treptată a producției autohtone de 
gaz în loc de creșterea propusă prin exploatarea în Neptun Deep. România riscă altfel să fie carnea 
de tun pentru independența Europei. Profitul este la rândul lui incert, dacă totuși vrem să ne atingem 
obiectivele climatice, iar despre costuri sociale și de mediu nici nu se discută.

**proiecția face parte din seria de proiecții inițiate de Artivist Network în întreaga Europă.  
 
Mai multe detalii: https://www.artivistnetwork.org/

Lupta împotriva exploatării de combustibili fosili 
cu argumentul impactului de mediu a fost întot-
deauna dificilă și este cu atât mai grea azi, când 
Rusia conduce un război armat în Ucraina. Organi-
zațiile de mediu Bankwatch România, Comunitatea 
Declic, Greenpeace, 2Celsius și Gastivists au soli-
citat în luna martie 2022 Guvernului României să 
renunțe la finanțarea războiul lui Vladimir Putin, 
prin oprirea importurilor de combustibili fosili din 
Rusia. De la începutul războiului până la momentul 
respectiv, statele membre ale Uniunii Europene 
plătiseră Rusiei peste 20 miliarde de euro pentru 
combustibilii fosili.

În acest context a te poziționa critic față de orice 
exploatare de gaze din alte surse te etichetează 
imediat ca pro-rus sau cel puțin părtaș la criza ener-
getică în desfășurare. Însă criza energetică este 
cauzată de lipsa de construire a unor alternative 
viabile de energie din surse verzi, nu de indicarea 
unui traseu de tranziție climatică justă. Argumen-
tul împotriva exploatării de gaze din Marea Neagră 
adus pe agenda publică de Gastivists România și 
Fridays for Future a fost întâmpinat cu multă re-
zistență sau cel mult cu tăcere. Credem că acțiunea 
de la Mediaș este importantă pentru că nu joacă la 
masa de manevră a lui Putin, ci chestionează însăși 
masa de negociere. Este important ca în astfel de 
crize umanitare și energetice ca cele cauzate de 
războiul din Ucraina să nu ne dorim mai puțin de la 
guvernanții noștri: ci la mai mult. Mai multă gândi-
re pe termen lung, mai multe eforturi spre tranziție 
justă, mai multă umilitate. Menționăm umilitatea 
în acest caz, pentru că este inacceptabil ca sufe-
rința oamenilor să fie manipulată pentru interese 
de capital, prin justificări precum „exploatăm gaz 
imediat în altă parte pentru că oamenii suferă în 
Ucraina”. Mârșăvia unor astfel de viziuni înguste 
față de viitor nu poate decât să ducă la austeritate 
și dezastru. 

Acțiune de protest la Mediaș

al energiei în general, au crescut vertiginos, im-
pactând direct viața multora. Combinația dintre 
costurile, în creștere, pentru transport, încălzire 
și alimente și salariile precare a dus la o criză im-
portantă a costului vieții. Sărăcia energetică nu 
este ceva nou. De-a lungul deceniilor, milioane de 

Apoi, gazul fosil alimentează războaie și militari-
zare. Căutarea intensă de mai mult gaz, condusă de 
guvernele represive pentru a satisface cererea Eu-
ropei, este însoțită de violență, abuzuri ale dreptu-
rilor omului și situații primejdioase pentru aceștia. 
Oamenii se confruntă adesea cu un răspuns violent 
din partea statului și a aparatului de securitate al 
companiilor atunci când își exprimă îngrijorarea cu 
privire la gaze (Pungești este un exemplu clar din 
istoricul nostru local recent). Înțelegem urgența cu 
care ne confruntăm: avem nevoie de o alternativă 
la gazul rusesc din cauza războiului din Ucraina. 
Dar exploatarea de gaz în noi locații este o soluție 
falsă. Practic, asta ne ia atenția de la problemele 
existente (emisii de metan, poluarea apelor subte-
rane, cutremure etc) și duce la militarizarea sporită 
a zonelor bogate în combustibili fosili. Ce fel de 
securitate energetică este aceasta dacă ea trebuie 
protejată cu arme?

În locul acestor măsuri de securitate energetică, 
ar trebui să lucrăm la accelerarea energiei bazate 
pe surse regenerabile, la descentralizarea procesu-
lui decizional și la facilitarea implementării unor 
astfel de proiecte de către inițiative locale. Credem 
că puterea se află în comunitățile noastre, nu în mâi-

De ce ne organizăm împotriva gazului?

Sunt multe motive pentru care țintim gazul. În 
general, vedem gazul ca un mijloc de luptă împo-
triva a mai multor opresiuni, precum patriarhatul, 
rasismul sau centrismul vest-european. 

Dar mai specific, gazul „natural” este în majori-
tate compus din metan (CH4), iar industria gazelor 
îl scurge direct în atmosferă în cantități uriașe, 
dificil de a fi măsurate în mod exact. Poluăm când 
ardem gaz (emanând dioxid de carbon), dar poluăm 
și mai mult când pe tot procesul de producție-trans-
port-consum scăpăm gaz în atmosferă prin scurge-
rile greu detectabile ale infrastructurii. Metanul 
încălzește planeta de 86 de ori mai mult ca dioxidul 
de carbon (CO2). Asta ne aduce și mai aproape de a 
atinge maximul acceptabil de încălzire globală și 
de a trece peste pragurile de siguranță, lucru care 
poate declanșa schimbări climatice ireversibile. 
Așadar, considerăm gazul o idee foarte proastă! 

Despre Gaz în România anului 2022

Gazul în toate înfățișările lui este o investiție ne-
viabilă, plină de riscuri: încep să apară precedente 
importante în instanțele de judecată, guvernele 
(vestice) încep să legifereze împotriva gazelor și 
astfel se anunță eliminarea lor treptată. Finanța-
torii nu mai pot avea încredere în această marfă. 
Investitorii inteligenți și-au mutat banii în surse 
cu adevărat regenerabile, nu în gaz, în hidrogen, în 
nuclear sau alte resurse înverzite de propagandă. 
Dar nu și la noi în România, unde exploatarea de 
gaze din Marea Neagră se prezintă în continuare ca 
soluție de urgență, ca soluție temporară, ca soluție 
numaidecât. Nu în România, unde infrastructură de 
miliarde de euro din bani publici este încă în con-
strucție pentru a asigura producția și transportul 
gazului pe următorii zeci de ani. Astfel de abordări 
juste nu au loc în România unde prețurile de mult 
nu sunt accesibile pentru o vastă majoritate a po-
pulației și sărăcia energetică este de ani de zile o 
problemă recurentă neadresată. 

În Marea Neagră, compania națională de gaze 
Romgaz și OMV Petrom dețin în mod egal licența 
de exploatare gaze din perimetrul Neptun Deep. 
Reacția Guvernului României la războiul din Ucrai-
na a fost trecerea, pe repede înainte, a Legii Offs-
hore pentru a da undă verde acestei exploatări. 
Legea Offshore este o lege foarte problematică, 

țul speculat de când cu războiul din Ucraina. Trebuie 
să integrăm aceste cerințe de mediu în mișcările 
noastre sociale, la fel cum încercăm să integrăm 
cerințele sociale în justiția climatică. 

Suntem în solidaritate cu și credem într-un viitor 
mai bun pentru lucrătorii din industria gazelor. 
Gazele fosile nu au viitor economic. Dezvoltarea 
pieței gazului se bazează pe mitul că „gazul este 
verde”. Muncitorii merită un viitor sigur și clar, nu 
unul bazat pe minciuni. 

construită 100% pe argumente strict economice (și 
acelea chestionabile), neadresând impactul enorm 
de mediu și comunitar pe care această exploatare 
urmează să îl aibă. Neptun Deep este un perime-
tru de 7500 de kilometri pătrați (de 35 de ori mai 
mare ca Bucureștiul) și este prima exploatare de 
mare adâncime din Marea Neagră. România nu are 
experiență cu astfel de exploatări și nici legislație 
pentru ele. Cu toate acestea, pentru că profitul este 
mai important, se maschează totul sub „nevoia de 
diversificare a surselor de gaze”, se etichetează ca 
răspunsul sigur la nevoia de „independența ener-
getică” și se prezintă ca marele și singurul viitor 
pentru România: un „hub energetic pentru Euro-
pa”. Bine ați venit în România, țara plină de gaze: 
o mândrie nechestionată, dar orbită de o dorință 
exacerbată de profit la spartul târgului.

Criza costurilor vieții 

Timp de mulți ani, lupta 
cu gazele fosile a fost un 
subiect de nișă, rezervat 
în principal grupurilor 
care lucrează pe subiecte 
referitoare la schimbări-
le climatice și mediu. Cu 
toate acestea, în ultime-
le luni prețul gazului, și 

oameni au trăit în case care 
sunt prost încălzite, dese-
ori în moduri care dăunează 
sănătății lor. Criza actuală 
a costului vieții a exacerbat 
această situație. Aceste crize 
multiple alimentează inega-
litățile existente, crescând 
instabilitatea în cadrul soci-
etăților noastre. 

Acum, această criză a cos-
tului vieții ne-a determinat 
să conectăm punctele dintre 
diferitele mișcări. La nivel 
european, diferiți actori ai 
societății civile își reunesc 
forțele și protestează împre-
ună sau se susțin reciproc. 

Mișcarea locativă, sindicatele, grupurile activiste 
de mediu, unele rețele de organizații care luptă 
împotriva sărăciei energetice și așa mai departe, 
se coalizează și oferă soluții holistice. Un aspect 
important al acestui efort este ca organizatorii 
vest-europeni să asculte mai mult perspectivele 
mișcărilor din Europa Centrală și de Est, pentru 
a se organiza și a acționa în solidaritate. Suntem 
încântați, pentru că, chiar dacă este o perioadă în-
fricoșătoare, nu construim doar viziunea asupra 
unui nou sistem energetic, ci și o mișcare mai mare 
și mai puternică.

Astfel, și în România ne dorim o adunare similară 
de interese pentru un viitor mai aproape de locu-
itorii, muncitorii și cetățenii de aici. Inițiativele 
de mediu, precum Fridays for Future și Gastivists 
România, susțin munca și cer la rândul lor reven-
dicărilemișcării locative a Blocului pentru Locuire 
(prin diferitele grupuri locale ale acestuia). Vedem 
drepturile locative cuprinzând și nevoile de încăl-
zire ale gospodăriilor. Vrem ca aceste drepturi să 
cuprindă: accesibilitatea resurselor pentru încăl-
zire, izolarea energetică a tuturor locuințelor și 
disponibilitatea opțiunilor de energie verde. 

Este necesară și mai multă colaborare cu sindi-
catele locale și naționale, în speranța că puterea 
poate reveni în mâinile muncitorilor, nu doar prin 
salarii decente, ci și prin democratizarea locurilor 
de muncă. Sperăm ca muncitorii din industria ga-
zelor fosile să nu fie lăsați în urmă odată cu această 
schimbare de macaz, ci să preia puterea de a se 
implica în producția de energie curată. Costurile 
tranziției trebuie suportate de state și companii, nu 
de angajați. Nu trebuie să alegem dintre locuri de 
muncă și o planetă locuibilă, le vrem pe amândouă.

În momentul de față echipa internațională Gasti-
vists împreună cu CEO (Corporate Europe Observa-
tory) au lansat un podcast despre criza locuirii. În 
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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-textu-
ale 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!

Campania “Enough is Enough!” 

(Ce este destul, e destul!) 
Pe 1 octombrie 2022, de Ziua Națională de Ac-

țiune oamenii au ieșit în stradă în 50 de orașe din 
Regatul Unit (https://wesayenough.co.uk/oct1/). De 
ce? Pentru că criza costurilor traiului a mers prea 
departe. Revendicările lor sunt: 

1. O creștere reală a salariului
2. Reducerea facturilor la energie
3. Oprirea sărăciei alimentare
4. Locuințe decente pentru toți
5. Taxarea bogaților

La punctul 4, Locuințe decente pentru toți, se 
arată:
• Este nevoie de plafonarea chiriilor, construirea a 

peste 100.000 de locuințe publice (council homes) 
pe an, buna termoizolare a caselor și adoptarea 
cartei drepturilor chiriașilor.

• Piața imobiliară este financializată, făcând averi 
pentru dezvoltatori imobiliari și proprietari insti-
tuționali lacomi, în timp ce milioane de oameni 
sunt furați, fie prin chirii exorbitante, calitatea 
defectuoasă a locuințelor închiriate, sau datorită 
lipsei acestora.

• Tuturor ar trebui să li se garanteze locuințe decen-
te: se impune plafonarea chiriilor și construirea 
a peste 100.000 de locuințe publice și sociale pe 
an, îmbunătățirea calității prin izolarea locuin-
țelor, adoptarea cartei drepturilor chiriașilor și 
asigurarea unor standarde adecvate a locuințelor 
administrate de Asociațiile Locative.

• Este nevoie de creșterea ofertei de locuințe pu-
blice și interzicerea vânzării acestora.

• Pe măsură ce ratele dobânzilor la creditele imobi-
liar-bancare cresc, trebuie să se prevadă evitarea 
executărilor silite: să se plafoneze rambursările 
pentru proprietarii de locuințe datornici la bănci 
care sunt expuși riscului.

• Trebuie limitate numărul de case/ locuințe de 
vacanță în fiecare zonă a localităților, precum și 
locuințele AirBnB, ele trebuind să fie impozitate 
corespunzător.

Poți citi mai multe despre gaz în contextul Româ-
niei în Zina #gatacugazul publicată de Gastivists 
la Pagini Libere: https://pagini-libere.ro/zine/zi-
na-gastivista/

Contact Gastivists Romania: ani@gastivists.org, 
liliana.gastivists@gmail.com

Facebook/Instagram: Gastivists Romania, gas-
tivistsro

Cu lupa pe un alt megaproiect: GAZODUCTUL 

EASTMED din Marea Mediterană

Europa se confruntă acum cu o criză energetică. 
Dependența de gaz a jucat un rol enorm în situația 
cu care ne confruntăm acum și războiul din Ucrai-
na a arătat foarte clar acest lucru, deoarece Rusia 
era cel mai mare furnizor de gaze pentru Europa. 
Chiar dacă este clar că trebuie să trecem la soluții 
alternative și durabile, Europa în acest moment 
reproduce exact același model care ne-a adus în 
această criză. Sunt planificate a fi construite noi 
gazoducte în regiunea Mediteranei de Est, aducând 
mai multă instabilitate și tensiuni în zonă. Conducta 

Eastmed (numărul 4) este cel mai mare și mai scump 
proiect energetic din Europa și, deși nimeni nu este 
sigur dacă proiectul este viabil, există deja și mul-
te scenarii alternative (numerele 1,2,3). Toți banii 
alocați acestor proiecte și banii pentru consolidarea 
apărării militare din zonă ar putea fi cheltuiți pen-
tru soluții durabile care ne pot proteja de sărăcia 
energetică și de războaie. Sau ar putea fi cheltuiți 
pentru izolarea termică a clădirilor populației și a 
proiectelor de energie regenerabilă la scară mică. 
Această direcție ar putea fi nu doar un ajutor imens, 
ci și o soluție pe termen lung, prin scăderea necesa-
rului de energie pentru încălzire și răcire. 

În prezent, accesul la căldură și energie este posi-
bil doar pentru oamenii care pot plăti prețurile din 
ce în ce mai mari. Aceasta este dovada modului în 
care criza energetică este, de asemenea, o problemă 
de clasă. Între timp, piața de valori energetice și 
profiturile uriașe pe care companiile le fac sunt un 
indicator suplimentar al modului în care companiile 
profită în detrimentul oamenilor. 

Proiectul conductei Eastmed și toate proiectele 
terminalelor de gaze lichefiate (LNG) din regiunea 
EastMed sunt planificate pentru a asigura nu numai 
nevoile energetice ale Greciei, ci și ale Europei prin 
conducte de interconexiune, cum ar fi conducta TAP 
care merge în Italia și conexiunea IGB cu Bulgaria. 
IGB este conectată de asemenea la BRUA - gazo-
ductul care traversează sudul României pentru ex-
portul gazelor în Austria și Europa de Vest. Aceste 

pânze de gazoducte ne arată nu atât nevoile reale 
ale oamenilor, așa cum ne sunt prezentate mereu, 
ci mai ales dimensiunea la care industria gazelor 
își desfășoară interesele. 

urma mai multor întâlniri online cu diferite iniția-
tive activiste, episoadele vor să arate perspectivele 
de acțiune imaginate de acestea. Mai multe puteți 
asculta online la https://cost-of-living.simplecast.
com/


