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Căși sociale ACUM! - de la campanie la mișcare
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Inițiativa Fundației Desire din Cluj, susținută de Human Rights Initiative/ Open Society Foundations: 

între martie 2016 - februarie 2017 prin programul Justice for Roma through the legal enforcement of 

housing rights (Cantonului street, Cluj, Romania) - http://www.desire-ro.eu/?page_id=2219; continuând 

cu o nouă rundă de sprijin cu începere din iulie 2017 prin programul Social housing NOW!: The fight of 

marginalized Roma for an anti-racist politics of public housing in Romania - http://www.desire-

ro.eu/?page_id=3255    

http://www.desire-ro.eu/?page_id=2219
http://www.desire-ro.eu/?page_id=3255
http://www.desire-ro.eu/?page_id=3255
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Căși sociale ACUM! este o iniţiativă civic-activistă ce urmăreşte problematizarea locuirii sociale 

în oraşul Cluj, în contextul reducerii drastice a fondului public locativ și al transformării locuirii 

în afacere imobiliară din ultimele decade, cât şi al limitării accesului la locuinţe sociale tocmai 

persoanelor care sunt îndreptăţite să ocupe fondul locativ public.  

 

Între martie 2016 - februarie 2017, campania Căși sociale ACUM! şi-a propus să aducă subiectul 

drepturilor locative pe agenda publică, în particular al accesului la locuinţe din fondul public al 

persoanelor marginalizate social. Prin campanie, am urmărit să construim “locuirea socială” ca 

subiect politic și ca problemă de interes public. Am pornit de la deprivările și nedreptățile 

locative care afectează persoanele și familiile cu domiciliul pe strada Cantonului FN. Locuirea pe 

această stradă a fost cel mai neglijat capitol al zonei marginalizate Pata Rât, chiar dacă și ea s-a 

constituit de pe urma mai multor evacuări forțate din oraș sau dacă și ea reflectă consecințele 

unei politici de urbanizare ce ține în condiții de subdezvoltare și de informalitate anumite teritorii 

ale orașului, unde își găsesc adăpost persoane marginalizate social a căror muncă este exploatată 

în economia informală sau formală a urbei. Plecând de la conștientizarea istoriei și situației 

locative de pe strada Cantonului FN, campania Căși sociale ACUM! a plasat acest caz particular 

în peisajul mai larg al orașului, interogat din perspectiva nedreptăților urbane locative, a 

inegalităților de clasă și a politicilor care contribuie la producerea acestora. 

 

De la mijlocul anului 2017, Căși sociale ACUM! și-a propus să devină o mișcare locală, parte 

din mișcarea mai largă din România pentru locuințe publice și pentru justiție locativă, în 

particular din platforma informală "Blocul pentru Locuire" formată în iulie 2017. Pe baza 

proiectului Justice for Roma through the legal enforcement of housing rights (Cantonului street, 

Cluj-Napoca), sprijinit de Human Rights Initiative între martie 2016 - februarie 2017, precum și 

a unui alt proiect al Fundației Desire, Consult us. Roma are not garbage finanțat de Roma 

Initiative Office între septembrie - decembrie 2016, ne propunem să întărim și să lărgim 

intervențiile care promovează perspectiva justiției sociale și a drepturilor în abordarea locuirii. 

Reafirmăm, că locuirea nu este doar un drept fundamental, ci și o nevoie primordială violată de 

multe ori nu doar prin faptul că persoane cu venituri reduse, printre ele persoane de etnie romă 

nu au acces la locuință adecvată și la siguranță locativă, ci și datorită faptului că sunt nevoite să 

să locuiască în medii poluate care le pun în primejdie sănătatea și viața. Continuăm să dovedim, 

că dreptatea socio-economică ce include și dreptatea locativă, precum și capacitarea oamenilor 

deposedați pot fi susținute prin impunerea pe cale legală a drepturilor socio-economice, și în mod 

particular a drepturilor locative. Continuăm să mobilizăm activismul politic pentru aceste 

drepturi. Continuăm să capacităm cele mai marginalizate categorii ale clasei lucrătoare 

pauperizate, pentru ca ele să devină un actor politic în lupta pentru o politică justă și anti-rasistă 

de locuințe publice ca instrument pentru asigurarea apartenenței lor la oraș și al unei schimbări 

sociale bazate pe valorile egalității și solidarității.  
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Acțiuni în 2016 (http://www.desire-ro.eu/?p=2947)
2
 

 

1. Documentarea evoluției politicii de locuire din ultimii 20 de ani atât pe plan local cât și pe 

plan național (http://www.desire-ro.eu/?p=2391, http://www.desire-ro.eu/?cat=123). Prin această 

analiză-acțiune am demonstrat:  

(a) guvernarea locală nu respectă nici măcar minimele prevederi din legislația locuinței și 

legislația socială prin care acestea ar trebui să susțină accesul persoanelor marginalizate la 

locuințe sociale și astfel contribuie la perpetuarea și agravarea precarității locuirii;  

(b) este nevoie de schimbarea legislației locuirii astfel încât aceasta să poată să susțină 

rebalansarea politicii locuirii în favoarea unei locuiri publice și în mod implicit să contribuie la 

reducerea inegalităților economice prin reducerea costului locuințelor adecvate accesibile celor 

mulți cu venituri mici și foarte mici, respectiv celor care trăiesc în sărăcie și în sărăcie extremă;  

(c) pentru a asigura accesul persoanelor marginalizate social și celor care trăiesc în sărăcie 

extremă, este nevoie de o politică a locuirii care pune locuirea (principiul locuirea înainte de 

toate, housing first) în centrul proceselor de incluziune socială. 

 

2. Susținerea a 83 de persoane cu domiciliul actual pe strada Cantonului din Pata Rât, orașul Cluj 

care împreună cu familiile lor au depus cerere la primărie pentru locuință socială (colectarea 

documentelor necesare întocmirii dosarului, descrierea istoriei locative și a condițiilor de locuit 

de azi într-un memoriu personalizat cu menirea de a atrage puncte la capitolul Caz de forță 

majoră, facilitarea declarațiilor notariale, depunerea dosarelor, urmărirea rezultatelor preliminare, 

formularea și depunerea contestațiilor (martie-iulie 2016; în 2017 am urmărit rezultatele finale și 

repartizarea de locuințe). 

 

3. Atât în contextul alegerilor locale cât și al celor parlamentare, am contactat partide politice cu 

filiale în Cluj-Napoca cu propunerea de a include pe agenda lor politică post-electorală 

susținerea creșterii fondului de locuințe sociale și a modificării procedurilor de atribuire de 

locuințe sociale astfel încât acestea să susțină accesul persoanelor marginalizate la locuințe 

adecvate (http://www.desire-ro.eu/?p=2305, http://www.desire-ro.eu/?p=2366, 

http://www.desire-ro.eu/?p=2372, http://www.desire-ro.eu/?p=2388, http://www.desire-

ro.eu/?p=2685) - mai-iunie 2016. 

 

4. Analize transpuse în materiale de campanie (grafică Dénes Miklósi) - mai, iunie 2016 

Despre relația dintre angajabilitate și eligibilitatea la locuință socială [Enikő Vincze], 

http://www.desire-ro.eu/?p=2322#more-2322 

                                                           
2
 Echipa Campaniei Căși sociale ACUM!: Mihaela Berki, Simona Ciotlăuș, Ioan Doghi, Leontina 

Lingurar,Noémi Magyari, Szilárd Miklós, Dénes Miklósi, Alexandru Mureșan, Enikő Vincze, George 

Zamfir 

 

http://www.desire-ro.eu/?p=2947
http://www.desire-ro.eu/?p=2391
http://www.desire-ro.eu/?cat=123
http://www.desire-ro.eu/?p=2305
http://www.desire-ro.eu/?p=2366
http://www.desire-ro.eu/?p=2372
http://www.desire-ro.eu/?p=2388
http://www.desire-ro.eu/?p=2685
http://www.desire-ro.eu/?p=2685
http://www.desire-ro.eu/?p=2322%23more-2322
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Evoluţia procedurii de atribuire a locuinţelor sociale – Hotărâri de Consiliu Local Cluj-Napoca 

[Simona Ciotlăuș], http://www.desire-ro.eu/?p=2344 

Casa dreptului la locuinţă adecvată – în orașul Cluj?! [Enikő Vincze], http://www.desire-

ro.eu/?p=2352 

Dacă trăiești într-o locuință improvizată, ai acces la locuință socială? [George Zamfir], 

http://www.desire-ro.eu/?p=2340 

Ai carte, ai casă! N-ai carte, n-ai casă! [George Zamfir], http://www.desire-ro.eu/?p=2317 

Cűái suntem neeligibili? [Enikő Vincze], http://www.desire-ro.eu/?p=2282 

Ce este locuința socială? [Simona Ciotlăuș], http://www.desire-ro.eu/?p=2268 

Locuirea înainte de toate și reconectarea la oraș! [Enikő Vincze], http://www.desire-

ro.eu/?p=2388 

Când am devenit neeligibili, și cât de neeligibili suntem? [Enikő Vincze], http://www.desire-

ro.eu/?p=2290 

Politica reducerii stocului de locuințe din fondul locativ de stat – factor al dezvoltării afacerilor 

imobiliar-bancare [Enikő Vincze], http://www.desire-ro.eu/?p=2245 

 

5. În contextul dezbaterilor publice lansate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice am transmis propuneri pentru Strategia Națională a Locuirii (iunie 2016, 

http://www.desire-ro.eu/?p=2418, http://www.desire-ro.eu/?p=2438, http://www.desire-

ro.eu/?p=2677) și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a  legii locuinței 

(august 2016, http://www.desire-ro.eu/?p=2442). 

 

6. Am făcut filmul documentar Dislocări: Rutele evacuărilor spre strada Cantonului (1996-2016) 

compus din șapte filme reprezentând cazurile unor familii evacuate în mod repetat din locuințe 

din orașul Cluj și mutate forțat pe strada Cantonului în condiții inumane (http://www.desire-

ro.eu/?cat=119), precum și Harta interactivă a acestor rute (http://www.desire-ro.eu/?p=2621,  

realizată de Anti-Eviction Mapping Project, Erin McElroy) - august-octombrie 2016. Film 

realizat de Leontina Lingurar, Ioan Doghi, Mihaela Berki, Alexandru Pusztai, Gelu Czuli, 

Katalin Czanka, doamna Ligia,  Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș și Szilárd Miklós (cameră și 

montaj).  

 

7. De Ziua Mondială a Locuirii (3 octombrie 2016), am organizat Forumul pentru locuințe 

sociale (http://www.desire-ro.eu/?p=2557) unde am prezentat rezultatele analizelor noastre 

(http://www.desire-ro.eu/?p=2560, http://www.desire-ro.eu/?p=2570, http://www.desire-

ro.eu/?p=2588) colectate în Dosarul politicii de locuințe sociale în Municipiul Cluj-Napoca 

(http://www.desire-ro.eu/?p=2450) și am lansat Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de 

locuire socială. 

 

http://www.desire-ro.eu/?p=2344
http://www.desire-ro.eu/?p=2352
http://www.desire-ro.eu/?p=2352
http://www.desire-ro.eu/?p=2340
http://www.desire-ro.eu/?p=2317
http://www.desire-ro.eu/?p=2282
http://www.desire-ro.eu/?p=2268
http://www.desire-ro.eu/?p=2388
http://www.desire-ro.eu/?p=2388
http://www.desire-ro.eu/?p=2290
http://www.desire-ro.eu/?p=2290
http://www.desire-ro.eu/?p=2245
http://www.desire-ro.eu/?p=2418
http://www.desire-ro.eu/?p=2438
http://www.desire-ro.eu/?p=2677
http://www.desire-ro.eu/?p=2677
http://www.desire-ro.eu/?p=2442
http://www.desire-ro.eu/?cat=119
http://www.desire-ro.eu/?cat=119
http://www.desire-ro.eu/?p=2621
http://www.desire-ro.eu/?p=2557
http://www.desire-ro.eu/?p=2560
http://www.desire-ro.eu/?p=2570
http://www.desire-ro.eu/?p=2588
http://www.desire-ro.eu/?p=2588
http://www.desire-ro.eu/?p=2450
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8. Am depus în atenția Primăriei și Consiliului Local ale Municipiului Cluj-Napoca cu aproape 

900 de semnături Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială (octombrie 

2016, http://www.desire-ro.eu/?p=2599). 

 

9. Am transmis guvernanților naționali și locali propuneri privind utilizarea cu scopul 

transformării lor în locuințe sociale a unor imobile vacante sau a patrimoniului comunitar 

(octombrie 2016, http://www.desire-ro.eu/?p=2648). 

 

10. Am depus petiția la CNCD cu privire la caracterul discriminator al criteriilor de acordare de 

locuințe sociale elaborate și utilizate de municipalitatea Cluj-Napoca, octombeie 2016 

(http://www.desire-ro.eu/?p=2652). 

 

11. Am urmărit promisiunile făcute la ședința CL din 28.11.2016 de primarul Emil Boc în temele 

pe care echipa campaniei Căși sociale ACUM! le-a ridicat la acea ședință (http://www.desire-

ro.eu/?p=2891). 

 

12. Am participat la ședința Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca (decembrie 2016) 

care avea pe ordinea de zi votarea unei Hotărâri cu rezultatele preliminare ale repartizării de 

locuințe sociale, promovând mesaje protestatare față de indiferența cu care guvernanții locali 

tratează problema locuirii sociale (http://www.desire-ro.eu/?cat=58), problema locuirii precare și 

nesigure în zona Pata Rât poluată de noile rampe de deșeuri pe care autoritățile publice le-au 

autorizat în toamna anului 2015, și problema drepturilor muncitorilor de pe rampa de deșeuri 

(http://www.desire-ro.eu/?cat=121). 

 

13. Am susținut, alături de cealaltă campanie a Fundației Desire, "Consultați-ne. Romii nu sunt 

gunoaie", evenimentul Pata rămâne a tuturor din 17.12.2016 (http://www.desire-ro.eu/?p=2872) 

care a inclus marșul comemorativ, colindele evacuării, o expoziție multimedia în curtea 

Muzeului de Artă din Cluj-Napoca (http://www.desire-ro.eu/?p=2874, http://www.desire-

ro.eu/?p=2916) și petiția cu același nume împotriva rasismului de mediu și pentru o politică 

adecvată de locuire socială-publică (http://www.desire-ro.eu/?p=2856). 

 

14. Pe baza analizei cererilor de locuințe sociale depuse de 83 de persoane/ familii în 2016 către 

municipalitate, precum și a prevederilor legii locuinței și a Hotărârilor de Consiliul Local,  am 

pregătit acțiunea în judecată a administrației publice locale cu privire la nelegalitatea criteriilor 

de atribuire de locuințe sociale stabilite la nivel local. Sprijinul legal acordat Fundației Desire și 

celor 88 de persoane fizice este asigurat de avocata Paula Petean. Am depus plângerea prealabilă 

către Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.  Acțiunea a fost înregistrată la 

Tribunal în martie 2017. 

 

 

http://www.desire-ro.eu/?p=2599
http://www.desire-ro.eu/?p=2648
http://www.desire-ro.eu/?p=2652
http://www.desire-ro.eu/?p=2891
http://www.desire-ro.eu/?p=2891
http://www.desire-ro.eu/?cat=58
http://www.desire-ro.eu/?cat=121
http://www.desire-ro.eu/?p=2872
http://www.desire-ro.eu/?p=2874
http://www.desire-ro.eu/?p=2916
http://www.desire-ro.eu/?p=2916
http://www.desire-ro.eu/?p=2856
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Căși sociale ACUM! – acțiuni în 2017
3
 

 

1. Caracterul discriminator și nelegal al criteriilor de atribuire de locuințe sociale din fondul 

locativ public din municipiul Cluj-Napoca [articol de Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George 

Zamfir], ianuarie 2017 (http://www.desire-ro.eu/?p=2976). 

 

2. No to ghettoization of Pata Rât. No to environmental racism. Yes to public housing in the city 

[document de Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir, Noémi Magyari], ianuarie 2017 

(http://www.desire-ro.eu/?p=2974). 

 

3. Locuirea? Nicio schimbare fundamentală cu noua guvernare [articol de Simona Ciotlăuș, 

Enikő Vincze, George Zamfir], ianuarie 2017 (http://www.desire-ro.eu/?p=2990). 

 

4. Scrisoarea deschisă către parlamentarii clujeni! Inițiați schimbări legislative pentru locuire 

publică și drepturile lucrătorilor în România! [de Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George 

Zamfir], ianuarie 2017 (http://www.desire-ro.eu/?p=2967). 

 

5. Dreptate pentru romi prin impunerea dreptului la locuință: campania Căși sociale ACUM! din 

Cluj-Napoca [prezentare făcută de echipa Căși sociale ACUM! la conferința de închidere a 

proiectului Pata Cluj], martie 2017 (http://www.desire-ro.eu/?p=3053).  

 

6. Urmărirea rezultatelor preliminare, depunerea de contestații și urmărirea rezultatelor finale ale 

procesului de definire a priorităților în vederea atribuirii de locuințe sociale de către Consiliul 

Local al Municipiului Cluj-Napoca, precum și a repartizării de locuințe sociale în anul 2017 

printre solicitanții care au depus cereri în 2016; informarea solicitanților cu privire la aceste 

rezultate - ianuarie, februarie, iulie, decembrie 2017. 

 

                                                           
3
 În perioada februarie - iulie 2017, Fundația Desire a derulat programul “Întărirea coaliției pentru locuire 

din România prin reformularea revendicărilor față de locuirea publică” (Strengthening the Housing 

Justice Coalition in Romania through reframing the political claims for public housing) cu sprijinul Rosa 

Luxemburg Stiftung (biroul Belgrad). Programul a dus mai departe și a lărgit acțiunile campaniei Căși 

sociale ACUM! înspre politizarea locuirii publice și crearea unei coaliții trans-locale pe această temă. Mai 

multe informații despre acest program se pot citi aici, <http://www.desire-ro.eu/?page_id=3038>.  Din 

iulie 2017, Căși sociale ACUM!, prin programul Social housing NOW!: The fight of marginalized Roma 

for an anti-racist politics of public housing in Romania se bucură de sprijinul Human Rights Initiative/ 

Open Society Foundation - <http://www.desire-ro.eu/?page_id=3255>. În decembrie 2017 din echipa 

Căși sociale ACUM! au făcut parte: Ana Adam, Ioana Bălănescu, Andra-Camelia Cordoș, Elisabeta 

Farkas, Alexandru Greta, Petru Greta, Noémi Magyari, Lorand Maxim, Szilárd Miklós, Dénes Miklósi, 

Alexandru Mureșan, Paula Petean, Maria Stoica, Enikő Vincze și George Zamfir.  

http://www.desire-ro.eu/?p=2976
http://www.desire-ro.eu/?p=2974
http://www.desire-ro.eu/?p=2990
http://www.desire-ro.eu/?p=2967
http://www.desire-ro.eu/?p=3053
http://www.desire-ro.eu/?page_id=3038
http://www.desire-ro.eu/?page_id=3255
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7. Înregistrarea acțiunii , la data de 24.03.2017, la Tribunalul Cluj – Secția contencios 

administrativ, a acțiunii prin care reclamanții, Fundația Desire și 88 de Persoane fizice ce 

locuiesc în zona Cantonului și pe str. Stephenson nr. 15, solicită următoarele instanței față de 

Pârât, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca: 

- Anularea Hotărârii nr. 434/16.12.2015 a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca, privind 

criteriile de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în 

regim de închiriere începând cu anul 2014... 

- Anularea Hotărârii nr. 647/28.11.2016 a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca privind 

aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2017, în vederea repartizării, prin închiriere, a 

locuințelor sociale  

- Anularea Hotărârii nr. 65/31.01.2017 a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca privind modul 

de soluționare a contestațiilor formulate cu privire la lista provizorie de priorități pentru anul 

2017,  

- Acordarea unor locuințe sociale persoane fizice, reclamanți din dosar. 

În 2017 au avut loc trei înfățișări în fața judecătoarei, la care au participat și câteva din persoane 

fizice din partea Reclamanților. Avocata Paula Petean a depus mai multe rânduri de documente 

complementare (interogatoriu, completare la interogatoriu, note de ședințe, cerere pentru 

depunerea dosarelor de locuințe socială din partea Pârâtului, etc.). Judecătoarea era în așteptarea 

deciziei CNCD cu privire la plângerea formulată de Fundația Desire privind caracterul 

discriminatoriu al criteriilor de atribuire a locuințelor sociale din HCL 434/2015. Consiliul Local 

a solicitat suspendarea cazului până la soluționarea contestației deciziei CNCD în favoarea 

Fundației Desire de către Municipalitate, care a solicitat Curții de Apel anularea Hotărârii CNCD 

nr. 531/27.09.2017.    

 

8. Campania Căși sociale ACUM!, premiată la Gala Participării Publice cu premiul Cu dreptatea 

faci casă bună - martie 2017 (http://www.desire-ro.eu/?p=3092). 

 

9. Participare la dezbaterea publică privind bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca, martie 

2017 (http://www.desire-ro.eu/?p=3083). 

 

10. Stocul de locuințe din fondul locativ de stat și atribuirea locuințelor sociale în Cluj-Napoca 

(1997-2016) [articol de Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir], martie 2017 

(http://www.desire-ro.eu/?p=3062). 

 

11. Locuințe nu umilințe! - aprilie 2017 (http://www.desire-ro.eu/?p=3102) 

În contextul zilei de 8 Aprilie, Ziua Internațională a Romilor, Fundația Desire/Căși Sociale 

ACUM!, împreună cu Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor 

Rome) și Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire, ne-am organizat în mai multe orașe pentru a 

atrage atenția asupra injustiției și rasismului instituțional care afectează situația locativă a mii de 

http://www.desire-ro.eu/?p=3092
http://www.desire-ro.eu/?p=3083
http://www.desire-ro.eu/?p=3062
http://www.desire-ro.eu/?p=3102
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familii rome plasându-le în comunități segregate fără acte de proprietate sau în locuinte 

improprii, izolate, în ghetouri urbane stigmatizate sau în stradă ca urmare a evacuărilor forțate. 

 

12. Susținerea a 100 de persoane cu domiciliul actual pe strada Cantonului din Pata Rât și de pe 

str. Stephenson nr. 15 care împreună cu familiile lor au dorit să depună cerere la primărie pentru 

locuință socială (colectarea documentelor necesare întocmirii dosarului, descrierea istoriei 

locative și a condițiilor de locuit de azi într-un memoriu personalizat cu menirea de a atrage 

puncte la capitolul Caz de forță majoră, facilitarea declarațiilor notariale, depunerea dosarelor, 

urmărirea rezultatelor preliminare, formularea și depunerea contestațiilor - iulie 2017 

Urmărirea rezultatelor preliminare, depunere de contestații și urmărirea rezultatelor finale, 

informarea solicitanților cu privire la aceste rezultate - noiembrie, decembrie 2017  

 

2017 Cluj-Napoca Strada Cantonului  Strada Stephenson  

Total solicitanți  376 
89 (23.67% din totalul 

solicitărilor din oraș) 

11 (2.93% din totalul 

solicitărilor din oraș) 

Eligibili  
264 (70.21% din totalul 

solicitanților din oraș)  

49 (18.56% din totalul 

solicitărilor eligibile din 

oraș) 

2 (0.76% din totalul 

solicitărilor eligibile din 

oraș) 

Neeligibili 112 

40 (35.71% din totalul 

solicitărilor neeligibile din 

oraș ) 

9 (8.06% din totalul 

solicitărilor neeligibile din 

oraș) 

 

  2015 2016 2017 

Solicitanți total din oraș 
387 384 376 

Solicitanți eligibili din oraș 

265 (68% din totalul de 

solicitanți din oraș)  

254 (66% din totalul de 

solicitanți din oraș) 
264 

Solicitanți neeligibili din oraș 
122 (32% din totalul de 

solicitanți din oraș) 

130 (34% din totalul de 

solicitanți din oraș) 
112 

Solicitanți total de pe strada 

Cantonului  

94 83 
88 (un solicitant a 

decedat) 

Solicitanți eligibili de pe strada 

Cantonului  

11 (11% dintre solicitanții 

de pe strada Cantonului) 

49 (59% dintre solicitanții 

de pe strada Cantonului) 

50 (56.82% dintre 

solicitanții de pe strada 

Cantonului) 

Solicitanți neeligibili de pe 

strada Cantonului  

83 (89% dintre solicitanții 

de pe strada Cantonului) 

34 (41% dintre solicitanții 

de pe strada Cantonului) 

38 (43.18% dintre 

solicitanții de pe strada 

Cantonului) 
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13. Participare la susținerea inițiativei de modificare a Legii locuinței, împreună cu alte grupări 

membre ale Blocului pentru Locuire - octombrie 2017 

 Venituri reduse + costurile mari ale locuinței = adâncirea sărăciei, infographic, 

http://www.desire-ro.eu/?p=3343 

 Susține modificarea Legii locuinței prin inițiativa B308/2017 – scrie parlamentarilor aici: 

goo.gl/Cgijjd, http://www.desire-ro.eu/?p=3337 

 Mai multe locuințe publice, pentru cei cu venituri mici, în condiții inadecvate de locuire, 

sub risc de evacuare, fără adăpost, sticker, http://www.desire-ro.eu/?p=3334 

 Locuința este nevoie primordială, nu trebuie să cadă prada capitalului, flyer, 

http://www.desire-ro.eu/?p=3315 

 Creșteți fondul de locuințe publice și sociale!, sticker, http://www.desire-ro.eu/?p=3301 

  

14. Informarea publicului despre rezultatul petiției depuse de către Fundația Desire la Consiliul 

Național pentru Combaterea Discriminării - octombrie 2017, http://www.desire-ro.eu/?p=3460 

În octombrie 2016, Fundația Desire a depus o petiție la Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării, solicitând ca acesta să analizeze Hotărârea nr. 434/16.12.2015 a Consiliului Local 

al mun. Cluj-Napoca cu privire la definirea criteriilor de atribuire a locuințelor sociale, iar apoi 

să constate și sancționeze caracterul lor discriminator (http://www.desire-

ro.eu/?attachment_id=3286). Prin Hotărârea 531/27.09.2017, Colegiul Director al Consiliului 

Național pentru Combaterea Discriminării declară criteriie de atribuire de locuințe sociale 

elaborate și utilizate de administrația publică locală din Cluj-Napoca ca fiind discriminatorii. 

Stabilește o amendă de 3000 de lei pentru primarul Emil Boc și recomandă modificarea HCL 

434/16.12.2015 prin care ele au fost stabilite. 

 Hotărârea C.N.C.D. 531/27.09.2017: criteriile de acordare de locuințe sociale ale 

Primăriei Cluj-Napoca sunt discriminatorii - http://www.desire-ro.eu/?p=3274  

 articol publicat în Cărămida nr. 1, http://www.desire-ro.eu/?p=3460 

 în filmul Ne face justiția dreptate?, http://www.desire-ro.eu/?p=3422, 

https://www.youtube.com/watch?v=mLk0nftCk0w 

 

15. Forumul Locuințe publice - răspuns la criza locuirii, octombrie 2017, http://www.desire-

ro.eu/?p=3291 

Forumul a fost parte dintr-o serie de evenimente organizate în Cluj-Napoca în luna octombrie 

2017 pe tema locuirii, declarând luna octombrie, în prelungirea Zilei Mondiale a Locuirii, Luna 

dreptății locative în Cluj (comunicat de presă elaborat împreună cu Focus Atelier, și Asociația 

Chiriașilor Cluj, http://www.desire-ro.eu/?p=3263).  

În 27 octombrie 2017 Căși sociale ACUM! a organizat Forumul “Locuințe publice – răspuns la 

criza locuirii” la Casa Tranzit lansând chemarea: Vino să ne organizăm împreună pentru mai 

multe locuințe publice și sociale! Evenimentul continuă serie de programe similare derulate în 

ultimii doi ani de Fundația Desire, care prin programele sale privind locuirea, a organizat sau co-

organizat mai multe forumuri publice în această temă: Forum pentru Locuințe Sociale (octombrie 

http://www.desire-ro.eu/?p=3343
http://www.desire-ro.eu/?p=3337
http://www.desire-ro.eu/?p=3334
http://www.desire-ro.eu/?p=3315
http://www.desire-ro.eu/?p=3301
http://www.desire-ro.eu/?p=3460
http://www.desire-ro.eu/?attachment_id=3286
http://www.desire-ro.eu/?attachment_id=3286
http://www.desire-ro.eu/?p=3274
http://www.desire-ro.eu/?p=3460
http://www.desire-ro.eu/?p=3422
https://www.youtube.com/watch?v=mLk0nftCk0w
http://www.desire-ro.eu/?p=3291
http://www.desire-ro.eu/?p=3291
http://www.desire-ro.eu/?p=3263
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2016, Cluj); Forumul Justiției Locative, ediția a doua (aprilie 2017, București); Forumul “Orașe 

pentru locuit, nu pentru profit”, cea de a treia ediție a Forumului Justiției Locative (iulie 2017, 

Cluj). 

La forumul din octombrie 2017 am lansat primul număr din “Cărămida – ziarul dreptății 

locative” și am discutat cu echipa redacției despre problemele de locuire si despre transformarea 

locuirii în marfă.  Am expus materialele folosite în campania Căși Sociale ACUM! cu mesaje 

care susțin dreptul la locuire. Am văzut împreună filmul cu motivele pentru care am dat în 

judecată primăria orașului Cluj și de ce a decis Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării despre criteriile de atribuire de locuințe sociale din Cluj că discriminează oamenii 

care au școală mai puțină, pe cei care locuiesc în condiții grele și pe cei cu veniturile mici. Am 

discutat despre inițiativa B308/2017 de schimbare a Legii Locuinței, depusă în Parlament.  

 Comunicat de presă, http://www.desire-ro.eu/?attachment_id=3293 

 Poster: Locuințe publice - răspuns la criza locuirii, http://www.desire-ro.eu/?p=3301 

 Sticker: Locuințe publice - răspuns la criza locuirii, http://www.desire-ro.eu/?p=3334 

 Info-grafic: Susține modificarea Legii locuinței!, http://www.desire-ro.eu/?p=3337 

 Flyer: Căși sociale ACUM!/ Social housing NOW! și campania anti-financializare, 

http://www.desire-ro.eu/?p=3315  

 Banner  pentru evenimentul public Locuințe publice - răspuns la criza locuirii  

 Banner Cărămida  

 Posturi pe pagina FB Căși sociale ACUM! Social housing NOW! 

 

16. Realizarea a trei filme din seria Căși sociale ACUM! - lupta pentru justiție locativă (Ioana 

Bălănescu): 

 Ne face justiția dreptate?, October 2017 - http://www.desire-ro.eu/?p=3422, 

https://www.youtube.com/watch?v=mLk0nftCk0w  

 Trebuie să ardem ca să ne vedeți?, November 2017 - http://www.desire-ro.eu/?p=3433, 

https://www.youtube.com/watch?v=ueiKPXEMsp0  

 Cum ne organizăm împotriva evacuărilor?, December 2017 - http://www.desire-

ro.eu/?p=3465, https://www.youtube.com/watch?v=Zzr4kzCK4XA  

 

17. Publicarea a două numere din Cărămida. Ziarul dreptății locative (editor Andra Camelia-

Cordoș, grafică Dénes Miklósi și Szilárd Miklós) 

 Nr.1, octombrie 2017, http://www.desire-ro.eu/?p=3354, 

https://issuu.com/fundatiadesire/docs/caramida-nr1-web 

 Nr. 2, decembrie 2017, http://www.desire-ro.eu/?p=3448, 

https://issuu.com/fundatiadesire/docs/caramida-nr2-issuu 

 

 

http://www.desire-ro.eu/?attachment_id=3293
http://www.desire-ro.eu/?p=3301
http://www.desire-ro.eu/?p=3334
http://www.desire-ro.eu/?p=3337
http://www.desire-ro.eu/?p=3315%20
http://www.desire-ro.eu/?p=3422
http://www.desire-ro.eu/?p=3433
http://www.desire-ro.eu/?p=3465
http://www.desire-ro.eu/?p=3465
http://www.desire-ro.eu/?p=3354
https://issuu.com/fundatiadesire/docs/caramida-nr1-web
http://www.desire-ro.eu/?p=3448
https://issuu.com/fundatiadesire/docs/caramida-nr2-issuu
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18. Articole despre politicile locative din România și Cluj, precum și despre mișcarea pentru 

dreptate locativă din Cluj, decembrie 2017  

 La ziarul ”Cărămida” ne luptăm pentru dreptul la locuire [interviul lui Vasile Ernu cu 

Enikő Vincze] - http://www.desire-ro.eu/?p=3462, http://ro.baricada.org/eniko-vincze-

interviu/ 

 Despre subvenționarea chiriilor private ca măsură pentru persoanele marginalizate 

[Enikő Vincze], http://www.desire-ro.eu/?p=3451 

 Efectul discriminator al criteriilor de atribuire de locuințe sociale în Cluj continuă 

[George Zamfir], http://www.desire-ro.eu/?p=3456 

 Manifestul de la Cluj împotriva evacuărilor de pretutindeni – 17 decembrie 2017 [Ana 

Adam, Nicolae Adam, Răzvan Anton, Ioana Bălănescu, Antonela Czuli, Andrea David, 

Elisabeta Farkas, Alexandru Greta, Linda Greta, Petru Greta, Noémi Magyari, Lorand 

Maxim (regia), Szilárd Miklós, Dénes Miklósi, Alexandru Mureșan, Valentina 

Ștefanschi, Maria Stoica, Florin Tala, Maria-Andrea Veres, Enikő Vincze, George 

Zamfir], http://www.desire-ro.eu/?p=3426 

 

19. Manifestul de la Cluj împotriva evacuărilor de pretutindeni - 17 decembrie 2017, Ziua 

Împotriva Evacuării  

Lansat cu ocazia comemorării a 7 ani de la evacuarea de pe strada Coastei, ocazie cu care Căși 

sociale ACUM! a declarat ziua de 17 decembrie Ziua Împotriva Evacuării 

(https://www.facebook.com/events/1952772674773479/). Manifestul a fost scris de un grup de 

persoane care s-au întâlnit timp de patru duminici cu acest scop, el fiind prezentat în spațiul 

public ca un performance coordonat de regizorul Lorand Maxim. Manifestul poate fi citit aici, 

http://www.desire-ro.eu/?p=3426, precum și în numărul 2 al ziarului Cărămida care a fost lansat 

tot în cadrul acestui eveniment. Bannerul și steagul evenimentului au fost realizate de artistul 

Dénes Miklósi.  

 

20. Participare la ședințe ale Consiliului Local, noiembrie și decembrie 2017 

- 03.11.2017, cazul incendiului din octombrie 2016, de pe urma căruia victimele nu au beneficiat 

de locuință de necesitate și/sau despăgubiri materiale 

- 28.11.2017, persoane cu domiciliul pe str. Cantonului și echipa Căși sociale ACUM! s-au 

pregătit cu o serie de întrebări și mesaje privind locuirea pe Cantonului, și planurile primăriei în 

legătură cu această locație, filmul Trebuie să ardem ca să ne vedeți? realizat de Ioana Bălănescu 

redă cele întâmplate, http://www.desire-ro.eu/?p=3433  

- Efectul discriminator al criteriilor de atribuire de locuințe sociale în Cluj continuă [George 

Zamfir], 19.12.2017, http://www.desire-ro.eu/?p=3456 

 

 

 

 

http://www.desire-ro.eu/?p=3462
http://ro.baricada.org/eniko-vincze-interviu/
http://ro.baricada.org/eniko-vincze-interviu/
http://www.desire-ro.eu/?p=3451
http://www.desire-ro.eu/?p=3456
http://www.desire-ro.eu/?p=3426
https://www.facebook.com/events/1952772674773479/
http://www.desire-ro.eu/?p=3433%20
http://www.desire-ro.eu/?p=3456
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@Fundația Desire, ianuarie 2018 


