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CERCETAREA-ACȚIUNE PENTRU ASIGURAREA DREPTULUI LA LOCUIRE 

În perioada 15 septembrie 2015 și 31 ianuarie 2016, pe baza unui contract încheiat între Budapest Intézet 

(coordonator regional al proiectului Local Engagement for Roma Inclusion,
1
 LERI, al Agenției pentru 

Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, FRA) și Fundația Desire, cea din urmă contribuie la 

organizarea activităților locale definite în Planurile locale de acțiune elaborate în cadrul programului 

LERI pentru orașele Cluj-Napoca și Aiud, și în mod particular sprijină implementarea acestor planuri în 

capacitate organizațională, administrativă și consultativă. 

Planurile locale de acțiune au fost elaborate în urma evaluării nevoilor în zone de locuire marginalizate și 

precare, locuite în mod preponderent de persoane de etnie romă, printr-o cercetare-acțiune-participativă. 

În ambele orașe, aceste planuri se concentrează pe un domeniu de politici publice care trebuie adresat în 

mod crucial ca parte a oricărui plan de incluziune, și anume locuirea, din cel puțin trei motive:  

(1) marginalizarea socială a persoanelor de etnie romă, locatare ale unor zone de locuire dezavantajate, se 

(re)reproduce datorită excluziunii lor locative, deci politicile locale de incluziune socială trebuie să 

elaboreze măsuri pe această componentă;  

(2) componenta de locuire a excluziunii/ incluziunii sociale (a romilor) este cea mai puțin elaborată și 

susținută prin politicile și măsurile generale și specifice de incluziune atât pe plan național cât și pe 

planurile locale;  

(3) în strategiile curente ale orașelor (Cluj-Napoca) și/sau cele referitoare la incluziunea socială a romilor 

(Aiud) există deschideri punctuale față de tematica locuirii care pot fi exploatate în vederea promovării 

unor propuneri de măsuri ale incluziunii locative în rândurile decidenților.          

Propunerile de măsuri vor fi fundamentate nu doar pe nevoile identificate, ci și pe prevederile legale 

existente, dar și pe tendințele schimbărilor la nivel de țară, la nivelul Uniunii Europene și la nivel global 

din domeniul politicii de locuire (socială),
2
 al politicii de cadastrare și intrare în legalitate aplicate 

așezărilor informale
3
 și al politicii de prevenire a evacuărilor forțate sau ilegale.

4
  

Dincolo de zonele țintite prin acest demers, populate în mod predominant de persoane de etnie 

romă în condiții de marginalizare socială,
5
 propunerile de măsuri în ceea ce privește creșterea 

accesului la locuințe sociale, sau legalizarea locuințelor/așezărilor informale și îmbunătățirea 

condițiilor locative, sau prevenirea evacuărilor forțate, sunt propuneri care vin în sprijinul tuturor 

persoanelor marginalizate social confruntate (și) cu aceste efecte ale excluziunii locative.   

                                                           
1
 http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme/local-engagement 

2
 Vezi Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (2014-2020), p.45. 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2014/2014-12-29_HG_SIncluziune-

Anexa1.pdf - adoptată în mai 2015; Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, revizuită - ianuarie 2015; Raport Proiect Pilot EIR: Analiză privind 

locuințele sociale în România, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul Acordului cu 

Banca Mondială privind Serviciile de Asistență Tehnică pentru Consolidarea Cadrului Evaluării Impactului 

Reglementărilor în România Iulie 2015; ETC 

3
 Vezi Hotărârea Nr. 294/2015 Privind Programul Naţional De Cadastru Şi Carte Funciară 2015-2023;  Strategia 

naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (2015-2023), p.45-46. 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2014/2014-12-29_HG_SIncluziune-

Anexa1.pdf. ETC 

4
 Vezi Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (2014-2020), pp.45-46. 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2014/2014-12-29_HG_SIncluziune-

Anexa1.pdf. ETC; ETC 

5
 Conform definiției adoptate de Legea privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 116/2002, 

actualizată, Art. 49. 
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LERI ÎN CLUJ-NAPOCA 

 

Nevoi identificate 

Cercetarea-acțiune participativă a fost derulată în cadrul acțiunii de întocmire și depunere a circa 140 de 

cereri de locuințe socială de către locatari ai zonei caselor modulare și ai străzii Cantonului din Pata Rât și 

de pe str. Stephenson nr. 15, precum și printr-o serie de discuții informale cu locatari ai coloniei Dallas 

din Pata Rât. Analizele rezultate au fost folosite înspre susținerea dosarelor individuale de cereri de 

locuințe sociale (MEMORIU COLECTIV CU PRIVIRE LA DOSARELE DE CERERI DE LOCUINȚĂ SOCIALĂ 
DEPUSE DE LOCATARI DE PE STR. CANTONULUI F.N. CLUJ-NAPOCA, 04.08.2015; DESCRIEREA SITUAȚIEI 
DE NESIGURANȚĂ LOCATIVĂ A PERSOANELOR CARE LOCUIESC PE STR. STEPHENSON GEORGE NR. 15, ȘI 
CÂTEVA PROPUNERI PRELIMINARE PRIVIND SOLUȚIONAREA ACESTEIA, 28.04.2015; DECLARAȚIE CU 
PRIVIRE LA CAZ DE FORȚĂ MAJORĂ 1 și DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA CAZ DE FORȚĂ MAJORĂ2, iulie 2015).   
Pornind de la cunoașterea istoriilor, nevoilor și problemelor locative din aceste zone, am identificat și 

practicile prin care administrația publică (nu) răspunde la ele. Punctual, în raport cu provocările curente 

ale perioadei în care am derulat cercetarea (legate în mare măsură de riscuri de demolare, evacuare și 

rămânere fără adăpost), am depus mai multe sesizări la instituții publice locale, județene și regionale, 

participând la audiențe și alte tipuri de întâlniri împreună cu persoanele afectate de ele.         

 

Priorități 

Această cercetare a demonstrat nevoia de a îmbunătăți politicile locative locale în așa fel încât acestea să 

devină instrument al incluziunii și dreptății sociale, identificând și descriind trei mari priorități:  

• Accesul la locuințe sociale (ca instrument al incluziunii sociale, și al prevenirii și combaterii 

marginalizării sociale: ce și cum anume ar trebui să facă și ce poate să facă Primăria, CL, și 

instituțiile publice județene și regionale relevante în vederea creșterii accesului la locuințe sociale 

al persoanelor marginalizate, și al îmbunătățirii gestionării fondului locativ public). 

• Legalizarea locuințelor/ așezămintelor informale (ilegale/fără acte de autorizație de construire, 

fără acte de proprietate) și îmbunătățirea condițiilor locative (ca instrument prin care se poate 

întări siguranța locativă, în paralel cu îmbunătățirea infrastructurii locative: ce instrumente legale 

există pentru acest demers, și cum pot diversele instituții publice să le pună în aplicare).    

• Prevenirea evacuărilor forțate, adică ale evacuărilor prin care persoana rămâne fără adăpost, 

și/sau este relocată în pofida voinței sale în medii unde condițiile locative sunt precare și nesigure 

(ca instrument al prevenirii transformării oamenilor în persoane fără adăpost: ce pot să facă 

diversele instituții publice pentru a preveni evacuările forțate, ce rol ar putea juca un instrument 

de măsurare a impactului, cum ar trebui să colaboreze direcțiile primăriei și alte instituții în 

vederea prevenirii). 

 

Activități propuse  

1. Intervenție concentrată pe creșterea accesului la fondul local de locuințe sociale  

2. Intervenție pentru identificarea modurilor de legalizare a așezămintelor informale, îmbunătățirea 

condițiilor locative în aceste așezări și prevenirea evacuărilor forțate  

3. Formarea și coordonarea unui grup local de acțiune pentru incluziune locativă (GALIL)  

4. Intervenție pentru elaborarea planurilor de măsuri privind incluziunea locativă pe baza Strategiei de 

Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-202 și pe baza evaluării nevoilor în cadrul LERI.   

http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/memoriu-col_cereri-loc-soc-_Cantonului_FINAL_6aug2015.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/memoriu-col_cereri-loc-soc-_Cantonului_FINAL_6aug2015.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Situatia_locativa_Stephenson15_aprilie20153.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Situatia_locativa_Stephenson15_aprilie20153.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Situatia_locativa_Stephenson15_aprilie20153.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/decl_caz_forta_majora_modulare.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/decl_caz_forta_majora_modulare.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/decl_caz_forta_majora_baraci.pdf
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LERI ÎN AIUD 

 

Nevoi identificate 

În cursul lunilor martie – iunie 2015, cercetarea participativă despre nevoile privind siguranţa locativă a 

persoanelor de etnie romă s-a derulat în trei zone (Bethlen Gabor, Bufa, Poligon). Cunoaşterea generată în 

mod participativ, prin implicarea co-cercetătorilor locali, reflectă  situaţia actuală a locuirii, nevoile 

locative ale oamenilor, problemele și opțiunile lor de locuire în Municipiul Aiud, cât și experiențele 

privind accesibilitatea locuințelor sociale din oraş. În cursul vizitelor în comunităţi, ale discuţiilor 

individuale şi de grup din cele trei comunităţi, cât şi cele cu preşedintele de atunci al Grupului de Acţiune 

Comunitară, echipa LERI a desfăşurat consultări cu locuitorii şi actorii interesaţi de problema locativă la 

nivelul Municipiului Aiud, rezultând astel elaborarea şi actualizarea planului local de intervenţie (LPP). 

Prin întâlnirile cu reprezentanți ai comunităților și instituțiilor, s-au făcut demersuri pentru re-activarea şi 

viitoarea capacitare a Grupului de Acţiune Comunitară Aiud, cu accent pe implicarea în rezolvarea 

problemelor locative - în particular, este vorba de elaborarea, extinderea sau, după caz, implementarea 

planurilor de măsuri pentru incluziune locativă, cuprinse în planul de Acţiune Locală al acestui Grup. 

Priorităţi  

 Asigurarea unor alternative locative în cazul evacuării (riscul evacuării care transformă 

oamenii în persoane fără adăpost a fost identificat ca problemă majoră de locatarii pe strada 

Bethlen Gabor).  

 Susţinerea demersurilor municipalităţii de reglementare a statutului juridic şi de 

îmbunătăţire a posesiunii asupra locuinţelor din Bufa - demarat de către Municipalitatea 

Aiud, iar el poate să fie susţinut, prin întocmirea documentaţiei, printr-o participare activă şi 

monitorizare din partea locatarilor din zona Bufa, cât şi prin formularea unei propuneri de HCL 

care să reglementeze regimul de folosinţă al terenului pe care se află locuinţele din zona Bufa. 

 Includerea nevoilor comunitare din zonele Feleud şi Poligon în proiectele de dezvoltare locală 

şi îmbunătăţire a condiţiilor de locuire, proiecte derulate de Grupul pentru Acţiune Comunitară, în 

colaborare cu administraţia locală. 

 Accesibilitate mai bună la fondul de locuințe sociale - nevoie exprimată de locuitorii din toate 

zonele de intervenţie ale programului LERI din Aiud, atât cei de pe strada Bethlen Gabor, în risc 

de evacuare, cât şi cei din celelalte zone, Bufa şi Poligon, care astfel speră să nu se mai confrunte 

cu problemele ce decurg din condiţiile de locuire segregată şi improprie. 

Activităţi propuse 

1. Intervenţie pentru identificarea modalităţilor de reducere a nesiguranţei locative cu care se confruntă 

locatarii de pe str. Bethlen Gabor (în rusc de evacuare).  

2. Intervenţie pentru identificarea şi susţinerea demersurile municipalităţii de reglementare a statutului 

juridic şi de îmbunătăţire a posesiunii asupra locuinţelor, prin efectuarea documentaţiei şi măsurătorilor 

imobilelor informale din zona Bufa.  

3. Intervenţie pentru capacitarea instituţională a Grupului pentru Acţiune Comunitară Aiud prin consultări 

la nivelul comunităţilor (Bufa, Bethlen Gabor, Feleud şi Poligon), ateliere în echipa LERI,  facilitarea 

scrierii de proiecte care operaţionalizează Planul de Acţiune al Grupului, în particular componenta sa de 

locuire, şi răspund nevoilor comunitare identificate. 

4. Intervenţie pentru împuternicirea Grupului pentru Acţiune Comunitară ca actor cheie în guvernarea 

locală, în particular privind îmbănătăţirea şi creşterea siguranţei locuirii romilor. 


