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George Zamfir : ... Poate ați mai auzit despre Fundația Desire că a mai tot intervenit în varii episoade, 

mai ales în ședințele de consiliu local, în principal despre Pata Rât. Asta e deja un subiect pe care îl 

știm, dar putem reaminti că Pata Rât este una dintre cele mai grave forme a unei probleme 

generalizate, cea legată de locuire. Eurostat spune că România este pe primul loc în ceea ce privește 

rata proprietății private, procentul de locuințe  în proprietate privată este peste 95 la sută; dar în 

același timp este pe primul loc și în ceea ce privește deprivarea locativă și, mai ales, 

supraaglomerarea. Bun, noi avem de a face cu județul Cluj, care este printre cele mai bogate din țară. 

Avem un influx de capital străin foarte puternic și foarte important, din punct de vedere economic, 

dar cei care produc efectiv valoarea, mâna de lucru, locuitorii Clujului, ar trebui să fie principala 

preocupare a administrației locale. Însă vedem că, Clujul, în momentul de față, a ajuns la cel mai înalt 

nivel mediu al chiriei din țară, peste București și peste Timișoara. Bănuiesc că toată lumea este 

conștientă de chestia asta. Astfel se ajunge ca acea plusvaloare produsă prin dezvoltare economică 

să se scurgă din buzunarele celor care produc, locuitorii Clujului, în buzunarele celor care dețin 

proprietăți imobiliare. Și asta nu cred că conduce, în principiu, la o dezvoltare sustenabilă. Sunt 

studenți care vor să profeseze pe măsura studiilor și nu au unde locui și nu își pot permite, sunt 

angajați pe salariul minim, sau angajați poate puțin mai mult decât salariul minim, care mențin 

curățenia necesară în oraș, care mențin întreaga infrastructură socio-economică a orașului, dar nu își 

mai pot permite să trăiască și să locuiască în continuare în oraș. Orașul acesta are nevoie de 

mecanisme prin care să se protejeze împotriva unor viitoare inevitabile crize economice și din care, 

ulterior, să iasă și mai puternic. Astfel de crize sunt inevitabile, știm foarte bine chestia asta. Dar 

lăsând domeniul locuirii aproape în totalitate în mâini private, cred că Clujul se expune unor riscuri 

foarte nesănătoase. E nevoie acută de o administrație locală puternică și determinată, care să țină 

derapajele sub control prin introducerea unor plafoane de chirie și prin construcția masivă de 

locuințe sociale din fondul locativ public;  cât și prin conversia imobilelor din domeniul public în 

locuințe. Astea sunt tipuri de soluții pe care, de-a lungul timpului, Fundația Desire le-a mai propus. 

Cred că plaja de soluții pentru mărirea stocului de locuințe publice este destul de largă.  

Ca să ajung la întrebările mele concrete legate de buget: Care este nevoia de locuire în Cluj în 

momentul de față? Cum se evaluează aceste nevoi? Și cum apar aceste nevoi în investițiile din 2017? 

Și mai ales, probabil că înțelegeți unde bat, la acele investiții de pe Sighișoarei și de pe Ghimeșului, 

care este situația lor și cum plănuiți să le duceți mai departe? Mulțumesc! 

Emil Boc: Mulțumim domnului profesor pentru intervenție. E clar că Pata Rât este o preocupare 

constantă pentru noi, pentru primărie. Avem o strategie pe care am încercat să o implementăm 

punct cu punct în măsura resurselor financiare și a implicării sectorului ONG pentru care îi 

mulțumesc. A fost o implicare constantă și care ne-a ajutat să găsim soluții la probleme extrem de 

delicate și de complexe. Primăria își continuă proiectele sociale pe care le are în momentul de față în 

derulare, de aceea nu mai insist asupra lor, pe cele pe care le cunoașteți; inclusiv continuarea 

proiectelor din programul norvegian și celelalte lucruri, pentru a asigura derularea programului 

Școală după Școală, deci lucruri elementare care țin de educație. Adică rămân la părerea că educația 

este cea mai importantă soluție pentru ieșirea din dificultate a unei comunități. Rămân la părerea că 

educația, de departe, pe termen lung, e soluția!  

George Zamfir: Una dintre soluții! 



Emil Boc: Fără educație, nu vom ieși niciodată ...! 

George Zamfir: Îmi cer scuze de intervenție. 

Emil Boc: Vă rog. 

George Zamfir: Cred că nu e nimeni care să poată spune că educația este neimportantă, cred că toată 

lumea susține asta. Chiar n-am auzit în tot spectrul politic pe cineva care să nu susțină asta. Dar este 

foarte greu, dacă nu imposibil, să îți susții copiii să învețe când nu au acces la electricitate sau nu au 

toalete, cum este cazul Pata Rât. Sigur, problema pe care o ridicam este mai generalizată. Vorbeam, 

încă o dată, despre Pata Rât ca problemă localizată. 

Emil Boc: Sigur că da. Nu am creat-o noi. Clujul, fiind un magnet economic, atrage și populație care 

are resurse limitate. Și atunci se crează în marile metropole asemenea probleme, dar și preocuparea 

noastră, a comunității, de a găsi soluții. Și nu ne-am dat înapoi să venim cu soluții care rezolvă 

probleme. Am creat un cartier întreg de locuințe în Oser din resurse locale. Acum, pentru anii 

următori, și pentru anul acesta, avem locuințele de pe Sighișoarei și de pe Ghimeșului. Sighișoarei – 

sunt în stare avansată; la Ghimeșului am obținut ultimele avize pentru a începe licitația. La 

Sighișoarei este gata licitația, doar problema cu parkingul ar mai trebui rezolvată, pentru că acolo, 

odată construite locuințele trebuie să asigure și parkingul, care se desființează, garajul care se 

desființează pe locația unde se construiește blocul de locuințe. ... De asemenea, pentru partea de 

locuințe, nu neapărat numai sociale, ci o componentă mai largă, am continuat proiectul pentru ceea 

ce înseamnă Borhanci. Și acum se lucrează la PUZ. ... Apoi acolo vom demarca o parte din concesiuni, 

o parte de teren pentru locuințe pe care le va construi primăria. Deci acea suprafață de teren, acolo, 

75 de hectare, va fi împărțită în două componente: una pentru concesiuni de parcele în vederea 

construcției în regim privat, alta pentru locuințe pe care să le construiască primăria. Pe lângă asta 

avem în vedere reluarea proiectului pe care, în parteneriat cu Armata, l-am avut în vedere până în 

2013. MAPN și-a arătat disponibilitatea, la solicitarea noastră, de a relua proiectul, cel de pe Gârbău, 

de pe Valea Gârbăului, unde există acel poligon, unde Ministerul Apărării Naționale, la solicitarea pe 

care am făcut-o, și-a arătat disponibilitatea de a relua discuțiile pentru un proiect care să vizeze 

construcția de locuințe cu o componentă militară, specifică, dar nu atât de numeroasă, pentru că 

deja se construiește acel cartier în Gheorgheni, și cu o componentă socială și civică, pentru restul. 

Deci e un proiect mai mare, pe care noi ne angajăm să îl promovăm. Însă trebuie să menționăm că 

politicile de construcție de locuințe trebuie să fie consistente la nivel guvernamental. Căci vedeți, 

bugetul de dezvoltare al municipiului cât este. Din care noi trebui să acoperim de la puncte 

gospodărești la străzi, la locuințe, absolut tot. Oricum, ponderea este foarte importantă. În toate 

țările, proiectele majore care vizează construcția de locuințe, se fac din programe guvernamentale, 

cum a fost ANL, de exemplu, sau alte programe sociale, unde statul vine și investește serios și masiv. 

Comunitatea locală, noi, nu ne vom deroga de această obligație legală, dar, ținând cont de contextul 

financiar pe care îl avem la dispoziție, posibilitățile noastre sunt limitate... A achiziționa de pe piață, 

din nefericire, la prețurile din Cluj, e o problemă destul de complicată! Costurile sunt enorme ca noi 

să trecem la achiziționarea de locuințe de pe piață, având în vedere prețurile pe care le avem… N-

avem din ce bani să achiziționăm pentru o școală care deservește sute de elevi, banii necesari. Deci, 

deocamdată, oricât de tentantă ar fi această politică de locuire, nu are acoperire financiară, din 

nefericire, în bugetul local. Nu că nu ar fi o idee bună, dacă am avea resurse financiare, cu siguranță o 

vom face... Domnul viceprimar Tarcea îmi menționează că, împreună cu ADI-ZMC, avem în vedere 28 

de locuințe pentru care a fost achiziționat terenul - sunt banii necesari alocați.  

George Zamfir: Mulțumesc pentru răspuns. În legătură chiar cu ultima parte, cred că, așa cum s-a 

discutat și la conferința de închidere a conferinței Pata-Cluj, la care dumneavoastră, domnul 



viceprimar, ați spus câteva cuvinte... Cred că în măsura în care primăria, cum să spun, a depus 

eforturi pentru evacuări, foarte multe evacuări, căci, din păcate, peste jumătate din oamenii din Pata 

Rât sunt evacuați direct sau sunt copii ai celor care au fost evacuați din zone din centru, ea nu va 

putea închide acest cerc până când nu va reuși să integreze în sens de buget anual costurile 

relocărilor locative. Pentru că dacă oamenii aceia nu vor redeveni cetățeni prin includerea lor prin 

bugetarea pentru nevoile lor,  cred că nu se poate închide cercul și cetâțenii aceia vor rămâne 

cetățeni de mâna a doua, din păcate. 

Emil Boc: Există o tentativă prin ADI-ZMC, de unde am pus resurse financiare pentru acele locuințe cu 

această destinație exclusivă! Pentru politica noastră socială, prin celelalte două locații pentru 

locuințe sociale, Sighișoarei și Ghimeșului, încercăm să mergem în complementare cu această 

politică. 

George Zamfir: E foarte bine, sunt foarte bine venite fondurile externe, e foarte bine din orice punct 

de vedere...  

Emil Boc: Nu, cele de pe Ghimeșului și Sighișoarei sunt din fonduri locale, sunt din bugetul local […] 

George Zamfir: Sigur, sigur, înțeleg, dar eu mă refer la atracția de fonduri norvegiene aici. Orice s-ar 

întâmpla, 4, 6, 8 milioane de euro în economia locală sunt binevenite. Numai că este foarte 

complicat, deja s-au folosit peste 4 milioane de euro și nici măcar toate locuințele nu sunt realizate 

încă prin acel proiect. Ca să continui cu închiderea acelui cerc pe care administrația locală l-a deschis 

mutând în Pata Rât peste jumătate din locuitorii de acolo, cu promisiunea că asta este ceva 

temporar... E o poveste lungă și veche, sigur. Dar dacă primăria nu contribuie cu fonduri, sau de 

exemplu, cu terenuri ... nu spun că există terenuri într-o pungă după scaun ... dar până nu contribuie 

ca să-i integreze pe acei oameni și să îi transforme în cetățeni ca orice alți cetățeni și nu cetățeni de 

mâna a doua, este  un risc foarte mare ca acele fonduri norvegiene să se irosească... Eu cred, și 

colegii cu care lucrez cred, că este datoria primăriei să meargă în paralel cu acele fonduri norvegiene 

și să depună eforturi prin bugetul local pentru a demonstra că acei cetățeni sunt, într-adevăr, 

cetățeni ai Clujului. Mulțumesc! 


