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PROPUNERI PENTRU STRATEGIA NAȚIONALĂ A LOCUIRII 

cu privire la accesul persoanelor marginalizate la locuință adecvată 

din partea Campaniei "Căși sociale acum!"
1
 derulată în Cluj-Napoca de Fundația Desire 

30.05.2016. 

 

Observații generale 

Pentru ca persoanele aflate în situație de marginalizare socială sau în situații caracterizate prin 

sărăcie extremă să poată să aibă acces efectiv la dreptul lor la locuință adecvată conform 

legislației europene și internaționale, Strategia națională a locuirii trebuie să se coreleze cu 

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-

2020.  Doar astfel se va asigura ca incluziunea socială să se realizeze și prin măsuri locative, iar 

cele din urmă să funcționeze ca instrument al incluziunii. 

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-

2020, la capitolul Locuire pornește de la următoarea constatare: "La nivel european, criza 

economică recentă a sporit îngrijorările cu privire la accesibilitatea unei locuinţe, în special 

pentru cele mai vulnerabile grupuri sociale. Conform Comisiei Europene (2010), creşterea 

accesului la locuinţe reprezintă unul dintre factorii cheie în atingerea obiectivelor Strategiei 

Europa 2020 cu privire la scăderea numărului de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune 

socială. Există numeroase grupuri vulnerabile care se confruntă cu sărăcie extremă, cum ar fi 

oamenii străzii şi persoanele care locuiesc în condiţii inadecvate, programele de sprijin în 

domeniul locuirii având o acoperire insuficientă a populației vulnerabile pe această dimensiune." 

Bazată pe această constatare, la capitol Locuire obiectivul Guvernului este definit astfel: 

                                                           
1
 Campania Căși sociale acum! a fost lansată în mai 2016 ca 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. Campania Căși sociale 

acum! îşi propune să aducă subiectul drepturilor locative, pe agenda publică, în particular al accesului la 

locuinţe din fondul public al persoanelor marginalizate social. Prin campanie urmărim să construim 

“locuirea socială” ca subiect politic și ca problemă de interes public, și nu doar în orașul Cluj, ci și pe plan 

național. Parte dintr-un program mai amplu al Fundației Desire sprijinit de Human Rights Initiative, 

Campania Căși sociale acum! pleacă de la deprivările și nedreptățile locative care afectează persoanele și 

familiile cu domiciliul pe strada Cantonului FN din zona Pata Rât a orașului Cluj. Detalii despre 

materialele și acțiunile campaniei noastre de până acum se pot citi aici: 

https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/, și aici: http://www.desire-ro.eu/?cat=116   
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"asigurarea accesului la servicii de locuire, în special pentru persoanele fără adăpost şi pentru 

alte persoane care nu îşi pot permite o locuinţă." 

Precum Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 

2015-2020 în capitolul Locuire face apel la Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 

referitoare la locuinţele sociale din Uniunea Europeană {2012/2293(INI)},  la fel trebuie și 

Strategia Națională a Locuirii să țină cont de această Rezoluție. Cea din urmă "reamintește 

Comisiei, statelor membre și autorităților lor locale și regionale că subvenționarea sectorului 

locuințelor sociale și accesibile permite o garantare a drepturilor fundamentale, un răspuns la 

nevoile sociale acute și, fiind vorba de investiții sociale strategice, contribuie durabil la crearea 

de locuri de muncă locale, nedelocalizabile, la stabilizarea economiei prin reducerea riscului de 

bule imobiliare și a supraîndatorării gospodăriilor, promovează mobilitatea forței de muncă, 

combate schimbările climatice, sărăcia energetică și atenuează problemele de sănătate care 

provin din supraaglomerare și condiții precare de trai; prin urmare, Rezoluția insistă, asupra 

faptului că locuințele sociale nu ar trebui considerate costuri care trebuie reduse, ci investiții 

rentabile pe termen lung, având în vedere efectele de ameliorare a stării de sănătate și creșterea 

bunăstării sociale, prin acces la piața muncii și prin împuternicirea persoanelor, în special a 

persoanelor în vârstă, pentru a duce o viață independentă". 

În Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-

2020 guvernanții au recunoscut că unul dintre fenomenele cu care se confruntă populația 

României este distribuirea teritorială inegală a resurselor de dezvoltare, respectiv a sărăciei. 

Precum în această strategie Guvernul și-a asumat printre obiectivele principale ale sale 

asigurarea faptului că resursele sunt alocate conform distribuirii teritoriale a nevoilor la nivelul 

ţării pe niveluri regionale, judeţene şi locale, în Strategia națională a locuirii administrația 

publică centrală și locală trebuie să asigure distribuirea resurselor între teritorii (regiuni, județe, 

localități, dar și între diverse zone din interiorul localităților) din punctul de vedere al 

îmbunătățirii condițiilor și siguranței locuirii, precum și al accesului persoanelor marginalizate la 

locuințe sociale, conform nevoilor de dezvoltare la nivelul acestora. Astfel, de exemplu, pentru a 

implementa măsuri în favoarea persoanelor, familiilor și grupurilor care locuiesc în zone 

caracterizate de concentrarea sărăciei, este crucial ca municipalitățile să distribuie resursele 

politicilor de locuire în funcție de nevoile acestora, beneficiind de sprijin financiar și din partea 

Guvernului.  

Componentele de locuire ale proiectelor din fonduri europene ar trebui să se aloce nu pe 

bază de competiție între autoritățile administrației publice locale, ci pe baza nevoilor 

populației marginalizate de la nivel local, tocmai pentru a evita ca asigurarea dreptului 

acestora la locuință adecvată să depindă de competitivitatea autorităților.  

Este crucial ca locuințele sociale construite din fonduri nerambursabile să rămână în 

fondul locativ public, și să nu devină proprietatea unor companii private, sau agenții 

privat-publice, sau organizații neguvernamentale, tocmai pentru a asigura că după 

finalizarea acestor proiecte, și pe termen lung, ele vor fi administrate în beneficiul 

persoanelor marginalizate social conform politicilor de locuire asumate politic de 

guvernanții aleși.   

Ȋn contextul politicilor publice și/sau cel al proiectelor din finanțări nerambursabile, 

incluziunea locativă trebuie să fie tratată ca un punct central și un punct de pornire al 

incluziunii sociale atunci când se urmărește asigurarea drepturilor constituționale ale 



3 
 

persoanelor marginalizate social și/sau reducerea sărăciei. Alte tipuri de măsuri de 

protecție socială pot și trebuie să vină în sprijinul lor după ce li s-a acordat șansa să 

trăiască într-o locuință adecvată.  

    

Recomandări legate de definirea Obiectivului general al Strategiei naționale a locuirii 

"Reforma legislativă şi instituţională" 

Pentru ca statul să își respecte obligațiile constituționale față de toți cetățenii săi în ceea ce 

privește asigurarea unui trai demn,    

Deoarece condițiile locative sunt condiții materiale ce definesc posibilitățile de afirmare ale 

indivizilor în toate domeniile vieții, printre ele studii, ocupare, îngrijirea sănătății, participare 

socială, reprezentare politică, 

În vederea asumării unei politici sociale care respectă principiul primordialității locuirii și 

asigură măsuri de protecție socială și în domeniul locativ, 

Pentru a răspunde dezideratului unei politici intersecționale care răspunde nevoilor locativ-

sociale ale persoanelor marginalizate și/sau ale celor care trăiesc în sărăcie extremă, 

Este nevoie de o reformă legislativă și instituțională care să coreleze legislația locuirii cu 

cea socială și cea a non-discriminării, precum și cu legislația administrației publice, dar și 

cea a construcțiilor și urbanismului, astfel încât la toate nivelele administrației publice să se 

impună prevederi clare și explicite cu privire la obligația și modul în care incluziunea 

locativă a persoanelor marginalizate să funcționeze ca parte organic integrată în politica 

incluziunii sociale.      

Această reformă trebuie să se bazeze și pe următoarele considerente: 

►Includerea în legea locuinței, la capitolul locuințe sociale, a reglementărilor din legislația 

socială care să fie obligatorii de respectat de către administrația locală în procesul stabilirii 

criteriilor de punctaj, sau în ceea ce privește obligațiile consiliilor locale de a asigura accesul 

persoanelor marginalizate social (printre ele și persoane fără venituri, și persoane fără adăpost 

etc) la locuință adecvată, inclusiv prin măsuri pozitive recunoscute ca măsuri ce se impun în 

relație cu grupurile defavorizate conform legii anti-discriminare. 

►Reglementarea strictă și transparentă a modalităților prin care administrațiile publice locale 

pot beneficia de sprijin financiar din partea bugetului de stat în vederea asigurării accesului la 

locuință adecvată a persoanelor marginalizate social, conform Legii privind prevenirea și 

combaterea marginalizării sociale.    

►Reglementarea criteriilor de punctaj pentru acordarea unei locuințe sociale, astfel încât 

persoanele marginalizate social (conform definiției din Legea privind prevenirea și combaterea 

marginalizării sociale) să aibă acces la ele. Impunerea ca obligatorie a criteriilor de atribuire de 

locuințe sociale privind nivelul venitului, condițiile de locuire, starea de sănătate, numărul 

membrilor din gospodărie, și excluderea din criteriile de punctaj în procesul acordării de locuințe 

sociale a criteriului privind nivelul studiilor școlare, sau din criteriile de bază/eliminatorii/de 

eligibilitate a criteriului "ocupării abuzive" în cazul persoanelor care au ocupat un spațiu în cazul 

în care erau persoane fără adăpost, dar și a criteriului de înstrăinare de locuință după 01.01.1990 

în cazul unor persoane fără adăpost, respectiv a unor persoane marginalizate social față de care, 
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conform Legii privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, consiliile locale au 

obligația de a le asigura locuință adecvată.  

►Includerea în legea locuinței a unor prevederi de măsuri prin care să se impună  

primordialitatea asigurării locuinței pentru persoanele fără adăpost, complementate de măsuri de 

asistență socială, pe baza inițiativelor europene de tipul "housing first". Reglementarea statutului 

de persoană fără adăpost, care să includă și persoanele care locuiesc în locuințe improvizate, fără 

recunoaștere legală și sunt, datorită acestui fapt, cazuri de locuire nesigură aflate sub riscul 

evacuării.  

►Atribuirea de locuințe de necesitate nu doar în cazuri afectate de calamități naturale, ci și în 

cazuri în care există riscul ca persoane evacuate să se transforme în persoane fără adăpost, deci 

pentru a evita ca evacuarea să fie evacuare forțată.    

►Interzicerea și prevenirea evacuărilor forțate prin prevederi legislative, pe baza prevederilor 

legislației internaționale cu referire la orice evacuare care nu este precedată de consultarea celor 

evacuați și nu este urmată de asigurarea unei locuințe alternative. Utilizarea acestui instrument ca 

instrument al incluziunii sociale.  

►Reglementarea legislativă a legalizării locuințelor informale astfel încât ele să poată beneficia 

de investiții publice în vederea îmbunătățirii condițiilor de locuire și a condițiilor de 

infrastructură. 

►Reglementarea prin lege a procedurilor prin care administrația publică locală poate să extindă 

stocul de locuințe sociale din fondul locativ public: de ex. Expropriere în interes public, 

locuințele sociale fiind definite ca interes public;  Contracte de asociere cu investitori privați  

(procent din locuințele construite de investitori se predă în fondul locativ public); Trecerea  unor 

imobile din domeniul public al statului și în administrarea unor ministere sau companii de stat, 

din proprietatea publică a Județului Cluj în administrarea Consiliului Județean, în domeniul 

public al municipiului C-N în administrarea Consiliului Local pentru edificarea unor locuințe 

sociale; Preluare, casare și demolare clădiri cu altă destinație și eliberarea terenului în vederea 

construirii unor  locuințe sociale; Scoaterea din circuitul spațiilor cu altă destinație decât cea de 

locuință a unor imobile și introducerea acestora în circuitul locativ public; plicarea procedurilor 

prevăzute în Legea privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu privire la 

asigurarea de locuință pentru persoanele marginalizate în relația dintre Primărie, Consiliu 

Județean și bugetul de stat; Scoaterea din circuitul spațiilor cu altă destinație decât cea de 

locuință a unor imobile și introducerea acestora în circuitul locativ public.  

►În paralel cu interzicerea locuirii în structuri nesigure, să se asigure că cei evacuați din astfel 

de locuințe din motive ce țin de siguranța lor personală vor trebui să primească în schimb o 

locuință adecvată. 

►Sistemul de colectare a datelor care să surprindă nevoia de locuință socială să fie funcțional la 

nivelul UAT-lor. De exemplu, Institutele Județene de Statistică ar trebui să colecteze date care 

reflectă nevoia de locuințe sociale, pe dimensiunile prevăzute de legea locuinței și în mod special 

în funcție de nivelul venitului și condițiile inadecvate de locuire. 

 

Echipa Campaniei Căși sociale acum!: Mihaela Berki, Simona Ciotlăuș, Ioan Doghi, Leontina Lingurar, 

Noémi Magyari, Dénes Miklósi, Alexandru Mureșan, Prof. univ. dr. Enikő Vincze (președinta Fundației 

Desire), George Zamfir 


