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Către  

Domnul Prefect Prof. Dr. Ing. Gheorghe Ioan Vuscan  

Domnul Subprefect Dan-Cristian Codrean  

 

În atenția domnului Cristian Hetea,  

Expert guvernamental, Agenția Națională pentru Romi, Biroul Nord-Vest  

 

27.03.2015, Cluj-Napoca 

 

SOLICITARE  

PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI SUSȚINEREA UNOR MĂSURI ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII SIGURANȚEI LOCATIVE ȘI ACCESULUI LA LOCUINȚE 

SOCIALE PENTRU LOCATARII DE PE STR. STEPHENSON NR. 15   

 

 

Vă prezentăm prezenta solicitare în contextul a trei evenimente mai mult sau mai 

puțin recente în care Instituția Prefectului Județului Cluj a fost implicată, exprimându-

și sprijinul față de implementarea, în județul Cluj, a politicilor de incluziune a 

persoanelor defavorizate de etnie romă. Reprezentanții Fundației Desire în numele 

căreia depunem prezenta solicitare, au participat la aceste evenimente în diverse 

ipostaze, după cum urmează: 

- Participare cu prezentarea "Orașul Cluj, oraș fără excluziune socio-tertorială", în 

cadrul dezbaterii organizate de către Ministrul pentru Dialog Social, în parteneriat cu 

organizațiile neguvernamentale și Prefectura Județului Cluj, la Cluj-Napoca în 20 

iunie 2014, cu tema "Desegregarea teritorială la Pata Rât și mecanismele 

instituționale incluzive";  

- Dobândirea calității de membru organizațional al Grupului de Lucru Mixt 

reorganizat prin Ordinul Prefectului Județului Cluj Nr. 120/12.03.2015, care urmează 

să adopte "Planul Județean de Măsuri - Cluj pe anul 2015" pentru implementarea 

"Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020", conform prevederilor H.G.nr. 

18/2015, Strategie care are importante prevederi și în domeniul locativ; 

- Colaborator organizațional al proiectului LERI (Local Engagement for Roma 

Inclusion) derulat (și) în România în două localități (orașele Cluj-Napoca și Aiud) sub 

egida Fundamental Rights Agency din Viena, Agenție a cărei reprezentanți s-au 

întâlnit cu Domnul Subprefect Dan-Cristian Codrean și cu Domnul Cristian Hetea în 5 

februarie 2015 pentru o discuție cu privire la oportunitatea implementării proiectului 

LERI în Cluj.   
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În contextul celor de mai sus, vă solicităm implicarea în identificarea și susținerea 

unor măsuri pentru soluționarea diverselor probleme locative cu care se confruntă 

locuitorii de pe str. Stephenson nr. 15 din Cluj-Napoca, după cum urmează:   

- sprijinirea familiilor cu locuință proprietate privată din incinta clădirii (proprietate 

dobândită în urma cumpărării locuinței care li s-a atribuit în anii 1970 de către 

întreprinderea de construcții unde lucrau) în efortul lor de a finaliza procesul de 

întabulare la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj; 

- sprijinirea prelungirii valabilității actelor de identitate pe domiciliul str. Stephenson 

nr. 15 până în momentul implementării unor soluții locative alternative pentru 

persoanele respective care, în caz contrar, vor deveni persoane fără domiciliu și își vor 

pierde toate drepturile aferente, inclusiv dreptul de a aplica pentru locuință socială;       

- sprijinirea legalizării locuințelor informale construite în acea zonă în perioada 1995-

2007 datorită faptului că generaţiile de copii care au crescut şi au întemeiat familiile 

lor nu au avut acces la locuinţe adecvate în altă parte;  

- protejarea persoanelor care locuiesc în locuințele informale față de evacuarea forțată 

din aceste locuințe (adică față de evacuarea care nu asigură alternativă locativă pentru 

cei evacuați); 

- susținerea unor proiecte de construcție de locuințe sociale în orașul Cluj-Napoca 

care să fie distribuite în așa fel încât persoanele aparținând unor categorii 

marginalizate să aibă acces la ele.    

 

În vederea identificării măsurilor necesare față de situațiile de nesiguranță locativă 

descrise succint mai sus, așteptăm propunerea Dvoastră pentru organizarea unei prime 

întâlniri cu participarea actorilor pe care Dvoastră îi considerați relevanți din punctul 

de vedere al acestei situații (printre ei și delegați ai familiilor de pe strada 

Stephenson).  

 

 

Prof. univ. dr. Enikő Vincze 

Președinta Fundației Desire  

 


