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CĂTRE  

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  

 În atenția  

Domnului Primar Emil Boc 

Doamnei Vice-primar Anna Horváth 

Domnului Director al Direcției de Asistență Socială și Medicală, Aurel Mocan  

Conducerii Poliției Locale a Municipiului Cluj-Napoca  

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE S.A. BUCUREȘTI - SUCURSALA 

CENTRUL REGIONAL CF CLUJ, REVIZORATUL REGIONAL DE SIGURANȚA 

CIRCULAȚIEI  

 În atenția  

Domnului director Dumitru Mateaș 

Domnului Șef serviciu Ing. Gabriel Pascu  

 

 

DESCRIEREA SITUAŢIEI DE NESIGURANŢĂ LOCATIVĂ A PERSOANELOR 

CARE LOCUIESC PE STR. CANTONULUI F.N., ȘI CÂTEVA PROPUNERI 

PRELIMINARE PRIVIND SOLUȚIONAREA ACESTEIA  

Cluj-Napoca, 17.06.2015. 

 

În contextul provocărilor recente formulate din partea Sucursalei Regionale CF Cluj în ceea 

ce privește nevoia de a rezolva situația existentă pe zona cadastrală a Căilor Ferate de pe str. 

Cantonului din Cluj-Napoca, s-a re-agravat situația de nesiguranță locativă și riscul de 

evacuare forțată a locatarilor de pe str. Cantonului f.n.  

În aceste condiții, precum și în contextul participării noastre la întâlnirea pe această temă 

a unei comisii din data de 17.06.2015 compuse din reprezentanți ai CFR Cluj, Primăriei 

și altor instituții publice și private, organizații neguvernamentale și delegați din partea 

locatarilor de pe str. Cantonului f.n, vă supunem atenţiei documentul de faţă. El se 

bazează pe:  

- informațiile cuprinse în cele două Sentințe judecătorești (Ordonanța președințială din 

19.09.2011 cu nr. 14011/2011, respectiv Sentința civilă din 18.04.2012 cu nr. 8608/2012) 

emise de Judecătoria Cluj de pe urma procesului pierdut de către Compania Națională de Căi 

Ferate SA București - Sucursala Regională CF Cluj în calitate de reclamant față de 360 de 

persoane de pe str. Cantonului f.n. implicate în proces de către CFR în calitate de pârât;  

- rezultatele unor cercetări mai vechi derulate (și) pe str. Cantonului f.n.
1
 cu privire la 

formarea unor zone de locuire defavorizate și impactul segregării rezidențiale asupra 

accesibilității educației școlare, a locurilor de muncă decente sau altor resurse ale orașului;  

 

                                                           
1
 FEMROM 2009-2010, SPAREX 2011-2013, UNDP 2012, ROMEDIN 2014. 
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- pe cunoașterea situației locative de pe str. Cantonului f.n. rezultată din acțiunile recente 

întreprinse de semnatarii acestui document prin programul LERI
2
 împreună cu familiile de la 

această adresă în vederea întocmirii și depunerii unor dosare pentru locuințe socială la 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca.  

Pe de altă parte, documentul prezintă sintetic direcțiile de acțiune ale proiectului LERI prin 

care acesta poate contribui la definirea unor instrumente și mecanisme care susțin incluziunea 

locativă a grupurilor marginalizate.  

În lunile următoare, vom elabora în detalii aceste propuneri, și vom putea folosi 

resursele LERI în vederea elaborării, în cadrul unei colaborări între Primărie și 

locatari, un plan de măsuri cu privire la situația locativă de pe str. Cantonului f.n. 

pentru următorii cinci ani. Astfel contribuim la operaționalizarea direcțiilor strategice 

din domeniul incluziunii sociale așa cum au fost ele propuse în procesul de planificare a 

Strategiei de dezvoltare a orașului Cluj pentru perioada 2014-2020.    

Vă rugăm să considerați acest document drept contribuția noastră la procesul de 

evaluare și de căutări de soluții începute pe urma intervențiilor recente ale Sucursalei 

Regionale CF Cluj în relație cu locatarii de pe str. Cantonului f.n,, precum și ca unul 

dintre momentele care continuă activitatea Fundației Desire în domeniul drepturilor și 

dreptății locative începută din anul 2010.       

         

 

Cuprinsul documentului 

 

(1) Privire de ansamblu asupra situației de marginalizare socială pe str. Cantonului 

(2) Constituirea străzii Cantonului f.n. ca zonă locativă dezavantajată și responsabilitățile 

Primăriei Municipiului Cluj-Napoca în acest proces   

(3) Agravarea nesiguranței locative între 2009-2012 pe strada Cantonului  

(4) Nesiguranța locativă azi (iunie 2015) și întrebări urgente de clarificat      

(5) Direcțiile de acțiune ale proiectului LERI cu privire la str. Cantonului f.n. 

(6) Propuneri privind asigurarea accesului la locuință socială ca instrument al prevenirii 

marginalizării  și transformării oamenilor în persoane fără adăpost   

6.1. Recunoașterea beneficiilor sociale ca o formă de venit  

6.2. Punctajul acordat pentru cazurile de forță majoră din procedura de atribuire a 

locuințelor sociale, având în vedere faptul că multe persoane cu domiciliul pe str. 

Cantonului f.n. au fost evacuate de mai multe ori de-a lungul vieții lor  

6.3. Aplicarea prevederilor din domeniul incluziunii sociale în alocarea locuințelor 

sociale  

(7) Nevoia prevenirii evacuărilor forțate  

                                                           
2
 Local Engagement for Roma Inclusion, program derulat în 22 de țări sub egida European 

Union Agency for Fundamental Rights, 2015.    
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*** 

 

(1) Privire de ansamblu asupra situației de marginalizare socială pe str. Cantonului 

Ancheta UNDP din 2012 a identificat pe strada Cantonului f.n. 111 de gospodării, respectiv 

399 de persoane în gospodăriile cercetate, dintre care 182 de copii și adolescenți sub 18 ani, 

dintre care 157 copii sub 14 ani. În acel an 100 de familii au declarat că înainte de a fi mutați 

pe str. Cantonului au locuit în municipiul Cluj-Napoca.  

Romii care trăiesc aici sunt în marea lor majoritate, precum spun ei, „romi românizaţi” cu 

predecesori care pe vremea socialismului au avut locuri de muncă și locuințe sociale în orașul 

Cluj. Foarte puține persoane se auto-identifică sau sunt identificați de ceilalți drept romi 

corturari. Colonia de pe strada Cantonului, precum îi spun oamenii, a început să se 

formeze după anul 2000, în perioada în care evacuările din imobile retrocedate sau din 

locuințe sociale sau din cămine muncitorești privatizate sau din beciurile unor blocuri 

au început să se intensifice în Cluj-Napoca. Acestea au însemnat de fapt evacuări forțate 

în măsura în care au transformat oamenii sărăciți în persoane fără adăpost. Strada 

Cantonului f.n. a devenit în ultimul deceniu un spațiu către care foarte multe persoane 

de etnie romă devenite persoane fără adăpost au fost direcționate sau au fost relocate 

direct de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Condițiile precare de trai, gradul de 

izolare a zonei, precum și stigmatizarea puternică ale acestuia conduc la perpetuarea 

inter-generațională a marginalizării sociale, precum și la acumularea dezavantajelor în 

toate domeniile vieții.     

Toate căsuţele de pe strada Cantonului sunt de câte o cameră de circa 12 metri pătraţi. Multe 

familii, pe lângă încăperea principală, şi-au construit din lemne încă un spaţiu adiacent folosit, 

după caz, ca antreu sau loc de gătit, sau loc pentru încă un pat, sau pentru depozit. Casele au 

electricitate, fiind legate între ele, în timp ce câteva au contor și contract cu Electrica. Sobele 

se încălzesc cu lemne. Colonia are o singură sursă de apă. Casele nu au toalete. De atâția ani, 

ridicarea gunoiului menajer din zonă continuă să fie o problemă nerezolvată, ceea ce duce la 

degradarea mediului care afectează sănătatea oamenilor, expunându-i la diverse boli 

contagioase. 

Cercetarea ROMEDIN
3
 din 2014 arată că în anul școlar 2014/2015 de pe str. Cantonului 107 

copii sunt înscriși la școală. Peste 56% dintre cei școlarizați cu domiciliul pe această stradă 

sunt înscriși în școala specială,
4
 în vasta majoritate a cazurilor din considerente familiale 

economice, respectiv din cauza neputinței sistemului de învățământ clujean de a susține 

participarea lor școlară în alte unități de învățământ, mai ales în școli mixte din punct de 

vedere etnic și social. Dintre copiii școlarizați cu domiciliul pe strada Cantonului, 34 sunt 

înscriși în Școala Gimnazială Traian Dârjan, 4 la ciclul preliceal al Liceului de Arte Plastice 

Romulus Ladea, 4 copii se regăsesc în Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu, câte 1 copil la  

                                                           
3
 Fragmente din rezultatele acestei cercetări pot fi citite aici: <http://www.desire-ro.eu/?p=1191>, și 

aici: <http://www.desire-ro.eu/?p=1197>. 

4
 Prin termenul de "școală specială" ne referim aici la Școala specială nr. 2 din Cluj-Napoca, unitatea 

de învățământ constituită prin transformarea vechii școli ajutătoare de pe strada București, care azi se 

numește "Școala Specială - Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată". În 

anul şcolar 2014-2015 numărul total de elevi în această școală este de 236, dintre care de etnie romă 

sunt 132 elevi, adică 55,93% . Dintre elevii etnici romi 83 (51 în ciclul primar și 32 în ciclul gimnazial) 

au domiciliul în zona Pata Rât (Dallas, Cantonului și case modulare/fosta Coastei). 
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Liceul Tehnic Ana Aslan, Școala Gimnazială Nicolae Iorga, Liceul Teoretic Lucian Blaga, 

respectiv 2 copii frecventează Liceul Tehnologic Special Samus. În ceea ce privește 

distribuția copiilor  școlarizați în unitățile învățământului de masă pe cicluri, ea arată astfel: 

10 copii în clasa pregătitoare, 24 copii în clasele I-IV, 11 copii în clasele V-VIII și 2 copii la 

liceu.   

 

 

(2) Constituirea străzii Cantonului f.n. ca zonă locativă dezavantajată și 

responsabilitățile Primăriei Municipiului Cluj-Napoca în acest proces   

Precum se arată și în Sentințele civile din 2011 și 2012 menționate în introducerea acestui 

document, terenul de pe str. Cantonului f.n. a început să fie "ocupat" din octombrie 2002: 

atunci "Primăria a adunat 26 de familii de romi din Cluj și le-a oferit niște locuințe 

improvizate pe un teren aflat în proprietatea Poștei". "După scurt timp, în urma presiunilor din 

partea Poștei, Primăria a intervenit evacuând locația și mutând persoanele pe actualul 

amplasament de pe str. Cantonului f.n." Sentințele respective menționează multe documente 

administrative și Hotărâri ale Consiliului Local, pe care le-am preluat în documentul de față, 

făcând totodată referire la documente deținute de locuitori emise de autoritățile locale privind 

strămutarea oamenilor și recomandările de construcții pentru aceștia pe str. Cantonului. 

Observând implicarea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca în formarea unei zonei 

locative la această adresă, prin hotărârea din 19.09.2011 a Judecătoriei Cluj, instanța 

constată: "Consiliul Local și Municipiul Cluj-Napoca au intervenit activ în ocuparea 

terenului prin eliberarea unor autorizații de construire și amplasarea unor locuințe 

sociale pe str. Cantonului f.n." De-a lungul acestui proces, pe lângă relocarea inițială din 

2002, se mai pot identifica următoarele mari momente:  

- În 20.11.2003 Primarul Municipiului Cluj-Napoca a emis la solicitarea Consiliului Local 

autorizația de construire nr. 2046/2003 prin care autoriza executarea unor lucrări de construire 

pentru amplasarea pe str. Cantonului a unor căsuțe cu caracter social;    

- Consiliul Local a încheiat cu o parte din oamenii de pe str. Cantonului f.n contracte de 

locațiune provizorie pe cele 10 căsuțe construite în noiembrie 2003, care se defineau drept 

model pentru așa-numitele case de termopan amplasate aici ulterior cu acordul Primăriei;  

- În 29.04.2004, respectiv în 07.04.2005, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Organizația 

Ecce Homo (care a început derularea unui proiect de asistență socială pe str. Cantonului din 

2002) au încheiat două Protocoale de colaborare privind 30, respectiv 20 de locuințe sociale 

cu caracter temporar, care apoi au făcut obiectul unor contracte de comodat în perioada 2003-

2010, răstimp în care s-au încheiat și câteva contracte de furnizare a energiei electrice cu 

Electrica Transilvania Nord; cele două Protocoale prevăd, printre altele, următoarele:  

 "Primăria se obligă să asigure terenul pentru construirea celor 30 (respectiv 20) de 

 locuințe, să se ocupe de documentația și de avizele necesare construirii, a 

 certificatului de urbanism și autorizația de construcție sau alte avize necesare. 

 Primăria se va îngriji de asigurarea grupurilor sociale și a altor facilități minimale 

 de care este nevoie."  

 În Protocolul din 2005 semnatarii mai menționează: "Pe actuala locație a coloniei, 

 teren ce aparține Primăriei, locuiesc 40 de familii în condiții improprii, în barăci   
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 improvizate. Pe această locație se vor construi 20 de locuințe, care vor fi date în 

 folosință la 20 de familii din cele menționate." 

- Prin Hotărârea nr. 51 din 22 februarie 2005 a Consiliului Local al Municipiului Cluj-

Napoca, se prevede preluarea în patrimoniul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca a 

trei case sociale amplasate pe str. Cantonului f.n, donație din partea Fundației Ajutorul 

Familiei din Cluj-Napoca; Hotărârea mai prevede: "Acestea vor fi incluse în circuitul locativ, 

urmând a face obiectul unor contracte de comodat; ducerea la îndeplinire a prevederilor 

hotărârii se încredințează Direcției fondului imobiliar de stat, Direcția economică și Serviciul 

juridic-contencios".     

- Prin decizia nr. 39180/482/01.06.2005 emisă de Primărie, Direcția Control - Serviciul 

Control Comercial și Protecția Mediului, semnată de Primar Emil Boc, Director Minodora 

Fritea și Șef serviciu Mircea Abrudan, se aprobă ridicarea unor locuințe temporare în urma 

soluționării unei petiții și se comunică următoarele: 

 "Cererea a fost luată în evidență urmând a se soluționa în măsura în care vor fi 

 construite noi căsuțe pe amplasamentul str. Cantonului; pentru rezolvarea în regim de 

 urgență a problemei locative, vă sugerăm ca în funcție de posibilitățile pe care le aveți 

 să vă amenajați în regie proprie o construcție temporară în perimetrul de pe str. 

 Cantonului".   

- Prin decizia nr. 68064/482/02.10.2006 emisă de Primărie, Direcția Poliția Comunitară - 

Serviciul Protecția Mediului și Igienizare, semnată de Primar Emil Boc, Director Minodora 

Fritea și Șef serviciu Mircea Abrudan, se comunică unor locatari:  

 "Urmare notei de audiență înregistrată cu numărul 9557/15.09.2006 vă comunicăm 

 următoarele: Cererea a fost luată în evidență urmând a se soluționa în măsura în care 

 vor fi construite noi căsuțe pe amplasamentul stabilit. Pentru rezolvarea în regim de 

 urgență a problemei locative, vă sugerăm ca în funcție de posibilitățile pe care le aveți 

 să vă amenajați în regie proprie o construcție temporară în perimetrul de pe str. 

 Cantonului".  (la fel ca mai sus) 

- Prin decizia nr. 38701/482/03.06.2008 emisă de Primărie, Direcția Poliția Comunitară - 

Serviciul Protecția Mediului și Igienizare, semnată de Director Minodora Fritea și Șef serviciu 

Mircea Abrudan, altor locatari se comunică următoarele:  

 "Referitor la solicitarea Dvs. privind folosirea barăcii de pe strada Cantonului fn, 

 începând cu anul 2004, vă facem cunoscut faptul că actul de predare primire în 

 folosință a barăcii este valabil până la notificarea scrisă din partea Primăriei 

 municipiului, prin care să se prevadă contrariul". (la fel ca mai sus) 

 - Pentru construirea de locuințe sociale pentru persoane fără adăpost Primăria a emis  

autorizația de construire nr. 1181/22.09.2010, construcții ce urmau să fie edificate pe terenul 

aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca înscrisă în cartea funciară cu nr. 267583.  

 

Răspunsuri de tipul celor de mai sus din partea administraţiei locale au fost trimise mai multor 

persoane care locuiesc în continuare pe strada Cantonului f.n.; de atunci şi până acum, nu a 

existat din partea Primăriei vreo iniţiativă de intrare în legalizare a acestor locuinţe 

improvizate, menţinându-le astfel locuirea nesigură. Alți câțiva locatari, evacuați din alte zone 

au fost notificați de către Primăria Cluj-Napoca cu privire la deținerea pe str. Cantonului a 

unor containere metalice donate de către CFR. Luarea în evidență a populației de pe str.  
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Cantonului f.n. de către instituții abilitate cu diverse ocazii, numerotarea căsuțelor de către ele 

în anul 2011, reflectă că autoritățile locale au cunoscut dintotdeauna realitățile de la fața 

locului, dar, din păcate, de un deceniu jumătate nu au pus pe agenda publică soluționarea lor. 

General vorbind, planurile de dezvoltare ale orașului au exclus de pe lista priorităților 

investiții care să susțină incluziunea socială și locativă a categoriilor marginalizate. 

Expectanța noastră este ca ele să fie integrate în Strategia de dezvoltare a Clujului pe 

următorii cinci ani, fiind asumate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca prin 

planuri concrete de măsuri, printre ele planul de măsuri care vizează situația locativă a 

locuitorilor de pe str. Cantonului f.n.       

 

 

(3) Agravarea nesiguranței locative între 2009-2012 pe strada Cantonului 

În Sentința civilă nr. 8608/2012, de pe urma celui de al doilea proces intentat de Sucursala 

Regionala CF Cluj împotriva a 360 de persoane domiciliate pe str. Cantonului f.n., 

Judecătoria Cluj printre altele a constatat:  

 Din documentele depuse de CFR în procesul din 2012, reiese că "din 2003, când un 

 număr mic de pârâți au ocupat terenul, până în anul 2009 CFR a  încheiat contracte 

 de închiriere cu agenții economici"; iar între mai 2009 și martie 2011 (când s-a 

 adus la cunoștință "tulburarea posesiei") nu a întreprins nici o măsură împotriva 

 pârâților."  

 Drept urmare, în aprilie 2012 judecătoria a respins ca inadmisibilă cererea formulată 

 de CFR, deoarece compania a formulat tardiv cererea de acțiune posesorie prin  care 

 CFR ar fi urmărit recăpătarea posesiei prin evacuarea  pârâților. Sentința a 

 devenit irevocabilă în 03.05.2012. 

Dar până la acea dată, după 2009 locatarii de pe str. Cantonului f.n. au fost ținta mai multor 

amenințări de evacuare. Ele au fost inițiate de Sucursala Regionala CF Cluj, fiind susținute 

însă nu doar de Poliția Transporturi, ci și de Poliția Comunitară din cadrul Primăriei 

Municipiului Cluj-Napoca și de Secția VII a Poliției Municipiului Cluj-Napoca. Mai departe, 

atunci când reclamanta a extins acțiunea și asupra Primăriei și Consiliului Local al 

Municipiului Cluj-Napoca, acestea (în pofida rolului pe care l-au jucat în crearea zonei 

locative la această adresă, precum am arătat mai sus) au încercat să invoce "excepția lipsei 

calității lor procesuale pasive", și mai mult decât atât, de-a lungul acestor ani au participat la 

lucrările comisiilor care constatau "ocuparea abuzivă a terenului prin construcții provizorii 

neautorizate.", fără însă să intervină în vreun fel în ameliorarea nesiguranţei locative a 

persoanelor din familiile direcţionate sau mutate chiar de către administraţia locală în anii 

anteriori.  

Cele câteva momente descrise mai jos surprind faptul că nesiguranța locativă a 

locatarilor de pe str. Cantonului f.n. a început să se cronicizeze cu începere din 2009 din 

cauză că terenul unde ei au fost așezați de autoritățile locale, evacuați fiind din oraș în 

mai multe valuri, a început să (re)capete valoare imobiliară:    

- Conform procesului verbal din 19.02.2009 de pe urma ședinței din Stația CFR Cluj-Napoca 

Est la care au participat reprezentanți ai CFR, ai Poliției Feroviare, ai Primăriei, ai Gărzii 

Naționale de Mediu, s-a stabilit: "să se facă curățenie în zona coloniei de romi și să se 

găsească soluții concrete pentru rezolvarea situației existente". 
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- În aprilie 2009 Poliția Comunitară a invitat Regionala CFR pentru discuții privind "mutarea 

coloniei de romi", ocazie cu care s-a afirmat: "proiectul privind rezolvarea situației 

persoanelor defavorizate din punct de vedere social de pe str. Cantonului este în derulare". 

- În 15.05.2009, la ședința comună a CFR s-a constatat că terenul unde se vor muta locatarii 

de pe Cantonului a fost identificat împreună cu Consiliul Local și s-a propus ca termen de 

realizare septembrie 2009. 

- Prin procesul verbal nr. 118 al ședinței din 15.03.2011 de la Stația CFR Cluj-Napoca Est cu 

participarea CFR, Garda de Mediu, Primărie, Poliția Feroviară, s-a constatat că "terenul între 

km 493+700 și 494+150, aflat în administrarea CFR este ocupat abuziv prin construcții 

provizorii neautorizate".  

- Prin adresa 1254/31.03.2011 a Inspectoratului General al Poliției și al Poliției 

Transporturilor s-a comunicat că "în urma acțiunii comune a Poliției Comunitare, a Poliției 

Secției VII și a Poliției Feroviare au fost identificate persoanele pârâte prin CFR".  

- În 20.04.2011 Primăria a comunicat că "a întreprins demersuri pentru construirea de locuințe 

sociale pentru persoanele defavorizate în zona Pata Rât". 

- Prin adresa 1462/ 28.04.2011, Primăria a comunicat: "Primăria a întreprins demersuri pentru 

construirea de locuințe sociale pentru persoane defavorizate în zona Pata Rât, urmând ca pe 

viitor să se analizeze situația cetățenilor de etnie romă și necesitatea constituirii altor zone 

pentru relocarea acestora în funcție de oportunitatea acestor demersuri."       

- Prin Dosarul nr. 13912/211/2011, Sucursala Regională CF Cluj a intentat primul proces 

împotriva locatarilor de pe str. Cantonului f.n, cerând emiterea unei ordonanțe președințiale, 

prin care "să se dispună obligarea pârâților, fără somație sau trecerea vreunui termen, să 

respecte posesia societății CFR asupra terenului în suprafață de 1842,50 mp, respectiv în 

limita a 100 m de la axa căii ferate,  și să ridice toate construcțiile improvizate din această 

zonă".   

 Prin Sentința din 19.09.2011 (declarată irevocabilă în 27.09.2011), instanța a hotărât 

 că cererea CFR este inadmisibilă și a fost respinsă ca atare.  

 De asemenea, hotărârea a respins și excepția lipsei calității procesuale pasive a 

 pârâților Consiliul Local și Municipiul Cluj-Napoca. Instanța a constatat: 

 Consiliul Local și Municipiul Cluj-Napoca au intervenit activ în ocuparea 

 terenului prin  eliberarea unor autorizații de construire și amplasarea unor 

 locuințe sociale pe str.  Cantonului f.n.   

 Cererea CFR a fost declarată inadmisibilă și respinsă, deoarece NICIUNA DIN 

 CONDIȚIILE DE ADMISIBILITATE ALE UNEI CERERI PRIVIND MĂSURA 

 ORDONANȚEI PREȘEDENȚIALE NU AU FOST ÎNTRUNITE ÎN ACEST CAZ, 

 CĂCI: 

 - CFR nu a probat urgența măsurii solicitate, deci MĂSURA CERUTĂ NU  

 ARE UN CARACTER URGENT: terenul fiind ocupat din 2003, când   

 Consiliul Local, împreună cu Asociația Ecce Homo s-a preocupat să ridice  

 niște locuințe sociale pentru persoanele de etnie romă rămase fără adăpost,  

 cererea de ordonanță președințială a fost depusă doar la peste 7 ani de la data  

 ocupării pretins abuzive a terenului 
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 - ORDONANȚA PREȘEDINȚIALĂ CERUTĂ NU POATE AVEA CA   

 SCOP STABILIREA DEFINITIVĂ A DREPTURILOR PĂRȚILOR; chiar  

 dacă prin această măsură se pot dispune măsuri cu caracter definitiv, cum ar  

 fi măsura evacuării, instanța ar fi obligată să facă un examen   riguros al 

 cauzei pentru a stabili care din locuințele amplasate  pe stradă au fost 

 edificate în mod legal și dacă există și  locuințe ridicate abuziv, în condițiile în care 

 cel puțin pentru o parte a construcțiilor există autorizații de construire emise în mod 

 legal; pentru asta însă ar fi nevoie de o procedură de drept comun, prin care  

 instanța ar tranșa raporturile între părți cu privire la drepturile deduse   

 judecății; 

 - MĂSURA CERUTĂ, EVACUARE PRIN ORDONANȚĂ    

 PREȘEDINȚIALĂ, NU ESTE VREMELNICĂ, căci obligarea de a ridica  

 construcțiile în care locuiesc pârâții are un caracter definitiv, distructiv și   

 ireversibil   

- Precum am menționat la începutul acestui paragraf, prin Dosarul nr. 13909/211/2011, 

Sucursala Regională CF Cluj a intentat cel de al doilea proces împotriva locatarilor de pe str. 

Cantonului f.n, de data aceasta având obiectul unei acțiuni posesorie prin care "pârâții să fie 

obligați să ridice toate construcțiile improvizate în limita a 100 m de la axa căii ferate, adică 

din zona de protecție a căii ferate, de pe o suprafață de 1842,50 mp (între km 493+700, și 

494+150). Prin Sentința civilă nr. 8608/2012 din 18.04.2012 s-a respins ca inadmisibilă și 

această cerere, ea devenind irevocabilă din 03.05.2012. 

 Instanța a concluzionat:  

 - cererea formulată de CFR este tardivă, deoarece RECLAMANTA NU A DOVEDIT 

 CĂ MOMENTUL DE LA CARE TERMENUL DE UN AN A ÎNCEPUT SĂ SE 

 CURGĂ ESTE ULTERIOR DATEI DE 18.05.2011, ADICĂ A DATEI LA CARE 

 CFR A FORMULAT ACȚIUNEA ÎMPOTRIVA PÂRÂȚILOR.    

 - NU REZULTĂ DATA LA CARE PÂRÂȚII AU OCUPAT ABUZIV ACEST 

 TEREN, CI SE SUSȚINE DOAR CĂ "CETĂȚENII DE ETNIE ROMĂ S-AU 

 EXTINS TREPTAT PE TERENUL PE CARE ÎL ARE ÎN POSESIE, TREPTAT 

 AJUNGÂND SĂ OCUPE ȘI TERENUL DE 1842,50 MP A CĂRUI ELIBERARE O 

 SOLICITĂ"   

 - OCUPĂRILE ULTERIOARE SUNT CONSECINȚA TOLERĂRII OCUPĂRILOR 

 ANTERIOARE  

 - CFR NU A IDENTIFICAT CARE DINTRE PÂRÂȚI OCUPĂ ZONA CFR ȘI 

 CARE LOCUIESC ÎN AFARA ACESTEI ZONE, CI LE REPROȘEAZĂ CELOR 

 365 DE PÂRÂȚI OCUPAREA UNEI SUPRAFEȚE DE 1842 MP.   

Evenimentele de mai jos arată și ele modul în care Primăria Municipiului Cluj-Napoca a 

înțeles să abordeze și soluționeze problemele locative ale locatarilor de pe strada 

Cantonului, și nu numai:  

- La sfârșitul lunii martie 2010, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Attila László 

a declarat presei că pentru a găsi o soluție pentru cei circa 1500 de romi care locuiesc pe 

strada Cantonului și Coastei, precum și în Pata Rât, liderii administrației  locale iau în calcul 

zona din aproprierea rampei de gunoi de la Pata Rât  (http://www.citynews.ro/cluj/din-

oras-10/primaria-muta-romii-de-la-pata-rat-cu-o- parcela-mai-incolo-77329/). 
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- În Referatul Direcţiei Patrimoniului Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii cu Nr. 

64778/451.1 din 25.03.2010 se arată „argumentele” în vederea „reamplasării persoanelor” din 

aceste zone, cum ar fi  nivelul de insalubritate foarte ridicat şi multe reclamaţii ale cetăţenilor 

din zonă.  

Pe baza acestui Referat, Hotărârea nr. 127 din 30.03.2010 a Consiliului Local al Municipiului 

Cluj-Napoca a aprobat efectuarea unor demersuri necesare identificării de terenuri în Zona 

Pata Rât “în scopul mutării persoanelor care locuiesc ilegal pe str Cantonului şi str. Coastei”.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 197 din 11.05.2010 s-au 

demarat procedurile schimbului de teren între Primărie şi S.C. Strict Press S.R.L., pe baza 

căruia societatea din urmă a obţinut 300 mp pe strada Nădăşel în schimbul unui teren de 3000 

mp în zona Pata Rât. 

Într-un final, în 17 decembrie 2010 Primăria Municipiului Cluj-Napoca a evacuat circa 350 de 

persoane de pe strada Coastei și i-a relocat în casele modulare construite în zona Pata Rât, 

persoanele de pe strada Cantonului f.n. au rămas la același domiciliu. Soluția găsită de 

primărie nu a rezolvat nimic din gravitatea segregării și marginalizării socio-teritoriale a 

zonei, din contra a acutizat acest fenomen și impactul său asupra celor peste 1500 de persoane 

care azi locuiesc în zona Pata Rât, printre ele mulți evacuați, persoane fără adăpost, oameni 

împinși la periferie.  

 

 

(4) Nesiguranța locativă azi (iunie 2015) și întrebări urgente de clarificat   

Chiar dacă instanța judecătorească a respins ambele cereri ale Sucursalei Regionale CF Cluj 

privind evacuarea locatarilor de pe str. Cantonului f.n. și/sau ridicarea tuturor construcțiilor 

din acea zonă,  

chiar dacă Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în relație cu Sucursala Regională CF Cluj  a 

promis din 2009 că va găsi o soluție la problema pe care și ea însăși a creat-o prin evacuările 

din Cluj și relocarea persoanelor lăsate fără adăpost la această adresă,  

la mijlocul anului 2015 trebuie să constatăm că situația sau siguranța locativă pe str. 

Cantonului f.n. nu s-a îmbunătățit deloc, nici unei familii nu i-a fost repartizată locuință 

socială în alte părți ale orașului, din contra, numărul persoanelor stabilite aici este în 

continuă creștere, iar condițiile de locuire au rămas la fel de precare precum au fost, ba 

chiar și s-au agravat din multe puncte de vedere.  

În urma vizitei unei comisii formate din reprezentanți ai Sucursalei Regionale CF Cluj și a 

Secției Regionale de Poliție Cluj pe str. Cantonului f.n. în data de 08.06.2015, s-au constatat 

aceleași probleme care au fost identificate de către această instituție în 2009 (construcții cu 

statut incert, deșeuri menajere neridicate), la care s-a mai adăugat problema rezultată din 

administrarea neglijentă din partea autorităților locale a toaletelor ecologice amplasate în 

această zonă.  

 

 

 

 

mailto:desire_cluj@yahoo.com
mailto:eni_personal@yahoo.com
http://www.desire-ro.eu/


                                                           

                                                           FUNDAŢIA DESIRE    
                                                     pentru Deschidere şi Reflecție Socială  
                                                           Str. Vîntului nr. 35, 400221 Cluj, România,  

                                                           Tel/Fax: +40-364/143220, +40 -740-137561 

                                                           E-mail: desire_cluj@yahoo.com, eni_personal@yahoo.com  

                                                           www.desire-ro.eu  

10 

 

 

Drept urmare, se impune de urgență ca instituțiile implicate în această situație să ofere 

răspunsuri imediate și clare locatarilor de pe str. Cantonului f.n. la următoarele 

întrebări: 

1. Care este suprafața domeniului public al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca pe zona 

străzii Cantonului f.n, și cum este ea așezată pe fâșia de teren dintre str. Cantonului și 

axele căilor ferate;  

2. Care sunt persoanele care se află în evidența Primăriei Municipiului Cluj-Napoca 

drept persoane care au fost mutate/direcționate către str. Cantonului f.n în urma 

evacuărilor din (1) imobile retrocedate, (2) locuințe sociale, (3) alte locațiuni;  

3. Care sunt construcțiile pe care Primăria Municipiului Cluj-Napoca le are în evidență 

ca și construcții ale căror amplasare le-a acceptat într-o formă sau alta la această 

adresă; 

4. Câte construcții de pe str. Cantonului f.n. există în total în evidențele diverselor 

direcții ale Primăriei (DASM, Poliția Locală, Patrimoniu, etc.); 

5. Câte persoane de pe str. Cantonului f.n. sunt în total în evidențele diverselor direcții 

ale Primăriei (DASM, Poliția Locală, Patrimoniu, etc.); 

6. Care este suprafața terenului aflat în proprietatea CFR pe zona străzii Cantonului f.n, 

și cum este ea așezată pe fâșia de teren dintre str. Cantonului și axele căilor ferate; 

7. Care este suprafața terenului aflat în administrarea CFR pe zona străzii Cantonului 

f.n, și cum este ea așezată pe fâșia de teren dintre str. Cantonului și axele căilor ferate; 

8. Care sunt argumentele noi ale CFR față de cele invocate și respinse de cele două 

Sentințe judecătorești (din 2011 și 2012) cu privire la demolarea construcțiilor 

amplasate pe str. Cantonului f.n.;  

9. Care sunt planurile concrete ale CFR cu privire la valorificarea prin 

modernizare şi/sau prin închiriere a construcțiilor, a terenului și a liniilor de cale 

ferată din zona străzii Cantonului f.n și/sau cu privire la alte inițiative de 

dezvoltare în zonă, și cum afectează aceste planuri locatarii de la această adresă;  

10. Care sunt planurile Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca 

cu privire la locatarii de pe str. Cantonului f.n. în următorii cinci ani, respectiv 

măsurile pe care autoritățile administrației locale le vor include în planul de 

măsuri ale Strategiei de dezvoltare a orașului în perioada 2015-2020?   

 

 

(5) Direcțiile de acțiune ale programului LERI cu privire la str. Cantonului f.n.  

În cadrul programului LERI, în vederea susținerii oamenilor în efortul lor de a identifica 

soluții locative adecvate, am inițiat următoarele acțiuni:  

- solicitarea unor întâlniri între delegați ai familiilor de pe strada Cantonului f.n. și 

reprezentanți decidenți ai Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca, ai Prefecturii Judeţului Cluj, ai 

Agenţiei Naţionale pentru Romi (Biroul Nord-Vest), precum și a Sucursalei Regionale CF 

Cluj, astfel încât acestea să rezulte într-un plan de măsuri privind planurile de dezvoltare ale 

autorităților publice locale cu privire la str. Cantonului; 

- întocmirea și depunerea dosarelor pentru atribuirea unei locuințe sociale, precum și 

descrierea istoriilor personale și familiale în ceea ce privește stabilirea la această adresă; 
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- identificarea căilor și instrumentelor prin care se poate realiza legalizarea construcțiilor, 

și/sau obținerea unor autorizații de construcții pentru noi construcții la această adresă (în 

funcție de statutul juridic al terenului, și în funcție de opțiunile locatarilor) 

- documentare cu privire la legislația națională și internațională în domeniul locuirii, precum 

și cu privire la modele și practici legate de asigurarea dreptului la locuință adecvată și 

accesibilă. 

Prin demersurile de mai sus, programul LERI dorește să susțină colaborarea între autoritățile 

locale și locatarii de pe str. Cantonului f.n. în vederea identificării și implementării unor 

soluții față de situația locativă de la această adresă, soluții care răspund atât nevoilor sociale și 

fac apel la prevederile legislației românești cu privire la prevenirea și combaterea 

marginalizării sociale, cât și reglementărilor legislative din domeniul locuirii și urbanismului.          

 

 

(6) Propuneri privind asigurarea accesului la locuință socială ca instrument al prevenirii 

marginalizării  și transformării oamenilor în persoane fără adăpost 

Printre demersurile identificate prin implicarea locatarilor în ceea ce privește planul de măsuri 

a Primăriei cu privire la str. Cantonului f.n.,  accesarea locuințelor sociale va continua să fie o 

cale importantă în vederea asigurării siguranței locative și locuirii decente ale persoanelor și 

familiilor cu domiciliul actual la această adresă. În legătură cu aplicațiile depuse în anul 2015 

pentru locuințe sociale de către ele, accentuăm aici următoarele considerente, care pot veni în 

sprijinul acordării unor locuințe sociale acestor persoane, având în vedere condiția de 

marginalizare socială legată de nesiguranța lor locativă, și de riscurile imediate legate de 

eventuale evacuări/demolări.  

Menționăm că revenim și cu alte propuneri în speranța că vom fi acceptați la întâlniri cu 

reprezentanții comisiei locative a Consiliului Local.     

  

 6.1. Recunoașterea beneficiilor sociale ca o formă de venit  

Conform HCL 138/2014 care reglementează accesul la locuințe sociale din fondul imobiliar 

de stat în municipiul Cluj-Napoca, deținerea unui loc de muncă NU este condiție obligatorie 

pentru accesul la locuință socială.  

HCL 138/2014 precizează la punctul IV - Venitul pe membru de familie (soț, soție, copii) 

doar adeverințe de venit impozabil. Dar, conform Legii Asistenței Sociale 292/2011 

prestațiile sociale constituie surse de venit care ar trebui luate în considerare ("Venitul 

reprezintă totalitatea sumelor pe care persoana sau membrii familiei le realizează/primesc ca 

urmare a unei activităţi salarizate, independente sau agricole, aşa cum sunt acestea definite 

de Codul fiscal, din valorificarea, folosirea, cedarea unor bunuri aflate în proprietate, 

precum şi cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, 

asistenţă socială, obligaţii legale de întreţinere, alte indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu 

caracter permanent ori creanţe legale", Art. 6 , lit. pp, din Legea nr. 292/2011 - Legea 

asistenţei sociale). 
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Menționăm, că asigurarea accesului la locuire stabilă (de exemplu prin locuințe sociale) a 

persoanelor marginalizate, chiar dacă în momentul de față ele nu sunt angajate, le conferă 

acestora șanse mai mari de a găsi locuri de muncă contractate pe piața muncii. De asemenea, 

în cazul persoanelor angajate, siguranța locuirii și locuirea în condiții decente reduce riscul 

pierderii locurilor de muncă pe care le au.   

 

 6.2. Punctajul acordat pentru cazurile de forță majoră din procedura de 

 atribuire a locuințelor sociale, având în vedere faptul că multe persoane cu 

 domiciliul pe str. Cantonului f.n. au fost evacuate de mai multe ori de-a lungul 

 vieții lor 

Conform definiției din HCL 150/2013 persoanele care au aplicat pentru locuință socială de pe 

str. Cantonului f.n. se confruntă cu o situaţia de forţă majoră, și astfel pot beneficia de măsuri 

aferente. HCL 150/2013 prevede că un caz de forţă majoră este unul deosebit cu privire la 

“condiţia umană, având implicaţii directe asupra drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a 

calităţii şi demnităţii fiinţei umane.” Dat fiind faptul că aceste persoane sunt supuse riscului 

de a deveni persoane fără adăpost în măsura în care încăperile informale în care locuiesc se 

află sub riscul demolării, ele se confruntă cu o situație de forță majoră. Pe acest fond, lor li se 

va putea acorda punctajul maxim la capitolul VII - Cazuri de forţă majoră, situaţii 

neprevăzute sau de excelenţă.  

În momentul de față, prin HCL 150/2013 Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca 

prevede că în astfel de cazuri pot fi acordate un maxim de 10 puncte. Anterior însă, prin HCL 

389/2010, autoritatea locală clujeană recunoștea gravitatea unor asemenea situaţii prin faptul  

acordării unui punctaj între 0 şi 20 de puncte cazurilor de forţă majoră.  

Autoritățile locale ar putea lua în considerare ca în anul viitor să mărească numărul de puncte 

acordate cazurilor de forță majoră, alături de alte modificări în sistemul de atribuire a 

locuințelor sociale astfel încât acesta să susțină categoriile sociale marginalizate și 

dezavantajate conform Legii 114/1996 - Legea locuinței, actualizată în 2011. Considerăm că 

reluarea dezbaterilor în acest sens este oportună și urgentă.     

În ceea ce privește cazurile particulare ale familiilor cu domiciliul pe str. Cantonului în 

acordarea acestui punctaj, și chiar a unui punctaj mai mare la capitolul cazuri de forță 

majoră, trebuie luate în considerare și următoarele:  

(1) multe dintre ele au trecut prin evacuări multiple;   

(2) persoane care în momentul actual locuiesc în construcții improvizate având propriile 

lor familii/copii, la momentul ajungerii pe strada Cantonului erau persoane minore, 

evacuate împreună cu părinții lor, locuind împreună cu ei atât în momentul evacuării 

cât şi în construcțiile alocate prin contractele de comodat recunoscute de Primărie (așa 

cum se arată în paragraful 2 al acestui document).    
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 6.3. Aplicarea prevederilor din domeniul incluziunii sociale în alocarea 

 locuințelor sociale  

Legislația românească din domeniul incluziunii sociale și prevenirii marginalizării sociale 

permite implementarea unor măsuri care să sprijine categoriile sociale dezavantajate în 

accesul lor la locuințe adecvate. În mod deosebit, Legea 116/2002 privind Combaterea 

Marginalizării Sociale, prevăzut în normele metodologice de implementare aprobate prin HG 

1149/2002, prevede următoarele: "pentru persoanele și familiile identificate potrivit art. 51, 

consiliile locale au obligația de a asigura, după caz, accesul la o locuință sau la serviciile 

publice de strictă necesitate, cum sunt: energie electrică, apă, gaze naturale, termoficare și 

altele asemenea."  

Pe baza acestei legislații, primăriile și Consiliile Locale pot identifica soluții cu acest scop, 

spre exemplu: 

 - unele primării acordă punctaj distinct familiilor beneficiare de Venit Minim 

 Garantat (L.416/2002) – de ex. Primăria Ploiești; sau chiar un punctaj  suplimentar 

 (de ex.  Primăria Miercurea Ciuc) pentru a facilita accesul la locuințe sociale;   

 - alte primării atribuie persoanelor marginalizate locuințe sociale subvenționate (de 

 ex. Primăria Sectorului 6 București, prin HCLS6 Nr.10/30.01.2014, 

 Subvenționarea locuințelor pentru familii marginalizate social, Sector 6 – București 

 sau Primăria Municipiului Oradea prin HCL 50/13.12.2014, Acordarea locuințelor 

 sociale din fondul imobiliar de stat). 

În ceea ce privește cazurile particulare ale persoanelor cu domiciliul pe str. Cantonului 

f.n., acestea - fără măsuri afirmative cu efecte de incluziune -, nu vor avea acces egal la 

bunurile publice ale urbei, printre ele cele mai importante fiind locuințele sociale. Acest 

lucru se întâmplă pentru că persoanelor evacuate din locuințe din orașul Cluj, care au 

posedat acte de identitate cu domiciliu din Municipiul Cluj-Napoca, datorită perioadei 

lungi petrecute pe strada Cantonului (care, conform promisiunilor primăriei, trebuia să 

fie doar o soluție temporară), le-au expirat buletinele, și, drept consecință, neavând 

ședere legalizabilă pe str. Cantonului f.n., ele pot obține doar acte de identitate 

provizorii, fără domiciliu, care le taie odată pentru totdeauna posibilitatea aplicării 

pentru locuință socială. Persoane evacuate și fără adăpost fiind, ele și copiii lor deveniți 

adulți, ajung cetățeni de rangul doi, fără acces la drepturi sociale, fără acces la locuri de 

muncă și excluși de la dreptul la oraș.       

 

 

(7) Nevoia prevenirii evacuărilor forțate  

O posibilă evacuare forţată (evacuare pe cale administrativă fără consultarea reală a 

persoanelor în cauză şi fără oferirea unor alternative adecvate, accesibile şi care nu le 

accentuează marginalizarea socială) conduce la perpetuarea situaţiei locative precare a 

familiilor afectate, având un impact negativ și cu consecințe dezastruoase asupra calității 

vieții și situației lor sociale, prin aceea că înseamnă:  

- deteriorarea pe termen lung a sănătății psihice;  

- deteriorarea sănătății fizice și apariția unor boli cronice urmare a condițiilor de stres, 

a presiunii psihice, dar și a lipsei condițiilor igienico-sanitare;                     

-  
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- lipsa domiciliului duce la pierderea locurilor de muncă, respectiv la imposibilitatea 

familiilor de a se întreține și de a duce un trai decent; 

- lipsa domiciliului duce la imposibilitatea școlarizării, cu perspectiva creșterii 

procentului de analfabetism, și a perpetuării segregării sociale; 

- lipsa domiciliului, a condițiilor de viață decente, a mijloacelor de subzistență, a 

educației, provoacă vulnerabilizarea tuturor membrilor familiilor în cauză, cu 

perspectiva dezorganizării familiilor și comunităților; 

- perpetuarea acestei situații va conduce, pe termen lung, atât la exacerbarea 

marginalizării sociale și economice a unor grupuri care sunt deja vulnerabile. 

Prin programul LERI, echipa noastră vă pune la dispoziție propuneri cu privire la aplicarea 

unui instrument de măsurare a impactului evacuărilor asupra condiției materiale, sociale și 

umane ale oamenilor afectați, în vederea adaptării acesteia la nivel local, astfel încât acest 

instrument să fie utilizat în procesul de prevenire a evacuărilor forțate.   

 

*** 

 

În continuarea discuțiilor noastre privind identificarea soluțiilor care să vină în sprijinul 

persoanelor și familiilor aflate în situații de risc și nesiguranță locativă atât de pe str. 

Cantonului f.n. cât și în alte zone ale orașului Cluj-Napoca, Programul LERI va contribui la 

aceste demersuri cu un set de recomandări bazate pe documentarea unor modele și practici 

din domeniul locuirii și prevenirii evacuărilor forțate implementate în alte țări. Pe de altă 

parte, dorim să participăm în continuare la dezbaterile din cadrul Primăriei 

Municipiului Cluj-Napoca despre aceste probleme, precum și la întâlnirile pe care 

reprezentanții Primăriei le vor avea cu delegați din partea locatarilor din zonele de 

locuire defavorizată ale orașului nostru.       

Ne exprimăm speranța că planurile existente sau aflate în curs de elaborare ale 

Primăriei Municipiului Cluj-Napoca cu privire la str. Cantonului f.n. ne vor fi 

comunicate atât nouă, cât și locatarilor de la această adresă în timp real.  

Având în vedere evenimentele recente care accentuează situația locativă precară a 

oamenilor din Cantonului f.n., susținem că locuitorilor trebuie să li se transmită oficial 

că nu va avea loc o demolare a barăcilor până în momentul în care le sunt asigurate 

alternative locative decente. În această lumină, dorim să stabilim cât mai urgent un 

calendar prin care să discutăm răspunsurile întrebărilor de la punctul 4, care pot sta la 

baza formulării soluțiilor locative. 

 

 

Document elaborat de:  

Prof. univ. dr. Enikő Vincze, președinta Fundației Desire; Simona Ciotlăuș (experți naționali 

în programul LERI)  

George Zamfir (cercetător colaborator în programul LERI) 
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