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1. Rezumat 

Studiul la nivel de localitate relatează povestea conceperii și implementării unei 
analize de nevoi participative, bazată pe acțiuni, și a unui plan de proiect local în 

domeniul politicii locative în contextul orașului Cluj-Napoca. Din perspectiva 
drepturilor fundamentale, Grupul de Acțiune Locală pentru incluziune locativă, 
format în cadrul cercetării LERI desfășurate în acest oraș, s-a angajat în creșterea 

conștientizării în legătură cu responsabilitatea autorităților publice de a asigura 
drepturile locative ale persoanelor marginalizate, conform dispozițiilor conexe ale 

Cartei Sociale Europene din 1996 (partea a II-a, articolul 31). 

Atât analiza de nevoi, cât și Planul de implementare a proiectului local din cadrul 

LERI (denumit în continuare „PPL al LERI”) au vizat problemele cu care se 
confruntă familiile sărace de romi din cartierul defavorizat Pata Rât (în special în 
trei subzone ale acestuia, și anume așezarea Dallas, strada Cantonului și zona de 

locuințe modulare) și din strada Stephenson, situată central. Activitățile au fost 
concentrate pe politicile locative ale administrației publice locale, care nu au 

răspuns nevoilor acestor comunități, acest aspect conducând la apariția unor 
efecte discriminatorii în ultimele două decenii. Principalele rezultate ale cercetării 
LERI din Cluj-Napoca au constat în formarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) 

pentru incluziune locativă și propunerile sale de modificare a criteriilor de atribuire 
a locuințelor sociale, astfel încât acestea să satisfacă nevoile persoanelor 

marginalizate. Unele propuneri au fost aprobate de Consiliul Local, fapt ce a 
reprezentat un bun început pentru creșterea caracterului incluziv al politicilor în 
materie de locuințe sociale. Cu toate acestea, sistemul de atribuire a locuințelor 

sociale încă mai conține criterii discriminatorii care exclud persoanele 
marginalizate de la accesul la locuințe sociale. De asemenea, Grupul a întocmit și 

a înaintat Primăriei patru documente pentru fiecare zonă în care se evidențiază 
formarea teritoriilor respective și condițiile existente, precum și două documente 
resursă ce conțin informații care ar putea fi utilizate de administrația publică locală 

pentru asigurarea locuințelor sociale în alte părți ale orașului și/sau pentru 
legalizarea locuințelor informale prin îmbunătățirea infrastructurii locative în 

aceste spații și/sau utilizarea prevenirii evacuărilor forțate ca instrument de 
incluziune socială. Chiar dacă Primăria nu ar face altceva decât să confirme 
primirea propunerilor, publicarea acestor documente ar fi crucială, deoarece ar 

putea fi folosite ca model de creștere a conștientizării și de definire a soluțiilor și la 
nivelul altor localități.    

Cuvinte-cheie/etichete: cercetare acțiune participativă, zone locative urbane 
defavorizate, locuințe sociale pentru persoane marginalizate, legalizarea 
așezărilor informale, prevenirea evacuării forțate. 

2. Descrierea contextului local 

Scurtă prezentare a zonelor rezidențiale defavorizate, locuite în 
cea mai mare parte de romi săraci – tema cercetării LERI 

Orașul Cluj-Napoca este centrul administrativ al județului Cluj și găzduiește 

Prefectura și Consiliul Județean. Este zona cea mai puternică și cea mai 
competitivă din punct de vedere economic din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a 
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României. În Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-20201 se 
afirmă că acesta are cel mai înalt nivel de dezvoltare față de cele cinci localități cu 

care este comparat (Timișoara, Brașov, Iași, Constanța și Sibiu) și chiar la nivel 
național, dintre toți polii de creștere ai României. Analiza care stă la baza 
strategiei a luat în calcul indicatori de dezvoltare precum capitalul uman, 

sănătatea, factorul demografic și bunurile materiale (inclusiv locuințele). Cluj-
Napoca este considerat un exemplu de „oraș competitiv” incluzând împrejurimile 

sale, care poartă denumirea de Zona Metropolitană Cluj2. A fost desemnat unul 
dintre polii de creștere ai României prin Hotărârea Guvernului (HG nr. 998/2008). 

Piața locală a locuințelor și fondul locativ local sunt puternic influențate de politica 

națională. Printre tendințele actuale din acest domeniu se numără un fond locativ 
public mai mic de 2 %, care constituie un efect al politicilor locative cuprinse în 

Decretul-lege nr. 61/1990 și în Legea nr. 112/1995 (potrivit căreia chiriașii titulari 
ai locuințelor de stat și ale întreprinderilor de stat pot cumpăra aceste unități), 

precum și în Legea nr. 10/2001 și în Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
restituirea imobilelor naționalizate în perioada regimului comunist. Dar procentajul 
mic al locuințelor sociale ca proporție din întregul fond locativ este un rezultat al 

retragerii statului din rolul de entitate care furnizează locuințe, reprezentând un 
nivel foarte scăzut al investițiilor publice în locuințe sociale. 

În Cluj-Napoca, acest lucru se materializează prin elaborarea și implementarea 
unui sistem de atribuire a locuințelor sociale care nu răspunde nevoilor 
persoanelor marginalizate sau ale persoanelor care trăiesc în condiții de sărăcie 

extremă: criteriile de atribuire a locuințelor sociale din fondul public exclud drept 
„neeligibile” persoanele fără venituri și cele ale căror surse de venit sunt legate de 

drepturile lor la beneficii sociale – acestea nu sunt considerate aspecte care să 
justifice un punctaj suficient pentru acordarea de locuințe sociale. Inegalitățile în 
materie de locuințe nu rezultă numai din privatizarea fondului locativ, ci și din 

expunerea domeniului la economia de piață și la domeniul financiar lui, tendințe 
legate la rândul lor de dezvoltarea activității imobiliare și a sistemului de credite 

bancare aferent3. 

Municipiul este privit ca un oraș universitar, cu un centru reabilitat și zone 
rezidențiale suburbane construite de dezvoltatori privați; un oraș care găzduiește 

mai multe festivaluri culturale, fiind un cadru multietnic bazat pe acordul româno-
ungar privind multiculturalismul și ca o localitate cu potențial ridicat de a atrage 

investitori străini. Acest potențial este exprimat, de exemplu, în documentul deja 
citat – „Orașe competitive”: „În România, numai câteva orașe (de ex., București, 
Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași) au reușit să încurajeze și să susțină creșterea 

                                       

 

1 Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, p. 242 – disponibilă la adresa http://cmpg.ro/wp-
content/uploads/2015/05/strategie-cluj-napoca-2014-2020.pdf 
2 În documentul Orașe competitive – Remodelarea geografiei economice a României se afirmă: „Orașe precum București, 
Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța și altele sunt așteptate să-și extindă masa economică pentru a include și zonele adiacente” 
(Ionescu-Heroiu, Marcel; Burduja, Sebastian Ioan; Sandu, Dumitru; Cojocaru, Ștefan; Blankespoor, Brian; Iorga, Elena; 
Moretti, Enrico; Moldovan, Ciprian; Man, Titus; Rus, Raularian; van der Weide, Roy. 2013. Raport complet. Programul de 
Dezvoltare Regională a României. Washington DC: Grupul Băncii Mondiale, p. 30. – disponibil la adresa 
http://documents.worldbank.org/curated/en/853171468093269951/Raport-complet). 
3 Pentru mai multe detalii, vezi Vincze, E. (2013), „Socio-Spatial Marginality of Roma as Form of Intersectional Injustice” 
[Marginalitatea sociospațială a romilor ca formă de nedreptate intersecțională], Studia UBB Sociologia, 58 (2): 217-243. 
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sectoarelor inovării la nivel local. Aceste orașe se află în competiție (pe plan 
intern, dar și global) pentru cei mai buni profesioniști”4. 

Autoritățile locale și o mare parte din organizațiile societății civile se concentrează 
intens pe câștigarea titlului de „Capitală europeană a culturii 2021”. Deși această 
ambiție poate aduce prestigiu orașului la nivel european, ea implică riscul de a 

conferi un caracter cultural problemelor sociale. Candidatura finală a orașului Cluj-
Napoca la titlul de „Capitală europeană a culturii 2021” se deschide cu un citat al 

primarului orașului: „Cultura este calea noastră spre vindecare, conectare și 
dezvoltare în ipostaza de comunitate, de oraș, de Europa”. Dintr-un alt punct de 
vedere, viziunea fundamentală a candidaturii se bazează pe ideea conform căreia 

„cultura” îi unește pe oameni, „cultura este cea mai puternică poveste pe care o 
putem spune împreună” (p. 5), iar în „noua paradigmă a culturii” promovată prin 

această viziune, cultura este definită ca „motor al transformării sociale și 
regenerării urbane” (p. 8)5. Trebuie adăugat că acest fenomen de abordare 

culturală a problemelor sociale nu este o particularitate a municipiului Cluj-
Napoca, ci un element al scenei globale a capitalismului contemporan care, în timp 
ce produce inegalități sociale uriașe, propune soluții necorespunzătoare – cum ar fi 

cele „culturale” – pentru a le gestiona. Se poate găsi o analiză a acestei tendințe 
în Mooney, G. (2004)6: „evenimentele culturale emblematice nu pot face altceva 

decât să poleiască realitatea și să distragă atenția de la problemele structurale 
majore care caracterizează multe orașe care au fost odată industriale” (p. 327). 
Riscul abordării culturalizării problemelor sociale constă în: 1) sugerarea ideii că 

inegalitățile sociale sau oprimarea minorităților defavorizate rezultă din 
presupusele diferențe culturale dintre acestea și clasele conducătoare; (2) 

promovarea ideii că programele culturale ar putea rezolva problemele minorităților 
defavorizate, înrădăcinate într-o economie politică care produce inegalități în mod 
structural; (3) ascunderea inegalităților și a nedreptăților socioeconomice în 

culisele evenimentelor culturale. 

Din cei 324 576 de locuitori ai orașului, 1 % (3 273 de persoane) s-au declarat de 

etnie romă7. Unul dintre fenomenele cele mai vizibile care dovedește 
marginalizarea romilor săraci din Cluj este ghetoizarea zonei Pata Rât de lângă 
rampa de gunoi a orașului și existența altor grupuri de familii de romi care locuiesc 

într-o zonă mai centrală și care se confruntă cu nesiguranță locativă și cu riscul 
evacuării (printre acestea, cele de pe strada Stephenson). Ghetoizarea zonei Pata 

Rât din Cluj-Napoca nu este singulară în România. Totuși, este un caz foarte 
complex (care cumulează efectele unui mediu poluat, ale izolării geografice, ale 
segregării socio-teritoriale, ale privării de locuințe și ale stigmatizării culturale) și 

                                       

 

4 Ionescu-Heroiu, Marcel; Burduja, Sebastian Ioan; Sandu, Dumitru; Cojocaru, Ștefan; Blankespoor, Brian; Iorga, Elena; 
Moretti, Enrico; Moldovan, Ciprian; Man, Titus; Rus, Raularian; van der Weide, Roy. 2013. Raport complet. Programul de 
Dezvoltare Regională a României. Washington DC: Grupul Băncii Mondiale, pp. xxi-xxii – disponibil la adresa: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/853171468093269951/Raport-complet. 
5 Candidatura este disponibilă aici: http://www.clujnapoca2021.ro/ro/pagina-principala.html – link accesat la 31.08.2016. 
6 Mooney, G (2004): „Cultural Policy as Urban Transformation? Critical Reflections on Glasgow, European City of Culture 
1990” [Politica culturală ca transformare urbană? Reflecții critice asupra orașului Glasgow, Orașul european al culturii 
1990], Local Economy, vol. 19, nr. 4, 327-340. 
7 Institutul Național de Statistică: Recensământul populației și al locuințelor, 2011, 
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ (denumit în continuare „recensământul din 2011”). 
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care afectează o populație de circa 1 500 de persoane, marea majoritate 
identificându-se drept etnici romi. 

Cele patru „comunități” din Pata Rât au un istoric diferit și, pe lângă lipsa 
locuințelor sau nesiguranța locativă, se confruntă, în măsuri diferite, cu lipsa de 
acces la un învățământ de calitate (nesegregat), la locuri de muncă decente, la 

asistență medicală adecvată și la participare publică. Administrația publică locală a 
jucat un rol în formarea acestei zone rezidențiale semi-informale prin 

redirecționarea explicită sau tacită a persoanelor și a familiilor evacuate din alte 
părți ale orașului către aceasta, prin refuzul de a-i recunoaște public existența și 
de a aloca resurse pentru dezvoltarea infrastructurii acesteia, precum și neluând 

măsuri de reconectare a oamenilor la oraș prin facilitarea accesului la fondul 
municipal de locuințe sociale. Acest proces este ilustrat de seria de decizii luate de 

administrația publică locală care au dus la transformarea unei zone din Pata Rât, 
recunoscută anterior ca zonă industrială, într-o zonă de locuit în 2010, precum și 

la construirea a 10 case modulare în acest amplasament, care s-au dovedit a fi 
„locuințele sociale” prevăzute pentru cele 76 de familii evacuate de pe strada 
Coastei în decembrie 2010. 

Mai devreme, în anii 2000, oamenii evacuați din alte câteva cartiere (strada 
Avram Iancu, Calea Turzii, strada Albac, strada Kővári, strada Byron, adăposturi 

temporare pentru protecția civilă etc.) au fost direcționați spre strada Cantonului 
(în zona Pata Rât), cu sprijinul administrației publice locale, și li s-a permis să se 
stabilească acolo prin adoptarea mai multor inițiative administrative, dintre care 

enumerăm: 

 acordurile de parteneriat dintre Primăria Cluj-Napoca și organizația Ecce 

Homo în 2004 și 2005 privind înființarea a 50 de așa-zise „case de 
termopan”; 

 Autorizația nr. 2046/2003 pentru construirea unor „locuințe cu caracter 

social”, eliberată de Primărie la cererea Consiliului Local; 
 Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 22 februarie 2005 privind preluarea 

locuințelor sociale de pe strada Cantonului donate de Fundația Ajutorul 
Familiei în „circuitul locativ” al municipalității; 

 Hotărârile (nr. 39180/482/01.06.2005, 68064/482/02.10.2006, 

38701/482/03.06.2008) emise de Primărie, prin care se propunea 
analizarea posibilității de a construi un adăpost privat pe strada Cantonului 

din resurse proprii, ca soluție temporară, până când Primăria va găsi altă 
soluție pentru lipsa locuințelor. 

În plus, administrația publică locală nu a luat măsuri pozitive în interesul 

persoanelor care trăiau în condiții locative precare și/sau în zone periculoase, cum 
ar fi cele care locuiau în Pata Rât. Cu toate acestea, legislația privind combaterea 

discriminării prevede că măsurile pozitive concepute pentru a proteja grupurile 
defavorizate sunt permise și nu sunt discriminatorii față de restul populației 
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(Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare)8. 

Începând din 2010, mai mulți actori importanți de pe scena activismului civic local9 
au reușit – prin proteste stradale, petiții, sprijinirea acțiunilor legale împotriva 
evacuărilor forțate, cercetări, recomandări de politică, programe pentru copii, 

sprijin comunitar și sensibilizarea autorităților din apropiere – să pună problema 
desegregării socio-teritoriale din zona Pata Rât pe ordinea de zi a autorităților 

publice locale. Programele pentru copii au atras atenția asupra modului în care 
segregarea rezidențială conduce la segregare școlară și asupra necesității de a 
crea spații și situații în care copiii din zonele urbane marginalizate să poată fi puși 

în legătură cu restul orașului și să poată face schimb de experiențe cu copiii de 
altă etnie sau aparținând unor clase sociale mai privilegiate10. 

Acțiunile activiștilor care militează împotriva ghetoizării, desfășurate în Cluj-
Napoca începând cu anul 2010, au constituit un factor important în atragerea 

atenției organizațiilor internaționale asupra zonei Pata Rât. Primul eveniment 
major organizat de activiștii locali a fost o „vizită de lucru” în Pata Rât (10 iunie 
2011), la care au participat reprezentanți ai Programului Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD), ai Amnesty International, ai Centrului European pentru 
Drepturile Romilor, ai Comisiei Europene și ai Fundației pentru o Societate 

Deschisă, alături de reprezentanți ai partidelor politice, ai organizațiilor 
neguvernamentale (ONG-uri) naționale și locale, ai agențiilor de stat și, nu în 
ultimul rând, de locatarii caselor modulare, ai celor ai așezării Pata Rât și străzii 

Cantonului. 

Între 2012 și 2013, un proiect de asistență tehnică al PNUD a obținut sprijinul 

Primăriei11. Proiectul PNUD, demarat în 2012, a reprezentat un cadru bun pentru 
realizarea unui studiu de evaluare a nevoilor, pentru dezvoltarea comunității cu 
axare în principal pe identificarea nevoilor urgente și pe termen lung ale 

comunităților marginalizate din Pata Rât, precum și pentru elaborarea „Pachetului 
de proiecte integrate de locuințe pentru desegregarea și incluziunea socială a 

persoanelor marginalizate”, cu un accent deosebit pe persoanele care locuiesc în 
prezent în zona Pata Rât din Cluj. Acesta din urmă a fost depus în vederea 
obținerii de fonduri din Programul Operațional Regional în aprilie 2013 și a avut 

trei componente de proiect din care, din păcate, doar una a obținut finanțare. Cele 
trei componente ale proiectului erau următoarele: „Locuințe pentru desegregarea 

și incluziunea socială a familiilor defavorizate din orașul Cluj cu un accent deosebit 

                                       

 

8 Aceste informații au fost culese de activiștii și cercetătorii locali începând din 2010, inclusiv de autoarea prezentei lucrări, 
datorită implicării lor în diferite procese în curs de desfășurare (inclusiv în cauze judiciare), în cadrul cărora au putut afla 
informații nu numai despre experiențele oamenilor, ci și despre actele administrative care le afectau viața. În cadrul PPL al 
LERI, echipa locală LERI a realizat o sinteză a acestor documente și le-a prezentat Primăriei ca rezultat al proiectului – 
documente privind zonele urbane la care se referea LERI în activitățile sale discutate în secțiunea a 3-a a prezentei lucrări. 
9 Asociația Amare Phrala și Fundația Desire, care în 2011 au inițiat crearea gLOC (Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice), 
căruia i s-a alăturat ulterior Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, înființată în 2012, cu sprijinul Centrului European 
pentru Drepturile Romilor, ca organizație înregistrată care acționează în numele comunității evacuate din Coastei. 
10 ROMEDIN – Educație pentru incluziune și dreptate socială 2014-2016 (http://www.desire-ro.eu/?page_id=968). 
11 „Etapa pregătitoare pentru proiectul-model: Folosirea la maximum a fondurilor UE pentru locuințe durabile și incluziunea 
romilor defavorizați (vizați în mod explicit, dar nu exclusiv) în Zona Metropolitană Cluj”, finanțat de Institutul pentru o 
Societate Deschisă, Proiectul„Folosirea la maximuma fondurilor UE pentru incluziunea romilor”, 
http://www.undp.ro/projects.php?project_id=68 
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pe comunitățile din zona Pata Rât”, „Instalație pentru activități de reciclare 
destinată întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din Zona Metropolitană Cluj-

Napoca” și „Servicii integrate de incluziune socială a comunităților extrem de 
defavorizate din orașul Cluj, cu un accent special pe comunitățile din zona Pata 
Rât”. Dintre aceste propuneri de proiecte, prima viza reabilitarea și modernizarea 

a trei clădiri publice vechi și dezafectate pentru a le transforma în locuințe sociale 
(renovarea a 11 apartamente) – aceasta a fost declarată neeligibilă deoarece nu a 

solicitat bugetul minim cerut prin apelul de proiecte. Al treilea proiect viza 
reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea unei clădiri dezafectate și 
transformarea ei într-un centru de incluziune socială care să ofere servicii 

rezidențiale – în cele din urmă această propunere nu a putut fi aprobată, deoarece 
s-a dovedit că imobilul nu se afla în proprietatea municipalității. A doua 

componentă a proiectului a fost singura de succes, iar ca urmare a acesteia a fost 
construită o hală industrială în Pata Rât, în apropierea rampei de gunoi, care oferă 

spațiu unei companii ce a creat 10 locuri de muncă pentru persoane din grupurile 
defavorizate stabilite în zonă. 

Toate proiectele de mai sus s-au axat pe dezvoltarea infrastructurii, iar 

recunoașterea acestui lucru a stimulat noi direcții de dezvoltare locală. O nouă 
propunere de proiect a fost elaborată în 2013 de către fosta echipă de proiect a 

PNUD și Primăria Cluj-Napoca pentru „Mecanismul financiar al SEE și mecanismul 
financiar norvegian 2009-2014” (proiectul „Intervenții sociale pentru desegregarea 
și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a 

romilor defavorizați”). Acest proiect norvegian predefinit, lansat cu un buget de 
peste 2 milioane EUR, a avut drept scop dezvoltarea capacităților umane și 

furnizarea de măsuri fără caracter tehnic. La data redactării prezentului studiu, 
proiectul denumit „Pata-Cluj”, se afla încă în derulare la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (denumită în continuare „ADI ZMC”) în 

parteneriat cu Fundația Altart, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei și 
Habitat for Humanity România. Pe site-ul proiectului Pata-Cluj se afirmă: 

„Proiectul își propune să dezvolte un proces integrat de dezvoltare locală, prin 
asigurarea intervențiilor de natură socială și umană necesare susținerii 
sustenabilității și eficienței dezvoltărilor de infrastructură pentru locuire socială 

inițiate de Primăria Municipiului Cluj-Napoca”12.  Deoarece problema esențială a 
cercetării LERI din Cluj-Napoca o constituie excluziunea locativă, aceasta 

reprezintă o informație relevantă pentru înțelegerea circumstanțelor locale în ceea 
ce privește inițiativele locative existente la momentul desfășurării cercetării LERI și 
a relației dintre acestea. 

Cercetarea a început cu scopul de a spori participarea comunității în societate, de 
a pregăti comunitatea pentru desegregare și îmbunătățirea situației locative, de a 

îmbunătăți accesul la educație, dezvoltare creativă și calificări profesionale, de a 
îmbunătăți accesul la serviciile medicale, de a îmbunătăți situația ocupării forței de 
muncă, de a spori accesul la serviciile sociale și de a îmbunătăți securitatea 

comunității13. În comunicatul de presă din 5 februarie 2015, care a marcat 
lansarea oficială a proiectului LERI, liderul echipei locale LERI a declarat că 

                                       

 

12 http://patacluj.ro/nevoia-pentru-pata-cluj/, link accesat la 31.08.2016. 
13 Mai multe informații despre proiect sunt disponibile la adresa http://www.patacluj.ro/welcome/, link accesat la 
24.06.2015. 
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datorită „[intervențiilor] planificate la nivel social, educațional, cultural, 
ocupațional [...] la finalul celor doi ani, membrii comunității [...] vor fi mai bine 

pregătiți pentru implementarea de proiecte ce vizează locuințele sociale și 
desegregare cu care dorim să continuăm aceste intervenții”14. În cadrul secțiunii 
„întrebări frecvente” de pe pagina web Pata-Cluj, la întrebarea „Ce tip de proiect 

este Pata-Cluj?”, răspunsul oferit este următorul: „un proiect integrat de 
intervenție socială, care are la bază principii restaurative”15. În toamna anului 

2015, din fondurile norvegiene pentru combaterea sărăciei din România s-a alocat 
suplimentar un milion de euro proiectului Pata-Cluj pentru construcția a 32 de 
apartamente sociale în Cluj-Napoca și în Zona Metropolitană Cluj16. Apartamentele 

care urmează să fie construite vor deveni proprietatea promotorului proiectului, un 
ONG cu statut de utilitate publică. 

Toate inițiativele locale menționate mai sus se axează pe dezvoltarea fondului 
locativ local și/sau pe consolidarea comunității, însă niciuna nu vizează furnizarea 

de contribuții pentru îmbunătățirea politicilor locale privind locuințele sociale sau 
pentru dezvoltarea fondului public de locuințe. Prin urmare, în contextul acestor 
proiecte de dezvoltare locală rămâne loc pentru mai multe acțiuni și schimbări la 

nivel local. Nici măcar proiectul Pata-Cluj nu a redus relevanța activităților 
planificate de LERI în localitate. 

În septembrie 2015, în cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 
2014-202017, Consiliul Local a adoptat propuneri privind incluziunea socială la 
capitolul „Cluj 2020 – oraș incluziv”18. Propunerile din acest capitol au fost 

structurate în jurul a cinci direcții strategice: incluziunea economică (sprijinirea 
inițiativelor din domeniul economiei sociale și promovarea angajării persoanelor 

care aparțin grupurilor vulnerabile); facilitarea accesului grupurilor defavorizate 
la serviciile publice (centre comunitare integrate, o rețea de școli incluzive și 
locuințe sociale); servicii specializate integrate pentru grupurile vulnerabile; 

incluziunea socio-teritorială a comunităților marginalizate din zona Pata Rât; 
mecanisme și instrumente incluzive și participative. 

Prin urmare, propunerile Grupului de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă 
(discutate în detaliu în secțiunea a 3-a din raportul de față) au putut fi 
prezentate pe parcursul implementării PPL al LERI (octombrie 2015 - februarie 

2016) ca o contribuție potențială la operaționalizarea unora dintre direcțiile 
strategice definite în Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-

2020. 

                                       

 

14 Comunicat de presă Lansarea Pata-Cluj, un proiect integrat de incluziune a romilor din Pata Rât. Cum se va schimba viața 
comunității marginalizate în doi ani?, publicat pe site-ul proiectului, link accesat la 14.04.2015. 
15 http://patacluj.ro/intrebari_frecvente/ – link accesat la 31.08.2016. 
16 Pe platforma reproiectată a site-ului se poate citi astăzi că lista obiectivelor proiectului în cadrul obiectivului strategic nr. 
9 „Desegregare și locuire” a fost completată cu informații privind noua componentă de locuire (http://patacluj.ro/temele-
proiectului/ – link accesat la 31.08.2016). 
17 Poate fi accesată aici: http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/strategia2015.pdf 
18 Acest capitol a fost creat în toamna anului 2013 de un grup de cadre universitare, membri ai unor ONG-uri și funcționari 
publici coordonați de Enikő Vincze și Florin Moisă. Este disponibil aici: http://cmpg.ro/?p=244 

http://cmpg.ro/?p=244
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Părțile interesate locale identificate inițial 

În etapa pregătitoare, expertul LERI de pe teren a identificat principalele părți 
interesate din Cluj-Napoca. Lista finalizată în 2014 și prezentată mai jos a inclus 
toate posibilele părți interesate pe care expertul LERI de pe teren le-a putut 

identifica la momentul respectiv la nivel local. Se menționează că în final nu 
toate entitățile prezentate au fost implicate în mod direct în cercetarea LERI19.  

Părți interesate ale căror interese sunt aliniate cu cele ale LERI: 

 „reprezentanți” ai altor comunități marginalizate de romi (persoane care 
locuiesc pe strada Cantonului și pe strada Stephenson, care ar putea 

mijloci comunicarea între autorități și comunități); 
 Asociația Comunitară a Romilor din Coastei (o organizație locală formată 

din persoane evacuate din strada Coastei și mutate în Pata Rât); 
 Fundația ProRroma (o organizație umanitară cu sediul în Țările de Jos care 

acordă sprijin persoanelor din Dallas/Pata Rât de două decenii); 

 Fundația Desire (o organizație a societății civile implicată în activismul 
împotriva ghetoizării și în activismul pentru dreptate socială și locativă din 

2010); 
 Asociația Studenților Romi Romano Suno și Centrul de Resurse pentru 

Comunitățile de Romi (CRCR), o organizație neguvernamentală creată în 
scopul sprijinirii comunităților de romi; 

 un expert rom din cadrul Consiliului Județean (funcție consultativă creată 

în cadrul Consiliului Județean conform strategiei naționale pentru romi); 
 reprezentanți la nivel înalt ai Primăriei și consilieri locali aleși în calitate de 

„părți interesate esențiale” (factori de decizie în probleme legate de 
locuințele sociale); 

 Biroul Regional Nord-Vest al Agenției Naționale pentru Romi (ANR N-V), o 

organizație guvernamentală responsabilă cu monitorizarea strategiei 
naționale pentru romi la nivel regional; 

 Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) a Primăriei (direcție care 
derulează și proiecte de incluziune socială și care se implică în probleme 
legate de protecția copilului, alocarea de beneficii sociale persoanelor 

marginalizate, acordarea de asistență persoanelor evacuate și persoanelor 
fără adăpost); 

 cadre universitare/cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai (implicați în 
anii anteriori în cercetări privind excluziunea socială a romilor). 

Părți interesate cu impact, dar fără să ofere neapărat susținere: 

 Partida Romilor (principalul partid politic care reprezintă romii); 
 Poliția Locală (unitate care funcționează în subordinea Primăriei și care se 

ocupă de evacuări, printre alte funcții); 
 Direcția Urbanism a Primăriei (unitatea din cadrul Primăriei relevantă din 

perspectiva dezvoltării zonelor rezidențiale urbane). 

                                       

 

19 Părțile interesate potențiale au fost identificate în conformitate cu cerințele din Raportul de analiză a implicării părților 
interesate. Proiectul LERI – Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Vezi și nota de subsol 24. 
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„Părți interesate fără legătură directă cu planurile locale propuse”: 

 mediatori școlari romi, un inspector școlar rom și Inspectoratul Școlar 

Județean (cu responsabilități în asigurarea accesului copiilor romi 
marginalizați la educația școlară)20. 

Obstacolele preconizate inițial pentru aceste părți interesate erau legate de 

întrebarea în ce mod și în ce măsură vor dori să se implice în cercetarea LERI, 
precum și de incertitudinea cooperării dintre părțile interesate ale căror 

colaborări în mod normal sunt marcate de relații de putere inegale. 

În etapa de realizare a planului de activități locale, un reprezentant al ADI ZMC a 
fost inclus în calitate de consultant în cadrul Grupului de Acțiune Locală pentru 

Incluziune Locativă (pentru rolul și sarcinile acestui grup de acțiune, vezi secțiunile 
următoare, în special 3.C.3.3.). În toamna anului 2015, proiectul local al ADI ZMC, 

desfășurat în Pata Rât, și-a extins activitățile cu o componentă locativă21. 

La începutul procesului de evaluare a nevoilor, echipa locală LERI era formată doar 

din cei doi experți în domeniu LERI  (Enikő Vincze în calitate de expert primar = și 
Simona Ciotlăuș ca expert secundar). În a doua parte a etapei de evaluare a 
nevoilor doi co-cercetători din mediul academic au fost incluși oficial în echipa 

locală LERI. În octombrie 2015 (când a început implementarea planului de 
inițiativă locală în Cluj-Napoca și au putut fi cooptați în echipa locală LERI mai 

mulți co-cercetători), a putut fi constituită echipa de Cercetare-Acțiune 
Participativă (PAR). Aceasta a cuprins toți experții și toți co-cercetătorii, ca 
membri de bază ai Grupului de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă care 

urma să fie înființat și care, alături de membrii echipei PAR, i-a inclus și pe 
reprezentanții părților interesate instituționale, invitați în calitate de consultanți. 

Prin urmare, se poate spune că, de fapt, „echipa locală LERI” nu a fost o structură 
organizațională, ci un proces de dezvoltare organizațională pe parcursul cercetării 
LERI. 

Resursele și obstacolele identificate înainte de analiza nevoilor  

În cadrul etapei pregătitoare a cercetării LERI (între octombrie 2013 și ianuarie 
2015), contextul instituțional local părea foarte promițător pentru contracararea 
excluziunii locative prin măsuri de politică. Existau așteptări mari legate de 

activismul civic împotriva ghetoizării și în favoarea desegregării, precum și legate 
de proiectul de asistență tehnică al PNUD. De asemenea, existau așteptări mari 

în legătură cu ampla rețea locală însărcinată cu dezvoltarea unui program 
integrat de locuințe pentru romii săraci care locuiesc în zona Pata Rât și cu 
elaborarea capitolului privind incluziunea socială pentru Strategia de dezvoltare a 

municipiului Cluj-Napoca 2014-2020. Suficiente semnale arătau existența unei 
voințe politice pentru dezvoltarea cunoștințelor tehnice, inițierea de schimbări 

instituționale și furnizarea de fonduri pentru aceste intervenții. 

                                       

 

20 Pentru clasificarea părților interesate în aceste categorii s-a utilizat tipologia oferită de FRA („esențiale” și „primare”: ale 
căror interese sunt aliniate cu cele ale cercetării LERI; „secundare”: cu un impact asupra problemelor abordate, dar fără să 
ofere neapărat susținere; „de nivel redus”: fără legătură directă cu planurile locale propuse). 
21 Vezi nota de subsol 20.  
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Cu toate acestea, puțin mai târziu se putea observa că Primăria municipiului Cluj-
Napoca transferă responsabilitatea pentru incluziunea socială a comunităților 

marginalizate de romi către ADI ZMC. În Strategia de dezvoltare a municipiului 
Cluj-Napoca 2014-2020 s-a propus crearea unei unități de incluziune socială în 
cadrul Primăriei. Conform propunerii, aceasta ar fi putut fi o unitate instituțională 

care să coordoneze măsurile integrate de incluziune socială ale diferitor 
compartimente (Direcția de Asistență Socială și Medicală, cea de patrimoniu, de 

urbanism, de Poliție Locală, de educație școlară și cultură etc.) care ar urma să fie 
adoptate prin hotărâri ale Consiliului Local. Până la data prezentului document, 
această unitate nu a fost creată. În același timp, echipa de gestionare a proiectului 

Pata-Cluj derulat de ADI ZMC a prezentat un alt concept, cel al nevoilor 
instituționale care să sprijine planul de desegregare a zonei Pata Rât, prin care se 

afirma: „În acest context, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Cluj este organismul optim pentru realizarea Planului de acțiune 

pentru desegregare/relocare privind Pata Rât, găzduind Centrul de coordonare a 
incluziunii sociale din Zona Metropolitană Cluj. CCIS-ZMC va răspunde de 
coordonarea și realizarea parțială a măsurilor fără caracter tehnic necesare pentru 

incluziunea socială a familiilor foarte defavorizate din Pata Rât”22. De altfel, până 
la mijlocul anului 2015, când a fost elaborat PL al LERI, nu au existat inițiative din 

partea Primăriei sau a Consiliului Local cu privire la elaborarea unor planuri de 
acțiune pentru punerea în aplicare a direcțiilor strategice generale de desegregare 
a zonei Pata Rât sau de dezvoltare a fondului de locuințe sociale al municipiului 

într-un mod prin care să se faciliteze accesul persoanelor celor mai marginalizate. 

În aceste condiții, intervenția locală LERI (având ca scop propunerea de modificare 

a criteriilor de atribuire a locuințelor sociale) nu a fost primită la fel de bine de 
fiecare secție a Primăriei. Ca și în alte părți, instituțiile din cadrul administrației 
publice locale din Cluj-Napoca nu sunt omogene și nu toți factorii de decizie sau 

toate persoanele dețin funcții executive înalte sunt angajate în egală măsură în 
soluționarea problemelor de excluziune socială. Faptul că propunerile Grupului de 

Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă de modificare a criteriilor de atribuire a 
locuințelor sociale au fost susținute mai puternic de unii factori de decizie, în timp 
ce alții au fost lipsiți de motivație, s-a reflectat în discuțiile de la ședința publică a 

Consiliului Local din 16 decembrie 2015. La finalul acestor dezbateri, viceprimarul, 
care era în același timp președintele comisiei locative a Consiliului Local, a 

concluzionat: 

„Una dintre puținele propuneri [...] care nu au întrunit votul majoritar [...], dar și 
în această direcție s-a făcut un pas. [...] Asta a fost soluția de compromis, care 

este, totuși, o modificare în sensul celor propuse de dumneavoastră”23. 

Principalele aspecte identificate de analiza nevoilor și prioritățile 
pe care s-a axat proiectul LERI 

Cercetarea LERI a demarat la Cluj cu analiza nevoilor, care s-a axat pe situația 
comunităților marginalizate de romi și, în consecință, a identificat prioritățile și 

                                       

 

22 Disponibil aici: http://localdevelopmentforinclusion.org/assets/05-draft-outline-to-the-de-segregation-and-social-
inclusion-action-plan-for-pata-rat-2014-2023.pdf, link accesat la 31.08.2016. 
23 Fragmente din procesul-verbal al ședinței Consiliului Local publicat pe site-ul Primăriei (Proces-verbal încheiat în 16 
decembrie 2015 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca – disponibil aici: 
http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/Proces-verbal%2016%20dec.pdf, link accesat la 31.08.2016). 
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nevoile de bază percepute de membrii comunităților. Evaluarea a avut loc între 
februarie și iunie 2015 sub forma unei serii de acțiuni desfășurate pe teren, 

asigurând bazele pentru PPL final al LERI, care a fost ulterior implementat între 
octombrie 2015 și februarie 2016. Deoarece abordarea selectată a fost cercetarea 
acțiune participativă  (participatory action research – PAR), echipa locală LERI a 

urmărit să asigure caracterul participativ al cercetării de la bun început, chiar din 
momentul definirii temelor specifice de cercetare și a nevoilor care urmau să fie 

abordate. De aceea, echipa locală LERI a selectat problemele cu care se 
confruntau oamenii pentru a le discuta în etapa de evaluare a nevoilor din cadrul 
cercetării LERI (martie-iunie 2015). În această etapă a fost identificat că 

persoanele din zonele de locuit defavorizate vizate din Cluj-Napoca erau expuse la 
riscuri grave ca urmare a nesiguranței locative. Până la momentul desfășurării 

analizei de nevoi în, în cele cinci comunități vizate în cadrul cercetării avuseseră 
loc următoarele evenimente specifice, care puteau fi utilizate ca date de intrare 

pentru activităție pe teren: 

 În februarie și martie 2015, familiile care locuiau pe strada Stephenson nr. 
15 (aproximativ 80 de persoane) au continuat să fie ținta unei serii de razii 

ale Poliției Locale și de plângeri din partea vecinilor. În același timp, două 
familii, care au construit ilegal extinderi ale caselor ridicate inițial în mod 

legal, au pierdut procesul intentat împotriva lor de Primărie și, drept 
consecință, au primit o hotărâre judecătorească de demolare a acestor 
extinderi. În plus, siguranța persoanelor care locuiau în această zonă era 

amenințată de planurile de dezvoltare locală promovate de un investitor 
imobiliar, precum și de planul urbanistic general al orașului, care permitea 

construirea în zonă a unor clădiri de birouri de mari dimensiuni. 
 Marea majoritate a celor peste 300 de persoane evacuate de pe strada 

Coastei în decembrie 2010, locuiesc în prezent în zona de locuințe modulare 

din Pata Rât, creată de Primărie prin hotărâri ale Consiliului Local. 
Reprezentanți ai acestei comunități i-au bordat pe experții LERI de pe teren 

în mai 2015, solicitându-le sfaturi cu privire la modul în care și-ar putea 
consolida poziția în cadrul proiectului norvegian, care se desfășurase în 
ultimele opt luni. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa 

componentei locative a proiectului extins, deoarece problemele lor 
principale erau rezultatul excluziunii locative. 

 Reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA (denumită în 
continuare CFR) au abordat familiile de pe strada Cantonului la începutul 
lunii iunie 2015, detaliind planurile companiei de demolare a „barăcilor 

construite ilegal”. Aceasta susținea că terenul pe care locuiau familiile 
aparține Companiei Naționale de Căi Ferate. Marea majoritate a oamenilor 

de pe strada Cantonului, fără cei din Pata Rât (aproximativ 600 de 
persoane), au fost evacuați – în mod individual sau în grupuri mici – de mai 
multe ori de-a lungul vieții. Inițial, locuiau în alte zone urbane (cum ar fi 

Byron, Avram Iancu, strada Kővári, strada Calea Turzii) sau în alte locuri 
din oraș, în blocuri de apartamente proprietate privată, în foste cămine 

muncitorești, în apartamente retrocedate după 1990 sau în foste locuințe 
sociale. Dintre aceștia, aproximativ 80 de familii fuseseră mutate 
„temporar” în Cantonului cu aprobarea sau sprijinul Primăriei și al Poliției 

Locale. Aceste măsuri administrative au început la sfârșitul anilor 1990 și au 
atins un punct culminant la începutul anilor 2000, fiind reluate la o dată 

ulterioară. Ele au fost susținute cu documente oficiale, cum ar fi cele prin 
care se afirma că familiile ar trebui să primească „locuințe cu caracter 
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social” întreținute de două organizații umanitare, că ar trebui instalate în 
containere donate persoanelor fără adăpost de CFR sau că ar trebui să-și 

construiască case în „regim privat” (adică din resurse proprii). 
 Problemele legate de așezarea informală Dallas din Pata Rât așteptau 

răspuns încă din primăvara anului 2015. Deși Fundația ProRroma 

cumpărase terenul pe care se aflau casele improvizate mai vechi și cele nou 
construite, nu au mai fost făcute progrese cu planul de recunoaștere legală 

a acestor construcții. În consecință, locuitorii dețineau în continuare cărți de 
identitate emise pe alte adrese din Cluj-Napoca sau emise de alte localități. 
Unii din aceștia aveau așa-numite cărți de identitate temporare, fără 

domiciliu, care trebuiau reînnoite anual. Primăria nu era într-adevăr 
deschisă discuțiilor despre viitorul „cartierului privat” Dallas, potrivit 

reprezentantului Fundației ProRroma și locuitorilor acestuia. Aceștia au 
semnalat echipei locale LERI, în cadrul mai multor reuniuni (inclusiv la 

reuniunea din cursul vizitei reprezentanților FRA în Dallas în februarie 
2015), că Primăria așteaptă ca oamenii să părăsească orașul ca urmare a 
închiderii rampei de gunoi și nu dorește să transforme spațiul respectiv într-

o zonă rezidențială. Primăria susținea că întreaga zonă Pata Rât este o zonă 
industrială în care nu ar trebui permisă dezvoltarea de zone rezidențiale în 

următorii 10-20 ani, din cauza poluării existente. Cu toate acestea, în 2010 
Primăria construise case modulare la mai puțin de 50 de metri de Dallas. 

 Situația familiilor de romi din afara județului Cluj și a familiilor de corturari 

din Cluj-Napoca stabilite la rampa de gunoi Pata Rât era sumbră, nu numai 
din cauza condițiilor generale precare și nesigure, dar și din cauza planurilor 

de închidere a acestui depozit de deșeuri chimice neecologice. Majoritatea 
cocioabelor în care locuiau erau amenințate cu demolarea în cadrul acestui 
proces. Autoritățile locale refuzau să legalizeze aceste locuințe deoarece se 

situau prea aproape de zonele poluate ale rampei de gunoi și ale depozitului 
de deșeuri chimice. În consecință, locuințele nu puteau fi conectate la 

utilități de bază, cum ar fi canalizare, apă curentă sau electricitate, și nici nu 
puteau beneficia de încălzire subvenționată în sezonul rece. În plus, oamenii 
care locuiau acolo nu aveau nicio șansă de a accesa locuințele sociale din 

Cluj-Napoca. 

Toate aceste evoluții au fost legate de efectele excluziunii locative și, în special, 

de nesiguranța locativă, precaritate și privarea de locuințe. 

În consecință, prioritățile esențiale ale comunităților de romi vizate, identificate 
în etapa de analiză a nevoilor conform metodologiei PAR, erau nevoile generate 

în primul rând de excluziunea locativă, cum ar fi: 

 creșterea accesului la locuințe sociale, nevoie exprimată de oamenii 

care locuiau pe strada Stephenson, pe strada Cantonului și în zona de 
locuințe modulare din Pata Rât; 

 legalizarea locuințelor informale în măsura în care aceasta este o 

condiție prealabilă pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit, nevoie 
exprimată de oamenii de pe strada Stephenson, de pe strada 

Cantonului și din așezarea Dallas din Pata Rât; 
 prevenirea evacuărilor forțate, nevoie exprimată de oamenii care 

locuiau pe strada Stephenson, pe strada Cantonului și în zona de 

locuințe modulare din Pata Rât. 

Persoanele care locuiau în zona rampei de gunoi și care depindeau de ea pentru 

a-și duce traiul au menționat și unele cerințe specifice. Însă, din cauza resurselor 
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limitate ale cercetării LERI, această serie de probleme nu a fost inclusă în 
programul intervenției locale. 

Întrucât cercetarea LERI a avut ca scop o mai bună înțelegere a modului de 
elaborare,  aplicare și monitorizare a politicilor și activităților de integrare a 
romilor la nivel local, pe parcursul analizei de nevoi, echipa locală LERI a urmărit 

și modul în care politicile municipiului Cluj-Napoca răspund provocărilor legate de 
excluziunea locativă. Pentru a înțelege situația comunităților de romi și răspunsul 

politicilor locale la acestea, punctul de plecare al intervenției locale a fost 
constituit de prioritățile de bază identificate chiar de romi. 

Capitolul următor descrie în detaliu metodele de evaluare a nevoilor.  

3. Metodologia PAR utilizată 

Întrebări esențiale ale cercetării  

Ținând cont de întrebarea generală a cercetării LERI („ce funcționează și ce nu 
funcționează în politicile locale de incluziune a romilor?”) și de provocările 

imediate cu care se confruntă comunitățile sărace de romi din Cluj-Napoca vizate 
de cercetarea LERI (discutate în secțiunea precedentă), experții în domeniu au 
hotărât să efectueze o analiză a nevoilor participativă, bazată pe acțiuni. Această 

evaluare a nevoilor a fost definită de nevoile comunității, precum și de  
mijloacele LERI. Luând în considerare nevoile locative ale oamenilor (prin 

sprijinirea cererilor lor de locuințe sociale), experții în domeniu și-au propus să 
producă cunoștințe24 pe baza următoarelor: 

 manifestarea excluziunii locative prin accesul redus la locuințele sociale, 

prin formarea de așezări informale deconectate de la sursele de dezvoltare 
a infrastructurii și prin existența riscului de evacuări forțate; 

 nevoia pentru măsuri de incluziune; 
 modul și măsura în care autoritățile publice locale se ocupă de problemele 

de mai sus. 

Schimbarea metodelor, de la paradigma „participativă” la cea 
de „cercetare-acțiune” pe parcursul evaluării nevoilor 

Acțiunile întreprinse în etapa de evaluare a nevoilor prin metode participative au 

constat într-o serie de activități care nu doar că au asigurat o relație de încredere 

                                       

 

24 Acest demers a fost susținut de existența unor cercetări anterioare legate de zona Pata Rât și marginalizarea teritorială, 
disponibile în următoarele publicații: Accesul femeilor și bărbaților de etnie romă la muncă decentă, editată de E. Vincze, 
Cluj: Desire, 2011; Situația școlarizării copiilor cu domiciliul în zona Pata Rât, de S. Ciotlăuș și E. Vincze, în ROMEDIN. 
Educație pentru incluziune și dreptate socială, Cluj: Desire, 2015; Rampa de gunoi: spațiul marginalității urbane avansate 
rasializate în România de azi, de E. Vincze, în Antologia Critic Atac, Editura Tact, 2012, pp. 53-68; Urban landfill, economic 
restructuring and environmental racism [Rampa de gunoi urbană, restructurarea economică și rasismul ecologic], de E. 
Vincze, în Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities. 2013. 18 (2): 389-406; Guest 
Editors’ Foreword for the Special Issue on “Spatialization and Racialization of Social Exclusion. The Social and Cultural 
Formation of ‘Gypsy Ghettos’ in Romania in a European Context” [Cuvânt înainte al editorilor invitați pentru ediția specială 
privind „Conferirea unui caracter spațial și rasial excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a «ghetourilor țiganilor» în 
România în context european”], de C. Raț și E. Vincze, în Studia UBB Sociologia. 2013. 58 (2): 5-23; Socio-Spatial Marginality 
of Roma as Form of Intersectional Injustice, [Marginalitatea sociospațială a romilor ca formă de nedreptate intersecțională], 
de E. Vincze, în Studia UBB Sociologia. 2013. 58 (2): 217-243. 
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între cercetători și comunitățile ale căror nevoi trebuiau evaluate, dar au putut 
oferi și sprijin persoanelor care încercau să-și rezolve problemele legate de 

siguranța locativă. 

Cercetarea LERI s-a axat pe metodele de mai jos și a avut drept rezultat 
următoarele activități: 

Reuniuni cu reprezentanții instituțiilor a căror activitate era legată 
de locuințe  

1. Discuții exploratorii între expertul LERI și reprezentanții instituțiilor invitate 
în cadrul unui grup privind incluziunea socială (3 februarie 2015: ANR N-V, 

Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, DASM; 26 martie: ADI 
ZMC; 2 aprilie: DASM). 

2. Discuții exploratorii între expertul LERI și reprezentanții autorităților locale 
în contextul vizitelor delegaților FRA pentru a discuta despre posibilitatea 
utilizării resurselor LERI pentru susținerea politicilor locale de incluziune 

socială și locativă (subprefectul, expertul rom de la ANR N-V, directorul 
CRCR, viceprimarul – februarie 2015). 

3. Participarea experților LERI la reuniuni ale grupurilor de lucru organizate 
de instituțiile publice pe probleme legate de locuințe (la Primărie, 31 
martie având ca subiect strada Stephenson, iar ca participanți 

viceprimarul, reprezentanții DASM, consilierul juridic al Primăriei, 
reprezentanții Poliției Locale, membrii echipei ADI ZMC; la Prefectură, 2 

aprilie având ca subiect strada Stephenson, iar ca participanți delegați ai 
comunității și membri ai Grupului de lucru mixt pentru incluziunea romilor; 
la Prefectură, 8 aprilie: reuniunea Grupului de lucru mixt pentru 

incluziunea romilor privind Ziua internațională a romilor și ședința cu 
prefectul; la Prefectură, 14 mai: reuniunea Grupului de lucru mixt pentru 

incluziunea romilor privind problemele locative ale locuitorilor din Pata Rât 
și strada Stephenson, cu participarea subprefectului, a expertului rom al 
ANR N-V, a echipei de proiect a ADI ZMC, a unui delegat al Oficiului de 

cadastru, a directorului DASM și a altor delegați ai Grupului de lucru mixt, 
a membrilor personalului Instituției Prefectului; 17 aprilie, 21 aprilie, 27 

aprilie: discuții cu reprezentanții DASM privind condițiile locative și sociale 
ale persoanelor de pe strada Stephenson). 

4. Scrisori adresate instituțiilor publice de către membrii echipei PAR, în care, 

printre altele, s-au făcut referiri la resursele cu care cercetarea LERI ar 
putea contribui la problemele legate de incluziunea locativă, cum ar fi:20 

mai, solicitare de informații publice privind fondul de locuințe sociale al 
municipalității, proiectele în materie de locuințe și planurile privind zonele 
de locuit defavorizate din oraș, procedurile instituționale pentru evacuări; 

rapoarte privind nesiguranța locativă pe strada Stephenson (31 martie și 
29 aprilie) și pe strada Cantonului (9 iunie și 17 iunie), care au pus analiza 

situației actuale în lumina istoricului formării acestor zone de locuit 
defavorizate – rapoarte înaintate Primăriei, Prefecturii, ANR N-V și 

Companiei Naționale de Căi Ferate (denumită în continuare CFR). 
5. Reuniuni ale experților LERI și membrilor echipei PAR cu reprezentanți ai 

altor instituții, în cadrul cărora au avut loc discuții privind planurile de 

dezvoltare urbană care afectează zonele de locuit defavorizate, privind 
prevenirea evacuărilor și posibilele modalități de legalizare a așezărilor 

informale (3 aprilie: arhitect; 17 aprilie, 22 aprilie, 4-8 mai: avocat pentru 
Stephenson; 23 iunie: avocat pentru Cantonului; 20 mai, 19 iunie, 24 
iunie, 29 iunie: Oficiul de cadastru; 9 iunie, 17 iunie: CFR). 



17 

Ateliere ale echipei PAR  

1. Discuții exploratorii între experții LERI și potențialii co-cercetători din 

domeniul academic din echipa PAR în cadrul vizitelor delegaților FRA și ai 
Institutului de la Budapesta la Cluj (5 februarie și 20 martie: Cristina Raț, 

George Zamfir, Robert Matei, Adrian Dohotaru). 
2. Discuții exploratorii între experții LERI, reprezentanți ai instituțiilor publice 

și persoane din comunitățile vizate despre modul în care acestea din urmă 

ar putea beneficia de resursele LERI, despre formarea echipei PAR și rolul 
său în cercetarea LERI [6 februarie, 21 martie: Claudia Zsiga, Alexandru 

Greta, Elena Greta (case modulare), 5-6 februarie 2015: Bert Looji 
(Fundația ProRroma); 14 martie, 20 aprilie, 22 aprilie: Simona Böjte și 
Magda (Stephenson); 14 martie: Mihaela Berki și Adrian Pusztai 

(Cantonului); 21 martie: voluntari care lucrează cu copiii de la rampa de 
gunoi; 21 aprilie: Magda Lazar de la DASM]. 

3. Împărtășirea și îmbunătățirea cunoștințelor despre PAR cu potențiali co-
cercetători din domeniul academic și locali ai comunității rome și cu 
omologii lor în calitate de personal de cercetare (21 martie, Enikő Vincze, 

Simona Ciotlăuș, Robert Matei, Cristina Raț, George Zamfir, Adrian 
Dohotaru, Simona Böjte). 

4. Elaborarea de către co-cercetătorii din domeniul academic ai echipei 
potențiale PAR a unui plan de lucru pentru evaluarea nevoilor orientată 
către acțiune; planul a fost adaptat în etapa de evaluare efectivă a 

nevoilor, pentru a-l face cât mai receptiv la realitățile actuale din „teren” 
(Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, Robert Matei, Cristina Raț, George Zamfir, 

Adrian Dohotaru). 
5. Discuții individuale și de grup/ateliere pe bază de scenarii ale experților 

LERI cu câțiva membri potențiali ai echipei PAR privind aplicarea planului 
de lucru, provocările și problemele întâmpinate și modalitățile de abordare 
a problemelor etice și profesionale apărute pe parcursul cercetării-acțiune 

(30 martie, 5 aprilie, 24 aprilie, 30 aprilie, 5 mai, 21 mai, 8 iunie, 9 iunie, 
18 iunie: Robert Matei, Cristina Raț, George Zamfir, Adrian Dohotaru, 

Simona Böjte, Florea Cojocnean, Ioan Doghi). 

Consultări cu comunitatea 

1. Discuții individuale și de grup și interviuri aprofundate în cadrul acțiunilor 

din evaluarea participativă a nevoilor, și anume intervenția de completare 
a dosarelor de cereri de locuințe sociale și de documentare a problemelor 

actuale care rezultă din nesiguranța locativă (cum ar fi riscul de demolări 
și evacuări și dificultățile în accesarea unor locuințe sociale 
corespunzătoare) pe strada Stephenson și pe strada Cantonului (pe strada 

Stephenson: 7 martie, 14 martie, 26 martie-13 aprilie; pe strada 
Cantonului: 8 iunie, 12 iunie, 19 iunie, 23 iunie, 26 iunie, 29 iunie, 

30 iunie). Aproximativ 100 de dosare de cereri de locuințe sociale au fost 
inițiate de cei doi experți LERI, doi co-cercetători din domeniul academic și 

trei co-cercetători locali. Această acțiune a continuat în următoarele luni în 
etapa de punere în aplicare a PPL. 

2. Forumuri în cadrul cărora oamenii au fost consultați cu privire la pașii de 

urmat în relația cu autoritățile publice și cu alte instituții în legătură cu 
problemele lor locative și/sau au fost informați despre reuniunile cu 

instituțiile respective (familiile de pe strada Stephenson – 20 aprilie, 22 
aprilie, 28 aprilie; din zona de case modulare din Pata Rât, 8 mai; din 
strada Cantonului, 8 iunie, 9 iunie, 18 iunie). 
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3. Discuții informale cu persoanele din Dallas (29 iunie) și din zona rampei de 
gunoi din Pata Rât. 

4. Discuții informale individuale și de grup cu privire la impactul proiectelor 
legate de Pata Rât asupra situației lor locative și utilizarea resurselor LERI 
pentru identificarea modelelor potrivite pentru administrarea locuințelor 

colective (26 aprilie, 28 aprilie, 29 aprilie: zona de case modulare din Pata 
Rât). 

Principalele întrebări ale cercetării au fost identificate în perioada martie-iunie 
2015, când s-a acordat asistență unui număr de 135 de solicitanți de locuințe 
sociale de pe strada Stephenson, de pe strada Cantonului și din zona de locuințe 

modulare. Pe parcursul completării și depunerii dosarelor de cereri de locuințe 
sociale, echipa locală LERI a avut ocazia să afle informații despre nevoile locative, 

problemele, opțiunile și experiențele oamenilor legate de accesul la locuințele 
sociale din Cluj-Napoca, precum și de politicile și practicile locale în materie de 

locuințe sociale ale municipalității. În același timp, echipa LERI a fost în măsură să 
îmbunătățească capacitatea oamenilor de a respecta procedurile instituționale, de 
a-și formula cererile de locuințe adecvate și de a schimba practicile dominante 

care îi excludeau de la accesarea locuințelor sociale. Cunoștințele dobândite în 
cadrul acestui proces au fost notate, iar mai târziu, în etapa de punere în aplicare, 

discutată în secțiunea următoare, au fost detaliate într-o serie de documente 
prezentate autorităților locale (cum ar fi propunerea de modificare a criteriilor de 
atribuire a locuințelor sociale – în noiembrie 2015; patru documente zonale și 

două documente privind resursele – în februarie 2016). Prin elaborarea și 
prezentarea rapoartelor către autoritățile publice de la nivel municipal și județean 

cu privire la nesiguranța locativă cu care se confruntă locuitorii așezărilor 
informale, echipa locală LERI a aflat cum s-au format zonele de locuit defavorizate 
și nesigure în oraș, cu ce fel de riscuri se confruntă oamenii din aceste zone și de 

ce resurse dispun instituțiile publice pentru a rezolva aceste probleme. 

Prin urmare, în etapa de evaluare a nevoilor sau de punere în aplicare, echipa 

locală LERI nu a realizat interviuri oficiale pentru a discuta despre viața de zi cu zi 
a oamenilor sau despre opiniile părților interesate instituționale, nu a utilizat 
chestionare predefinite și nu a înregistrat interviurile conform unor linii directoare 

stricte predefinite. În schimb, echipa locală LERI a luat notițe informale în timpul și 
imediat după discuțiile aprofundate care s-au desfășurat atât individual, cât și în 

grupuri. Pe parcursul acestor evenimente, membrii echipei locale LERI au 
intervenit prin a propune planuri comune de acțiune prin care s-ar putea soluționa 
problemele identificate. În plus, echipa a informat părțile interesate cu privire la 

instrumentele care ar putea sprijini realizarea acestor planuri. 

Acesta a fost modul în care echipa locală LERI a întreprins evaluarea nevoilor și a 

realizat intervenția locală. Metodele sale au îmbinat participarea cu acțiunea, astfel 
încât acțiunile întreprinse au fost bazate pe cunoștințe participative, iar 
cunoștințele generate într-o etapă au stat la baza acțiunilor din etapele 

ulterioare25. Metodologia PAR folosită nu a fost orientată spre comunitate, ci spre 
probleme, deoarece a abordat subiectul excluziunii/incluziunii locative. Aceasta s-a 

desfășurat în cinci comunități de romi din Cluj-Napoca (una de pe strada 
Stephenson și patru din zona Pata Rât) și în mai multe cadre instituționale în care 

                                       

 

25 Punctul de vedere privind PAR al autoarei acestei lucrări este prezentat în secțiunea „Concluzii și recomandări” din  raport. 
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problemele legate de aceste zone au fost discutate de autoritățile publice sau de 
alte părți interesate. Pentru reflecții și feedback atât din partea co-cercetătorilor 

locali, cât și a experților de pe teren privind aplicarea acestor metode, vezi 
secțiunea 4. Reflecțiile privind limitările PAR sunt discutate în secțiunea 5.  

Considerații etice 

Acțiunile participative desfășurate în etapa de evaluare a nevoilor (adică 
completarea dosarelor de cereri de locuințe sociale pentru oamenii din zonele de 

locuit defavorizate și/sau marginalizate) au adus în lumină o problemă etică 
importantă în abordarea PAR folosită de experții LERI. Echipa locală LERI a ajutat 
oamenii să depună cereri de locuințe sociale, știind că ar exista posibilitatea ca 

aceștia să nu fie „eligibili” și/sau să primească punctaje mici în procesul de 
selecție, nefiind, astfel, incluși pe lista solicitanților de locuințe sociale. Argumentul 

pentru depunerea dosarelor de cerere, chiar și de către persoane care aveau 
foarte puține șanse de „reușită” în acest sens, este acela că în acest mod oamenii 

și problemele lor de excluziune locativă ar putea căpăta vizibilitate în fața 
autorităților locale, ceea ce ar putea contribui în mod semnificativ la evidențierea 
gradului de excluziune al sistemului de locuințe sociale. Acest lucru a ajutat echipa 

locală LERI să prezinte argumente în favoarea modificării criteriilor de atribuire a 
locuințelor sociale, pentru a răspunde nevoilor grupurilor marginalizate social. Pe 

parcursul acțiunii de completare și depunere a dosarelor de cereri de locuințe 
sociale, echipa locală LERI și-a dat seama că oamenii erau în măsură să 
recunoască valoarea eforturilor proprii în a-și susține cauza și s-au simțit 

responsabilizați, deoarece își puteau exprima drepturile la locuințe adecvate și la 
schimbarea practicilor dominante care îi excludeau de la accesul la locuințe 

sociale. După cum s-a exprimat unul dintre co-cercetătorii locali: 

„Am fost mutați forțat în această zonă periculoasă de lângă groapa de gunoi acum 
cinci ani, după ce am fost evacuați dintr-o zonă apropiată de centrul orașului. Au 

trecut cinci ani și suntem tot aici. Trebuie să le reamintim autorităților publice 
despre existența noastră și despre faptul că aparținem orașului, dorim să ne 

întoarcem în oraș și avem nevoie de sprijinul lor pentru acest lucru. Avem nevoie 
de acces la case sociale. De aceea trebuie să depunem cereri an după an. Până 
când își vor da seama că trebuie să schimbe ceva în procedură. Altfel nu vom 

obține niciodată nimic” (ședință de evaluare, 11 februarie 2016, bărbat). 

În ceea ce privește problema legalizării caselor informale și prevenirea 

evacuărilor forțate, chiar dacă aceste probleme nu aveau prea multe șanse de 
reușită în perioada derulării acestui proiect, ele nu puteau fi evitate și trebuiau 
abordate pentru a iniția politici locale în materie locativă care să fie mai 

favorabile incluziunii celor care locuiesc în condiții nesigure și defavorizate. 
Echipa locală LERI a abordat aceste aspecte în conformitate cu dispozițiile legale 

existente și cu inițiativele naționale și ale Uniunii Europene în aceste domenii. În 
legătură cu această problemă, doi dintre co-cercetătorii locali au remarcat: 

„Suntem sub un risc direct de evacuare. S-a întâmplat ca pe parcursul cercetării 

LERI Primăria să acorde o prelungire a termenului la care casele noastre 
improvizate vor fi demolate. Problema nu este rezolvată, dar cel puțin am obținut 

o prelungire a termenului” (ședință de evaluare, 11 februarie 2016). 

„Dacă echipa locală LERI nu ar fi intervenit în situația în care compania feroviară 
a venit și ne-a amenințat, cine știe cum s-ar fi terminat situația. Echipa noastră 

i-a reamintit companiei că în trecut a pierdut două procese în această problemă 
și i-a reamintit Primăriei că are un acord cu organizația umanitară care ne-a 
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oferit casele pe acel teren, care acum pare a fi în negocieri în ceea ce privește 
drepturile de proprietate” (ședință de evaluare, 11 februarie 2016). 

4. Descrierea intervenției locale – obiective, parteneri, 

proces și rezultate 

Obiectivele intervenției locale LERI în Cluj-Napoca  

Principalele obiective ale intervenției locale LERI în Cluj-Napoca au fost: (1) 
continuarea culegerii de dovezi privind nesiguranța locativă cu care se confruntă 
locuitorii comunităților marginalizate din Pata Rât (strada Cantonului, așezarea 

Dallas și zona de locuințe modulare) și de pe strada Stephenson și (2) utilizarea 
cunoștințelor acumulate pentru a influența dezvoltarea politicilor locale în materie 

de locuințe care să răspundă nevoilor oamenilor. 

Pe baza rezultatelor evaluării nevoilor conform metodologiei PAR, prezentate în 
secțiunea anterioară a acestui raport, s-a dorit abordarea a trei aspecte principale 

ale incluziunii locative în cursul intervenției locale LERI: creșterea accesibilității 
locuințelor sociale, identificarea modalităților de legalizare a locuințelor informale 

din zonele vizate pentru îmbunătățirea condițiilor și a siguranței locative și 
prevenirea evacuărilor forțate. 

De asemenea, LERI a urmărit să contribuie la procesele locale, ajutând la 

susținerea comunicării dintre autoritățile locale și persoanele direct interesate de 
aceste probleme și îmbunătățind deficiențele actualelor mecanisme în materie de 

locuințe sociale. În acest scop, experții de pe teren au avut în vedere crearea unui 
Grup de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă, care să poată elabora 
propuneri privind cele trei teme (de mai sus) în legătură cu zonele de locuit 

selectate. 

Realizarea intervenției locale 

Echipa PAR și părțile interesate implicate  

Doi experți LERI în domeniu au coordonat activitățile din cadrul intervenției locale. 
Activitatea celor cinci co-cercetători locali (unul din zona de locuințe modulare, doi 
din strada Cantonului, unul din așezarea Dallas și unul din strada Stephenson), a 

celor doi co-cercetători academici și a unui co-cercetător provenit din mediul 
instituțional (expert al ANR N-V) a fost sprijinită de fondul local, în timp ce un alt 

co-cercetător din mediul academic de la Universitatea Babeș-Bolyai a acționat în 
mod voluntar în cadrul reuniunilor aferente proiectului (activitatea 1). Aceștia au 
format echipa PAR fiind membrii de bază ai Grupului de Acțiune Locală pentru 

Incluziune Locativă. 

În afară de membrii echipei PAR menționați mai sus, patru reprezentanți ai părților 

interesate de la nivel instituțional (Prefectura, ADI ZMC, DASM, CRCR) au avut 
rolul de consultanți pentru Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă. 

Intervenția locală LERI în Cluj-Napoca și o propunere de reuniuni cu personalul 

diferitelor direcții ale Primăriei au fost prezentate de echipa PAR primarului și 
viceprimarului în octombrie 2015. Echipa locală LERI a solicitat, de asemenea, 

numirea unei persoane care ar putea avea rolul de consultant al Grupului de 
Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă. Viceprimarul a salutat eforturile 
propuse de LERI și a aprobat activitățile planificate. Nimeni din cadrul Primăriei nu 
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a fost delegat pentru a face parte din grupul propus, însă un reprezentant al DASM 
și Primăria au convenit să își asume rolul de consultanți – o situație care reflecta 

abordarea administrației publice locale, și anume asocierea provocărilor incluziunii 
sociale cu măsurile furnizate de Direcția de Asistență Socială. 

Părțile interesate implicate au avut motivații diferite, în funcție de poziția și 

implicarea lor în subiect. Unul dintre obiectivele echipei locale LERI a fost acela 
de a-i ajuta pe co-cercetătorii comunitari să dezvolte competențe mai bune de 

comunicare în comunitățile lor și să învețe despre procedurile de abordare a 
instituțiilor publice. Și subprefectul era dornic să învețe despre inițiativele 
organizațiilor societății civile care ar putea oferi soluții inovatoare pentru vechile 

probleme. Expertul LERI a prevăzut că directorul DASM ar fi interesat să vadă 
cum direcția specializată în servicii sociale ar putea să-și coreleze activitatea cu 

problemele legate de locuințe. Președintele ADI ZMC implicat în proiectul Pata-
Cluj dorea să înțeleagă cum ar putea fi folosite cunoștințele generate de echipa 

LERI în cadrul proiectului Pata-Cluj, în special al componentei sale locative. 
Experții din cadrul CRCR erau interesați să afle modul în care unele dintre 
propunerile prezentate împreună în cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului 

Cluj-Napoca 2014-2020 ar putea fi transpuse în măsuri mai operaționale în ceea 
ce privește zonele de locuit marginalizate ale orașului și fondul de locuințe sociale 

al municipalității.   

Relația cu părțile interesate pe parcursul desfășurării intervențiilor 
locale planificate 

Echipa PAR a ales să abordeze diferit părțile interesate. Persoanelor din zonele 
defavorizate vizate li s-a oferit asistență în completarea cererilor de locuințe 

sociale (în etapa de evaluare a nevoilor); acestea au fost consultate din nou, mai 
târziu, în urma rezultatelor procesului de selecție. Până la sfârșitul lunii iulie 2015, 

această acțiune a avut ca rezultat depunerea unui număr de 135 de cereri. Dintre 
acestea, în jur de 25 au fost evaluate de comisia locativă, iar restul au fost 
declarate neeligibile, în special pentru că „nu au furnizat dovezi privind venitul 

permanent”. În total, dintre toți solicitanții de locuințe sociale din Cluj-Napoca 
(468), circa 42 % au fost declarați neeligibili. Completarea formularelor le-a oferit 

membrilor echipei PAR posibilitatea de a iniția discuții și de a obține informații 
despre istoricul și experiența locativă a oamenilor într-o manieră neintruzivă. În 
același timp, participanții și solicitanții au fost informați în mod corespunzător cu 

privire la scopul suplimentar al completării dosarelor de cerere (asigurarea 
ascultării  nevoilor lor de către autoritățile locale) și au fost invitați să se alăture 

discuțiilor referitoare la pașii următori pentru a atrage atenția autorităților locale 
asupra provocărilor zilnice cu care se confruntă (propunerea de modificări ale 
criteriilor de atribuire a locuințelor sociale). 

Interacțiunile cu autoritățile locale au avut loc la un nivel foarte oficial și au inclus 
trimiterea de scrisori și documente cu concluziile echipei locale LERI și 

participarea la reuniuni oficiale cu diferiți reprezentanți, în cazul invitării. La 
începutul etapei de punere în aplicare, echipa de proiect le-a scris primarului și 

viceprimarului pentru a-i informa cu privire la realizarea intervențiilor locale și la 
modul în care acestea ar putea contribui la adoptarea unor măsuri în spiritul 
capitolului privind incluziunea socială din Strategia de dezvoltare a municipiului 

Cluj-Napoca 2014-2020. De asemenea, au fost transmise documente informative 
Prefecturii și Biroului Regional Nord-Vest al Agenției Naționale pentru Romi. 

Prezentările echipei au cuprins informații despre acțiunile și obiectivele planificate 
ale cercetării LERI. Ulterior, au rezultat informații suplimentare din documentarea 
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situației în care se găsesc comunitățile de romi și din examinarea politicilor 
existente. A existat un consens între echipa locală LERI și reprezentanții Primăriei 

cu privire la prezentarea problemelor și a propunerilor într-o formă scrisă către 
autorități, primirea răspunsurilor în scris și participarea la ședințele instituționale, 
în cazul invitării. 

Activități de monitorizare și evaluare și rezultatele intervenției 
locale LERI în Cluj-Napoca 

Ateliere PAR 

Acestea au fost reuniuni interne în care experții LERI de pe teren și co-cercetătorii 

au discutat teme legate de intervenție, au evaluat activitățile anterioare, au 
discutat măsurile suplimentare și, dacă a fost necesar, au hotărât eventuale 

schimbări sau măsuri de atenuare. Aceasta înseamnă că atelierele au fost 
planificate în colaborare cu echipa locală LERI și au avut și un rol de forum pentru 
monitorizarea și evaluarea progreselor și rezultatelor intervenției locale LERI. 

În același timp, aceste ateliere PAR periodice au servit și ca oportunități de 
dezvoltare a capacităților, în cadrul cărora s-au discutat chestiuni metodologice, 

impresiile cercetătorilor de pe teren și eventualele evenimente externe care au 
avut un impact asupra LERI. În cadrul atelierelor s-a acordat atenție dezvoltării 
competențelor co-cercetătorilor locali în ceea ce privește consultarea, informarea 

și responsabilizarea oamenilor.  

Co-cercetătorii locali au fost selectați pe baza activismului și a angajamentului lor 

voluntar față de LERI în etapa de evaluare a nevoilor. Toți știau că implicarea lor 
în LERI ar putea (re) contura și rolul lor în cadrul comunităților. Oamenii s-ar 
putea simți mobilizați să preia roluri de conducere și/sau să reprezinte nevoile 

comunităților în fața autorităților locale. Atelierele PAR le-au permis să reflecteze 
asupra unor astfel de schimbări în contextul local și să discute despre modalitățile 

de a comunica cu localnicii, precum și de a îmbunătăți competențele de organizare 
și desfășurare a discuțiilor publice. 

Pe lângă dezvoltarea relațiilor cu localnicii, co-cercetătorii au avut ocazia să învețe 

despre diverse mijloace de abordare a autorităților locale și să organizeze reuniuni 
cu acestea. Lucrând împreună, echipa de proiect a transmis acestora din urmă 

scrisori deschise, solicitări de reuniuni oficiale și documente elaborate de Grupul 
de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă. Sensibilizarea privind aceste 
mijloace și implicarea oamenilor în pregătiri prin discuții de grup au constituit 

aspecte cruciale ale responsabilizării în comunitățile locale. În cadrul acestor 
discuții, era important să se atragă atenția asupra faptului că receptivitatea 

autorităților locale la aceste acțiuni ar putea varia considerabil. Prin urmare, 
eventualele rezultate ale unor astfel de măsuri s-ar putea lăsa așteptate pe 
termen lung. Deși temele acestor întâlniri au avut la bază informațiile și 

problemele comune ale membrilor comunității, discuțiile au fost în primul rând 
stabilite și facilitate de echipa PAR. Intenția explicită a echipei locale LERI a fost  

de a lansa aceste mecanisme de decizie în cooperare și de a îmbunătăți 
competențele membrilor comunității, pentru ca aceștia să poată desfășura 

respectivele activități pe cont propriu în viitor. Feedbackurile din partea membrilor 
echipei locale au fost colectate în permanență, formulându-se, în același timp, 
programul și temele principale discutate în atelierele PAR. 
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Cererile de locuințe sociale și propunerea de modificare a criteriilor de atribuire a 
locuințelor sociale26 

În momentul planificării și lansării activităților LERI în localitățile vizate, experții 
LERI erau deja cunoscuți în comunități și s-au putut baza pe cooperarea solidă 
din trecut. Prima lor activitate de consolidare a încrederii în cadrul LERI a constat 

în sprijinirea localnicilor în completarea cererilor de locuințe sociale; acest lucru a 
fost realizat în etapa de evaluare a nevoilor din cadrul cercetării LERI, deoarece 

cererile trebuiau depuse până la sfârșitul lunii iulie 2015. Întrucât echipa locală 
LERI a pregătit și a depus 135 de cereri de locuințe sociale și, în aproape toate 
cazurile, în gospodăriile solicitante locuiau cel puțin doi adulți și copii, echipa de 

proiect a estimat că au avut loc discuții directe cu aproximativ 250 de persoane; 
din care, jumătate erau femei, marea majoritate cu vârste între 20 și 50 de ani. 

Pe baza evaluării discuțiilor directe pe parcursul desfășurării intervenției locale 
(octombrie 2015 - februarie 2016), echipa PAR a elaborat o propunere pentru 

Primărie privind modificarea criteriilor de atribuire a locuințelor sociale. Pe baza 
contactului preliminar al membrilor echipei locale LERI cu viceprimarul, echipa de 
proiect a fost sfătuită să-și prezinte sugestiile cu privire la aceste chestiuni în 

scris, până pe 10 noiembrie 2015. Prin urmare, echipa a prezentat propunerile 
sale, susținute de o serie de argumente legislative privind drepturile persoanelor 

marginalizate la locuințe (sociale), primarului, viceprimarului, consilierilor locali, 
directorilor Direcției pentru Patrimoniu și Direcției de Asistență Socială și Medicală 
și membrilor comisiei pentru locuințe sociale.  

Patru membri ai echipei PAR au fost invitați la o reuniune față în față cu comisia 
locativă, din care făcea parte și viceprimarul. Comisia pentru locuințe sociale din 

cadrul Primăriei (alcătuită din viceprimar, directorul Direcției pentru Patrimoniu și 
unii dintre consilierii locali care reprezentau atât partidele de guvernământ, cât și 
pe cele din opoziție) a elaborat propriile modificări și a anunțat o consultare 

publică în această privință27. Grupul a mobilizat mai multe ONG-uri și persoane din 
Cluj și București care i-au sprijinit propunerea. Din păcate, pe durata consultării 

publice de zece zile, nu a existat timp suficient pentru organizarea de reuniuni cu 
consilierii locali în vederea susținerii propunerilor. Cu toate acestea, membrii 
grupului au avut o reuniune cu comisia locativă formată din consilieri locali din 

diferite partide politice, astfel având șansa de a discuta propunerile cel puțin 
indirect cu consilierii locali înaintea ședinței Consiliului Local. Hotărârea finală a 

fost adoptată în ședința Consiliului Local la începutul lunii decembrie 2015. În 
ultimă instanță, la ultima ședință a Consiliului Local din decembrie 2015 (la care 
au participat patru membri ai echipei PAR), comisia locativă și-a prezentat propria 

versiune a modificărilor criteriilor de atribuire, iar Consiliul Local le-a adoptat.  

Unele dintre recomandările echipei PAR au fost integrate în regulamentele 

modificate, cum ar fi: 

 calificarea drept eligibili a solicitanților care câștigă venituri pe baza unui 
contract de muncă pe perioadă determinată și care dețin un act de 

identitate temporar fără domiciliu, dar care locuiesc în Cluj-Napoca; 

                                       

 

26 Definită în PL al LERI ca Activitatea 1: Intervenție concentrată pe creșterea accesului la fondul local de locuințe sociale. 
27 Consultarea publică a fost anunțată pe site-ul Primăriei pentru perioada 17-27 noiembrie 2015, 
http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/proiect%20locuinte.pdf 
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 creșterea punctajului acordat așa-numitelor cazuri excepționale. 

Acesta reprezintă un succes semnificativ, deoarece modificarea criteriilor nu este 

neapărat un lucru ușor de făcut din punct de vedere politic și arată că elaborarea 
politicilor pe bază de dovezi și abordarea participativă dau rezultate. 

Cu toate acestea, mai multe recomandări esențiale nu au fost acceptate de 

majoritatea comisiei locative și, prin urmare, nu au fost adoptate de Consiliul 
Local; printre acestea se numără: 

 eliminarea criteriilor privind nivelul de educație școlară; 
 luarea în considerare a condițiilor de locuit inadecvate și a nesiguranței 

locative; 

 luarea în considerare a bolilor cronice, menționându-se în mod explicit – în 
calitate de „cazuri excepționale” – situația persoanelor care trăiesc în zone 

periculoase, în așezări informale, care sunt expuse riscului de evacuare 
sau care au fost evacuate de mai multe ori înainte, având nevoie de mai 

mult sprijin sub formă de punctaje mai mari. 

În etapa de punere în aplicare, experții LERI de pe teren au păstrat legătura cu 
solicitanții și au oferit informații actualizate privind stadiul cererilor lor, ceea ce a 

reprezentat o modalitate de monitorizare a rezultatelor acestei acțiuni. Această 
activitate a fost deosebit de problematică pentru co-cercetătorii locali. Întreaga 

echipă PAR i-a sprijinit în abordarea unor astfel de situații, iar rezultatele 
preliminare și finale ale procesului de selecție au fost comunicate solicitanților din 
trei amplasamente de către grupul de experți de pe teren, co-cercetători 

academici și co-cercetători locali. Rezultatele preliminare au fost publicate de 
Primărie la mijlocul lunii decembrie 2015, iar rezultatele finale în martie 2016. 

Pe baza feedbackului primit de la co-cercetătorii locali, nu au existat tensiuni în 
rândul comunităților de romi la aflarea acestor rezultate. Acest lucru ne-a 
demonstrat din nou că oamenii au considerat solicitarea drepturilor lor locative 

prin intermediul acestor cereri un act important și un succes în sine, cel puțin la fel 
de important ca punctajele concrete pe care le-au primit pentru cererile lor. 

Întrucât se numără printre categoriile de oameni din oraș cele mai neglijate, ale 
căror interese sunt în mare parte ignorate de factorii de decizie, și pentru că nu 
aveau alte modalități oficiale de a-și comunica condițiile și nevoile locative 

administrației publice, aceștia au recunoscut că ar trebui să continue acest proces 
în anii următori. 

Înființarea Grupului de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă 

Formarea Grupului de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă a reprezentat una 
dintre cele mai importante inițiative ale planului de intervenție locală al LERI, atât 

din perspectiva consolidării capacităților, cât și din cea a îmbunătățirii durabilității 
politicilor în materie de locuințe sociale în Cluj. Grupul era alcătuit din echipa PAR 

(experți în domeniu, co-cercetători  din mediul academic, co-cercetători locali, co-
cercetător de la nivel instituțional), care a lucrat efectiv în activități, și mai mulți 
consultanți cu funcții importante în cadrul instituțiilor/organizațiilor locale. 

Aspectele ce țineau de acesta au fost incluse într-un memorandum de înțelegere 
convenit între toți participanții. Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune 

Locativă a avut un succes deosebit în consolidarea cooperării cu Prefectura și cu 
ANR N-V. 

Grupul a avut reuniuni lunare în etapa de punere în aplicare (între octombrie 2015 

și februarie 2016), care s-au concentrat nu numai pe discutarea situațiilor locative 
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din zonele vizate – și au găsit modalități de a obține mai multe cunoștințe în acest 
sens – ci au dezbătut și eventuale propuneri privind cele trei aspecte identificate 

ale incluziunii locative (creșterea accesibilității la locuințe sociale, legalizarea 
caselor și a așezărilor informale pentru a îmbunătăți siguranța și condițiile locative 
ale locuitorilor și prevenirea evacuărilor forțate). Aceste reuniuni au reprezentat, 

de asemenea, ocazii de evaluare a ceea ce s-a întâmplat în etapele anterioare ale 
punerii în aplicare a Planului de acțiune locală. În elaborarea posibilelor măsuri pe 

aceste teme, consilierul juridic, care s-a alăturat mai târziu grupului, a avut un rol 
important, deoarece a efectuat cartografierea juridică necesară pentru acest 
demers. 

Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă putea avea doar un rol 
consultativ față de autoritățile publice locale, ceea ce înseamnă în mod evident că 

recomandările sale nu puteau fi obligatorii, iar autoritățile erau libere să accepte 
sau să refuze măsurile propuse. Pe parcursul desfășurării cercetării LERI, echipa 

de proiect a avut inclusiv ocazia de a documenta și analiza reacțiile autorităților 
publice. 

Toate activitățile planificate au fost realizate, cu excepția Activității 3.3. – 

Documentarea prevederilor unei noi runde de fonduri UE și analiza documentelor 
aferente –, deoarece lansarea acestor programe și a documentelor aferente care 

ar fi putut fi analizate a fost prelungită de Ministerul Fondurilor Europene până la 
mijlocul anului 2016. La momentul redactării prezentului raport (septembrie 
2016), încă nu fuseseră lansate toate apelurile. Printre altele, autoritatea 

responsabilă pentru programul de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității (DLRC) nu a publicat documentele, iar drept consecință analiza 

documentelor nu a putut fi efectuată în perioada cercetării LERI. 28 

Cartografierea situației locuințelor din zonele urbane marginalizate, cartografierea 
legalizării așezărilor informale și prevenirea evacuărilor forțate 

Definită în cadrul PPL al LERI în Activitatea 2: Intervenție pentru identificarea 
modurilor de legalizare a așezămintelor informale, îmbunătățirea condițiilor 

locative în aceste așezări și prevenirea evacuărilor forțate, precum și în cadrul 
Activității 4: Intervenție pentru elaborarea planurilor de măsuri privind incluziunea 
locativă pe baza Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 și 

pe baza evaluării nevoilor în cadrul LERI. Conform descrierii și explicațiilor din 
această secțiune, nu au putut fi realizate subactivitățile planificate legate de 

ședințele autorităților în vederea discutării măsurilor recomandate în documentele 
prezentate. Documentele zonale și documentele resursă elaborate în proiect ar 
putea fi utilizate în cadrul eforturilor ulterioare de dezvoltare a unor măsuri 

detaliate privind incluziunea locativă. 

În etapa de evaluare a nevoilor, locuitorii din toate zonele de locuit selectate și-au 

împărtășit experiențele legate de evacuările forțate și și-au exprimat profunda 
îngrijorare cu privire la efectele locuințelor informale asupra condițiilor lor de viață 
[din punctul de vedere al (ne)siguranței locative și al (lipsei) accesului la serviciile 

publice de bază, cum ar fi energia electrică și apa]. Astfel, activitățile de 
dezvoltare a capacității și a încrederii trebuiau să includă inițiative care să 

răspundă acestor probleme. 

                                       

 

28 Calendarul de deschidere a apelurilor poate fi consultat aici: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri 
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Prin urmare, echipa PAR a decis să lanseze două inițiative majore cu privire la 
aceste aspecte. 

Bazându-se pe cunoștințele privind istoricul și condițiile locative ale oamenilor, 
culese în etapa de evaluare a nevoilor (prin acțiunea de elaborare și depunere a 
cererilor de locuințe sociale) și din cercetările prealabile și documentele legale și 

administrative (cum ar fi legile conexe și hotărârile Consiliului Local), echipa de 
proiect a elaborat patru documente zonale (câte unul pentru fiecare dintre zonele 

vizate de LERI, adică zona de locuințe modulare, așezarea Dallas, strada 
Cantonului și strada Stephenson) și le-a prezentat în atenția diferitelor direcții ale 
Primăriei cu propuneri de măsuri de luat în fiecare caz. 

În urma documentării modalităților (din legislația națională și internațională) de 
legalizare a așezărilor informale, ca etapă necesară pentru îmbunătățirea 

condițiilor și a siguranței locative a oamenilor, și de prevenire a evacuărilor 
forțate, echipa de proiect a întocmit două documente resursă pe aceste teme și le-

a înaintat organismelor publice relevante, cu solicitarea ca acestea să le ia în 
considerare atunci când caută soluții pentru nesiguranța locativă și lipsa 
locuințelor în zonele vizate. 

Până la sfârșitul lunii mai 2016, echipa de proiect a primit două răspunsuri oficiale 
din partea Primăriei, semnate de primar, cu privire la cele șase documente 

menționate mai sus, care au confirmat doar primirea și studierea acestora, 
precum și faptul că Primăria va informa echipa despre eventualele hotărâri 
ulterioare cu privire la acestea. Chiar dacă planul inițial al proiectului LERI în Cluj-

Napoca în ceea ce privește elaborarea măsurilor privind incluziunea locativă nu a 
fost realizat29 deoarece resursele disponibile nu au fost suficiente, cele patru 

documente zonale și cele două documente resursă pe care le-a elaborat echipa de 
proiect, împreună cu propunerile sale de modificare a criteriilor de atribuire a 
locuințelor sociale ar putea fi utilizate de Primărie în viitor în efortul său de a crea 

planuri detaliate de intervenție pentru fiecare zonă vizată.  

Ar trebui remarcat faptul că acțiunile de monitorizare și evaluare au făcut parte 

integrantă din activitatea desfășurată de echipa PAR și Grupul de Acțiune Locală. 
Ședințele lor au avut ca obiect, în mod periodic, urmărirea progresului la nivel 
local, compararea rezultatelor planificate cu cele reale și revizuirea planului de 

proiect în cazul în care erau necesare modificări. 

5. Analiză, discuție, lecții învățate 

Reflecții privind metodologia PAR și intervenția 

O provocare continuă pentru experții în domeniu LERI a reprezentat-o atingerea 
echilibrului între nevoia de a-i sprijini/ajuta efectiv pe localnici să-și îndeplinească 

nevoile locative și necesitatea de a documenta procesele instituționale ale 
excluziunii/incluziunii sociale. Se punea problema modului în care cercetarea ar 

putea fi efectuată și folosită ca instrument de acțiune socială, atât pentru a atrage 
atenția asupra grupurilor invizibile până atunci, cât și pentru a iniția schimbări în 

                                       

 

29 Așa cum se descrie în secțiunea 3.B. din acest raport, la Activitatea 4: Intervenție pentru elaborarea planurilor de măsuri 
privind incluziunea locativă pe baza Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 și pe baza evaluării 
nevoilor în cadrul LERI. 
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sistemul care excludea și marginaliza aceste grupuri. După cum a observat unul 
dintre co-cercetătorii locali în cadrul ședinței de evaluare a echipei: 

„Am făcut niște pași foarte importanți, dar din cauza timpului scurt, am reușit 
mai mult să inițiem procese și mai puțin să obținem rezultate concrete” (ședință 
de evaluare, 11 februarie 2016, bărbat). 

Completarea dosarelor de cereri de locuințe sociale, documentarea istoricului 
formării zonelor de locuit defavorizate respective și a condițiilor lor actuale, 

precum și scrisorile oficiale trimise autorităților, în care se prezintă toate aceste 
aspecte, au constituit acțiuni care nu ar fi putut fi realizate fără participarea 
părților interesate esențiale. Cele mai importante funcții ale analizei de nevoi și ale 

desfășurării intervenției locale au fost de a genera cunoștințe care să poată sprijini 
oamenii și de a transforma cunoștințele și experiențele oamenilor de zi cu zi în 

rezultate (documente, scrisori, rapoarte etc.) care ar putea fi folosite pentru 
abordarea factorilor de decizie locali și furnizarea dovezilor cu privire la problemele 

conexe, pentru a determina administrația locală să ia măsuri. Așa cum au 
menționat doi dintre co-cercetătorii local: 

„Pe parcursul cercetării LERI am avut ocazia de a învăța cum să abordăm Primăria 

și de a afla care ne sunt drepturile. A fost important că am putut compila 
informații despre problemele noastre, pe care Primăria nu ar fi dorit să le scoată la 

lumină dacă ar fi depins numai de ea. Prin urmare, probabil că reprezentanților 
Primăriei nu le-a convenit tot ce am făcut” (ședință de evaluare, 11 februarie 
2016, bărbat). 

„Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă și Fundația Desire ne-au 
impulsionat să deschidem discuția despre necesitatea modificării criteriilor de 

atribuire a locuințelor sociale. Atât am reușit să realizăm în această perioadă. 
Probabil că acest proces va trebui redeschis și continuat în viitor” (ședință de 
evaluare, 11 februarie 2016, bărbat). 

Între timp, echipa de proiect a trebuit să se ocupe și de dinamica în schimbare din 
cadrul fiecărei comunități, inclusiv de negocierile privind pozițiile de conducere și 

reprezentarea comunității. Acestea au fost influențate de modelele existente de 
relații interne de putere, de dezacorduri și chiar de conflicte izvorâte din trecut. În 
special unele dintre aceste conflicte locale erau strâns legate de nesiguranța 

locativă și de mijloacele de subzistență precare din aceste zone defavorizate. 
Participarea localnicilor la aceste acțiuni din cadrul cercetării LERI a avut și rolul de 

mecanism care a contribuit la reconfigurarea și redefinirea permanentă a 
comunității de romi, atât în cadrul comunității, cât și în relațiile cu lumea 
exterioară, inclusiv cu membrii echipei locale LERI. În ceea ce privește impactul 

cercetării LERI în acest sens, un co-cercetător local a observat: 

„Dacă nu am desfășura astfel de acțiuni, nu am exista din punctul de vedere al 

Primăriei” (ședință de evaluare, 11 februarie 2016, bărbat). 

Iar un altul a adăugat: 

„A fost minunat să constatăm că putem acționa împreună pentru a obține și a 

corela diferite informații despre situația noastră locativă, informații de la Oficiul 
de cadastru, de la Prefectură, de la compania feroviară, de la arhitecți, de la 

avocați și, nu în ultimul rând, de la oamenii noștri care resimt cu adevărat 
efectele locuirii în zonele respective, la marginea orașului și în condiții nesigure și 
necorespunzătoare” (ședință de evaluare, 11 februarie 2016, bărbat). 
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Lecții învățate 

Relația pe termen lung dintre experții LERI și persoanele din zonele vizate, 
preexistentă lansării cercetării LERI, a fost esențială pentru începerea acțiunilor la 
nivel local. Deoarece proiectul urma să fie participativ și bazat pe acțiuni, echipa 

locală LERI a decis să rămână receptivă la provocările actuale ale oamenilor și să 
răspundă la acestea. Prin urmare, echipa de proiect nu le-a adresat oamenilor 

întrebări generale despre viața și nevoile lor, ci a tratat doar acele aspecte care 
reprezentau o preocupare imediată pentru ei. Ca atare, participarea oamenilor la 
analiza de nevoi și la intervenția la nivel local a început din momentul în care și-au 

descris problemele actuale. Aceasta a fost urmată de crearea unor situații în care 
oamenii au putut să împărtășească istoricul (locativ) și preocupările actuale în 

cadrul acțiunilor întreprinse în numele lor de echipa locală LERI (cum ar fi 
pregătirea și depunerea dosarelor de cereri de locuințe sociale pentru cele 135 de 
persoane/gospodării, precum și alte documente succesive prezentate Primăriei). 

Cunoștințele astfel generate au constituit un memento al modului în care s-au 
format din punct de vedere istoric zonele defavorizate vizate și al tipului de măsuri 

care ar putea fi elaborate și puse în aplicare de autorități dacă acestea ar dori să 
acționeze efectiv în beneficiul acestor persoane. 

Nevoile locative identificate prin analiza de nevoi și intervenția la nivel local au fost 
generate ca urmare a relațiilor de putere dintre autoritățile locale (responsabile 
pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor publice), pe de o parte, și 

persoanele care locuiesc în zonele defavorizate și care se confruntă cu diferite 
forme de excluziune locativă, pe de altă parte,. Nu este surprinzător faptul că 

definiția acestor nevoi locative și cauzele structurale care stau la baza lor au fost 
interpretate diferit de actori în poziții diferite în cadrul claselor și ierarhiilor locale 
de putere. 

Prin politica de cercetare asumată de echipă, aceasta a putut să dea glas 
perspectivei grupurilor marginalizate, pentru a susține afirmațiile acestora, pentru 

a le oferi instrumente prin care să iși exprime solicitările în fața autorităților 
publice și pentru a consolida gradul de conștientizare al acestora din urmă cu 
privire la responsabilitățile pe care le au față de drepturile locative ale cetățenilor 

marginalizați. Folosind competențele experților în domeniu și ale co-cercetătorilor 
din mediul acadmeic, echipa de proiect a transpus cunoștințele și experiențele 

zilnice ale oamenilor într-un format care să-i sensibilizeze pe factorii de decizie în 
ceea ce privește nevoile oamenilor, drepturile cetățenilor față de orașul în care 
locuiesc și lucrează, chiar dacă situația lor locativă și ocupațională are un caracter 

neoficial și nu este recunoscută în mod corespunzător de administrația publică 
locală sau de populația mai privilegiată a orașului. Prin urmare, scopul strângerii 

informațiilor prin cercetarea participativă bazată pe acțiuni cu privire la situația lor 
și la modalitățile prin care autoritățile publice le acordă sau nu atenție, a fost de a 
spori disponibilitatea acestora din urmă pentru a satisface nevoile locative ale 

persoanelor celor mai marginalizate. 

În afară de cauzele multiple din spatele răspunsului la întrebarea „ce 

funcționează și ce nu în incluziunea romilor?”, deja identificate în această lucrare, 
ar trebui reamintit și mesajul formulat de co-cercetătorul instituțional: 

„Avem strategii, dar mecanismele nu funcționează singure, este nevoie de 

oameni care să le pună în mișcare. Și va fi nevoie de o voință mult mai puternică 
din partea administrației centrale în relația cu autoritățile administrației publice 

locale. Unul dintre obiectivele care ar trebui respectate la toate nivelurile ar fi 
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aplicarea legii în beneficiul cetățenilor, indiferent de etnia lor. În plus, avem 
nevoie de legi care să împiedice împingerea oamenilor spre periferia societății. 

De exemplu, strategia de combatere a sărăciei ar trebui corelată cu strategia de 
incluziune socială a romilor” (ședință de evaluare, 11 februarie 2016). 

Nu în ultimul rând, evaluarea unuia dintre consultanții Grupului de Acțiune Locală 

pentru Incluziune Locativă a adăugat un aspect important în această discuție: 

„Administrația publică locală nu este suficient de pregătită pentru a asigura 

categoriilor defavorizate accesul la locuințe adecvate. Prin urmare, fără 
implicarea organizațiilor societății civile, un proces precum cel demarat în cadrul 
cercetării LERI, care se axează pe modificarea criteriilor de atribuire a locuințelor 

sociale, ar fi rămas fără rezultat” (interviu pentru clipul video al proiectului, 29 
august 2016, bărbat). 

Ce ar putea urma? 

Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă poate fi activat ori de câte 

ori este nevoie de mobilizarea rețelei de cooperare. 

Dacă reprezentanții Primăriei îi vor contacta în viitor pe experți pentru a discuta 

problemele abordate în documentele zonale și în documentele resursă, aceștia îi 
vor invita pe co-cercetătorii locali implicați în echipa PAR să participe la aceste 

discuții. 

Persoanele din zonele vizate ar putea continua să se mobilizeze individual sau în 
grupuri pentru a elabora și a depune dosare de cereri de locuințe sociale. 

Membrii Grupului de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă ar putea să-și 
folosească experiențele și cunoștințele dobândite pe parcursul cercetării LERI în 

situații și activități viitoare. 

Limitările cercetării LERI trebuie să fie depășite de alte tipuri de programe, care 
ar putea avea mai multă putere de a exercita presiuni asupra autorităților 

locale30, și/sau de alte inițiative care ar putea investi mai mult în schimbări 
eficiente pentru condițiile de locuit. Proiectul desfășurat la Cluj-Napoca de către 

Fundația Desire („Justiție pentru romi prin impunerea legală a dreptului la 
locuire”) cu sprijinul Programului Initiativă pentru Drepturile Omului  („Implicarea 
romilor din Europa în domeniul justiției și al drepturilor”) continuă acțiunile 

activiste ale Fundației și ale altor actori locali din Cluj-Napoca. Acțiuni ce au fost 
desfășurate începând din 2010 împotriva ghetoizării și în favoarea justiției și a 

drepturilor sociale și locative. Proiectul include campania locală și națională „Căși 
sociale acum!”, lansată în mai 2016. Datorită concentrării sale asupra locuințelor 
sociale, aceasta este legată de LERI, dar acțiunile sale sunt încadrate într-o 

abordare diferită, și anume una activistă. 

În ceea ce privește necesitatea unor intervenții similare, unul dintre co-

cercetătorii locali a declarat:  

„Această intervenție a reprezentat pentru noi o cheie care a deschis mai multe 
uși, precum și o ocazie de a afla detalii despre situația noastră în lumina unor 

documente oficiale la care nu am avut acces în trecut. Dar dacă nu continuăm ce 

                                       

 

30 Mai multe informații despre proiect sunt disponibile aici: http://www.desire-ro.eu/?page_id=2219 și aici: 
https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/. 
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am început, probabil că tot ce am produs va rămâne închis într-un birou” 
(ședința de evaluare, 11 februarie 2016, bărbat). 

Un co-cercetător din mediul academic a declarat:  

„Această activitate a fost foarte neobișnuită pentru mine, dar și foarte 
provocatoare, din acest motiv. Am avut ocazia să fac parte dintr-un efort colectiv 

prin care s-au stabilit legături între diferite instituții publice (cum ar fi Primăria și 
Prefectura) care nu prea colaborează în soluționarea problemelor practice. Nu 

putem decât să sperăm că acest tip de cooperare va continua și în viitor” (ședința 
de evaluare, 11 februarie 2016, bărbat). 

Co-cercetătorul instituțional a observat:  

„Avem o strategie națională de incluziune a romilor, dar mecanismele nu 
funcționează de la sine. Avem nevoie de oameni și de grupuri de oameni, cum ar fi 

Grupul de Acțiune Locală pe care l-am creat prin intermediul LERI, care să aibă 
curajul de a exercita presiuni asupra autorităților locale pentru ca acestea să-și ia 

în serios obligațiile față de persoanele de etnie romă și comunitățile defavorizate 
din localitățile lor. Din păcate, strategiile guvernamentale nu aplică sancțiuni 
acelor autorități locale care nu pun în aplicare măsurile oferite de aceste strategii” 

(ședința de evaluare, 11 februarie 2016, bărbat). 

6. Concluzii și recomandări 

Cercetarea LERI din Cluj-Napoca a urmărit să provoace și să promoveze dialogul 

dintre comunitățile locale și autoritățile locale (ambele entități erau eterogene și, 
de asemenea, marcate intern de relațiile de putere), dar intenția experților LERI 
de a deveni mediatori neutri între aceste două grupuri majore de actori a fost 

limitată. Motivul principal l-au constituit relațiile inegale de putere dintre grupuri, 
care i-au determinat experții LERI să se concentreze în primul rând pe 

responsabilizarea grupurilor marginalizate și să faciliteze crearea de canale prin 
care problemele și preocupările lor să poată fi exprimate și incluse pe ordinea de 
zi a autorităților publice. 

Experții LERI au observat tensiuni și lacune între nevoile comunităților locale și 
percepțiile și disponibilitatea autorităților locale de a satisface aceste nevoi. Pe 

parcursul cercetării LERI, echipa PAR a lucrat la eliminarea acestor lacune prin 
culegerea și prezentarea dovezilor, prin evaluarea sistemului actual și prin 
cartografierea eventualelor intervenții și măsuri de conturare a politicilor privind 

locuințele sociale și, în general, a politicilor locale în materie de locuințe, astfel 
încât acestea să poată răspunde diferitelor situații de excluziune locativă (cum ar fi 

nesiguranța locativă și lipsa locuințelor). Responsabilizarea persoanelor care 
locuiesc în zonele urbane marginalizate vizate prin aceste procese a constituit o 
parte integrantă a cercetării LERI în Cluj. Este important să se menționeze faptul 

că echipa de proiect a avut ca obiectiv responsabilizarea oamenilor în ceea ce 
privește punerea nevoilor și drepturilor lor pe ordinea de zi a instituțiilor publice. 

Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă a abordat în special această 
nevoie și a intenționat să creeze o platformă pe care să se poată face schimb de 
opinii și să se poată prezenta inițiative în domeniul locativ. 

Metodologia observării participative a rămas în centrul activităților desfășurate pe 
parcursul evaluării nevoilor și al punerii în aplicare a planului de intervenție 

locală, atât în cadrul întâlnirilor individuale, cât și al celor colective din cadrul 
comunităților și al instituțiilor. Experții de pe teren au participat la aproape toate 
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activitățile ce țineau de analiza nevoilor și de intervenția la nivel local. Echipa 
PAR, în ansamblu, a adus la suprafață o gamă largă de experiențe individuale și 

de grup și a facilitat legătura oamenilor cu instituțiile. Principalul dezavantaj al 
acestui stil de cercetare a fost faptul că s-a dovedit foarte îndelungat și epuizant. 

Echipa locală LERI din Cluj-Napoca a optat pentru cercetarea participativă 

orientată spre probleme și bazată pe acțiuni. Procesul de pregătire și depunere a 
dosarelor de locuințe sociale împreună cu și în numele romilor săraci care locuiesc 

în zonele urbane defavorizate, în cursul căruia oamenii au putut discuta despre 
istoricul lor locativ și condițiile de locuit, precum și despre politicile publice la nivel 
local care au jucat un rol în formarea lor, ar trebui să aibă un rol important în 

incluziunea locativă a persoanelor marginalizate. O primă recomandare este ca 
cercetarea-acțiune participativă sau orice alt tip de intervenție conturată de 

paradigma participării să creeze oportunități pentru acțiuni (măcar minore), pe 
lângă crearea de oportunități pentru persoanele care trăiesc în comunitățile 

defavorizate de a-și exprima opiniile și dorințele cu privire la ce este de făcut 
pentru a genera o schimbare pozitivă a condițiilor lor. 

Echipa de proiect și-a conceput intervenția prin transformarea lucrurilor învățate 

prin PAR într-o acțiune socială dedicată generării de schimbări în politicile 
administrației publice locale privind nesiguranța și privarea locativă a persoanelor 

marginalizate. Această acțiune a permis echipei să propună o serie de modificări 
ale criteriilor de atribuire a locuințelor sociale. În plus, ne-a permis să propunem o 
abordare a modalității de combinare a sporirii accesului persoanelor marginalizate 

la locuințe sociale cu politicile de legalizare a locuințelor informale și de prevenire 
a evacuărilor forțate, pentru a răspunde în mod adecvat situațiilor lor complexe și 

formate de-a lungul timpului. Aceasta părea a fi o abordare foarte diversă, dând 
naștere unei a doua recomandări. PAR sau orice alt tip de intervenție conturată de 
paradigma participării prin care se intenționează să se îmbunătățească situația 

persoanelor care se confruntă cu nesiguranța și privarea locativă nu ar trebui să 
fie impulsionată doar printr-o abordare a dezvoltării comunității care susține 

idealul conform căruia „comunitatea” ar putea dobândi puterea de a-și schimba 
situația. În schimb,  intervențiile participative ar trebui să fie ghidate de intenția 
de a genera schimbări în cauzele structurale ale marginalizării, cum ar fi 

excluziunea locativă, și de a sprijini comunitatea în influențarea/modificarea 
acestor cauze structurale. Aceasta înseamnă că abordarea plasată sub 

responsabilitatea comunității ar trebui să se îmbine cu acțiuni care să poată 
declanșa schimbări în structurile locale și să poată influența procesul de decizie 
local controlat de actori și instituții din afara comunității. 

În Cluj-Napoca, prin LERI, echipa locală a făcut recomandări care evidențiază 
răspunderea administrației publice în asigurarea drepturilor locative pentru 

persoanele marginalizate. Acest lucru a fost realizat în spiritul prevederilor Cartei 
sociale europene privind drepturile fundamentale:  

„Orice persoană are dreptul la locuință [...]. În vederea asigurării exercitării 

efective a dreptului la locuință, părțile se angajează să ia măsuri destinate: 1. să 
favorizeze accesul la locuință la un nivel adecvat; 2. să prevină și să atenueze 

lipsa locuințelor în vederea eliminării progresive a acestei situații; 3. să facă 
accesibil costul locuinței pentru persoanele care nu dispun de resurse suficiente” 
(Carta socială europeană, 1996, Partea a II-a, articolul 31). 

Intervenția LERI planificată la Cluj-Napoca nu numai că a creat o oportunitate de 
acțiune și participare a persoanelor marginalizate, ci a jucat și un rol activ în 

transpunerea relatărilor zilnice ale oamenilor în documente descriptive cu 
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propuneri de schimbări care au fost înaintate factorilor de decizie. Aceste 
documente au făcut apel la factorii de decizie să răspundă la această provocare 

prin acțiuni de politică corespunzătoare. Conceptul care stă la baza acestei 
intervenții este că nimeni nu se poate aștepta ca „simpla identificare a diferitelor 
«părți interesate» și reunirea lor în jurul unei mese să ducă la obținerea unui 

consens care să fie «corect» pentru toți” (Hildyard et al., 2001)31. Justiția 
participativă nu ar trebui să o înlocuiască pe cea socială. Autoarea prezentei 

lucrări consideră că organizațiile societății civile și specialiștii critici angajați în 
schimbarea socială nu ar trebui să o subordoneze pe cea din urmă celei dintâi. 
Pentru a pune justiția participativă în slujba celei sociale, participarea trebuie să 

fie eliberată de ortodoxia participativă bazată pe tehnici. În plus, aceasta ar trebui 
să fie repolitizată pentru a putea aborda problemele de putere și control al 

resurselor și pentru a dezvolta o înțelegere critică reflexivă a factorilor mai 
profunzi care determină schimbarea socială (Cleaver, 1999)32. 

Activitățile LERI din Cluj-Napoca au potențialul pe termen lung de a aduce 
îmbunătățiri politicilor locative bazate pe nevoi și pe drepturi ca angajamente 
strategice obligatorii pentru autoritățile locale. Prin constatările sale, LERI a 

lansat procese decizionale și de gândire prin cooperare; propunerile și 
recomandările sale au stimulat discuțiile publice și au contribuit la generarea de 

schimbări pozitive în politicile în materie de locuințe sociale și în promovarea 
politicilor locale incluzive privind locuințele. 

7. Informații suplimentare 

Mulțumiri 

Proiectul din Cluj-Napoca s-a desfășurat cu contribuția următoarelor persoane: 

Enikő Vincze și Simona Ciotlăuș (experți LERI de pe teren); Simona Böjte, 
Gheorghe Ciorbă, Flore Cojocnean, Ioan Doghi și Alexandru Greta (co-cercetători 
locali); Robert Matei și George Zamfir (co-cercetători din mediul academic); 

Cristina Raț (voluntar, co-cercetător din mediul academic); Cristian Hetea (co-
cercetător instituțional); Vasile Gâlbea (jurist); Zoltán Györke, Aurel Mocan, Florin 

Moisă și Adrian Răulea (consultanți din partea Grupului de Acțiune Locală pentru 
Incluziune Locativă). Trebuie recunoscută și contribuția Florinei Pop, care a avut 
rolul de expert în domeniu în etapa de analiză preliminară a LERI. Fără contribuția 

acestei echipe, fără sprijinul administrativ, organizațional și profesional oferit de 
Fundația Desire pe parcursul intervenției locale, fără implicarea Annei Horváth 

(viceprimar) și fără implicarea femeilor și a bărbaților romi din zonele urbane 
marginalizate vizate din Cluj-Napoca, această lucrare nu ar fi fost posibilă. 

                                       

 

31 Hildyard et al, Pluralism, Participation and Power (Pluralism, participare și putere), în Participation: the New Tyranny? 
(Participarea: noua tiranie?) Editată de Bill Cooke și Uma Kothari, 2001. 
32 Frances Cleaver (1999): Paradoxes of participation: questioning participatory approaches to development (Paradoxurile 
participării: punerea la îndoială a abordărilor participative ale dezvoltării), în Journal of International Development, nr. 11: 
597-612. 


