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Apărut din nevoia clar identificată la nivel local de a utila funcționarii
publici sau aleșii locali implicați în procesul de atribuire a locuințelor sociale cu instrumente de lucru care să le îmbunătățească munca și să prevină
sancționarea de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării,
acest Ghid are în vedere multiplele faţete ale problematicii locuinţelor sociale, precum și mecanismele instituționale complexe implicate.
Abordarea propusă prin acest Ghid, departe de a fi exhaustivă, vizează
o analiză corelată a principalelor prevederi ale cadrului legal, cu exemple
de bune şi rele practici intervenite în aplicarea respectivelor norme, inclusiv în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de acordare a locuinţelor sociale
şi mecanismele instituţionale care, potrivit reglementărilor în vigoare, ar
trebui să contribuie la depăşirea acestor dificultăţi. Prezentarea cadrului
legislativ referitor la locuinţele sociale şi criteriile de acordare a acestora
este corelată cu analiza reglementărilor adoptate la nivel naţional cu privire la locuinţe, în general, şi la cele sociale, în special. Analiza denotă o
abordare formalistă a acestei problematici, având în vedere faptul că deşi
la prima vedere modalitatea aleasă de către legiuitorul naţional pentru
normarea acestor aspecte este eminamente tributară aspectelor de ordin
social, stabilirea şi aplicarea efectivă a criteriilor de acordare/repartizare
a locuinţelor sociale determină în majoritatea cazurilor discriminarea celor
cărora ar trebui să li se asigure şi să li se garanteze acest drept, modul de
formulare a criteriilor de eligibilitate de către legiuitor valorificând în esenţă elemente de ordin financiar, ce conduc la stabilirea unui prag valoric în
raport cu care se conferă dreptul de acces la o locuinţă socială.
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Complexitatea mecanismului este conferit de faptul că, în timp ce
legea prevede categoriile de solicitanţi eligibili pentru locuinţele sociale,
stabilirea criteriilor de acordare/repartizare este de competenţa consiliilor
locale, conform cu legislația în vigoare, marja de apreciere lăsată la latitudinea autorităţilor deliberative constituite la nivel local conducând de
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cele mai multe ori la apariţia de discriminări aşa cum reiese din analiza
hotărârilor Consiliului Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării (CNCD).
Ghidul include exemple concrete menite să ilustreze de o manieră sugestivă atât vulnerabilităţile şi caracterul discriminatoriu a anumitor criterii de alocare a locuinţelor sociale, stabilite în concret prin hotărâri ale consiliilor locale constituite la nivelul anumitor unităţi administrativ-teritoriale
din România, precum şi apectele pozitive rezultate din practica stabilirii
acestora de către alte autorităţi. Este prezentat ca exemplu un caz în care
o Hotărâre de Consiliu Local adoptată de un consiliu local a fost sancționată
definitiv de instanța de judecată ca fiind discriminatorie. Exemplele de
succes incluse în Ghid reprezintă criterii enumerate ca propuneri rezultate
din analiza ce a demonstrat că, în cazul atribuirii de locuințe sociale, criteriile din legislația locuirii trebuie coroborate cu cele din legislația socială și
legislația anti-discriminare.
Ghidul atenționează că la replicarea modelelor de bună practică
prezentate, autorităţile locale ar trebui să ţină seama de realităţile economice, sociale şi culturale ale comunităţii vizate, iar perfecţionarea cadrului
legislativ trebuie să se raporteze la necesităţile concrete, prin îmbunătăţirea modului de coordonare şi de corelare a autorităţilor administraţiei
publice locale şi centrale care exercită competenţe în această materie, dar
şi prin introducerea de definiţii coerente şi inclusive care iau în considerare
toate categoriile sociale defavorizate, marginalizate şi expuse riscului de
excluziune.

CRITERIA FOR GRANTING SOCIAL HOUSING
GUIDE for local public authorities
Elaborated out of a clearly identified need at local level, the Guide
considers the multiple facets of social housing issues, as well as the complex
institutional mechanisms involved, and aims to provide effective working
tools to civil servants and local elected officials to improve their practices
in the field of housing provision and prevent sanctions from the National
Council for Combating Discrimination.
The approach proposed by this Guide, far from being exhaustive,
concerns a correlated analysis of the main legal framework provisions
in Romania, with examples of good and bad practices regarding the
implementation of these norms, including regarding the criteria for
granting social housing and institutional mechanisms that, according to the
regulations in force, should contribute to overcoming these difficulties. The
presentation of the legislative framework regarding social housing and the
criteria for granting them is correlated with the analysis of the regulations
adopted at national level regarding housing, in general, and social housing,
in particular. The analysis indicates a formalistic approach to this problem,
considering that, although at first sight, the method chosen by the national
legislator is eminently tributary to the social aspects, the establishment
and effective implementation of these criteria leads, in most cases, to the
discrimination of those who should have this right ensured and guaranteed.
The enunciation method of the eligibility criteria essentially capitalizes on
financial aspects and links the right of access to social housing with the
establishment of a value threshold in relation to which this is granted.
The complexity of the mechanism is conferred by the fact that, while
the law stipulates the categories of applicants eligible for social housing, the
local councils have in fact the competence to set the criteria for granting
/ allocation of social housing. The margin of appreciation left at the
discretion of the local level authorities most often leads to the emergence
of discrimination as shown by the analysis of the decisions of the Board of
Directors of the National Council for Combating Discrimination (CNCD).
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The Guide includes specific examples meant to illustrate in a suggestive
manner both the vulnerabilities and the discriminatory character of certain
criteria for allocation of social housing, set in particular by the local
councils of certain administrative-territorial units in Romania, as well as
the positive aspects resulting from the practice of establishing them by
other municipalities in Romania. An example is a case in which a Local
Council Decision was definitively sanctioned by the court as discriminatory.
The examples of success included in the Guide show that, in the case of
the allocation of social housing, the legal criteria must be corroborated
with criteria generated by the social and the anti-discrimination legislation
in the country.
The Guide draws the attention to the fact that, when replicating models
of good practice, local authorities should take into account the economic,
social and cultural realities of the community concerned. The improvement
of the legislative framework must relate to concrete needs, by improving
the coordination and the correlation of methods used by authorities at
local and central public administration with competences in this matter.
Moreover, setting proper criteria for social housing allocation implies
introducing coherent and inclusive definitions that take into account all the
disadvantaged, marginalized social categories as well as the ones exposed
to the risk of exclusion.
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Programul ROMACT este o inițiativă comună a Comisiei Europene și a Consiliului Europei
menită să ajute primarii și autoritățile locale să coopereze cu comunitățile de romi în vederea dezvoltării de politici și servicii publice pentru toată populația, inclusiv cea de etnie romă. Programul
ROMACT urmărește ca autoritățile locale, în special oficialii aleși și funcționarii publici de rang
superior, să răspundă mai prompt și cu mai multă responsablitate nevoilor comunităților marginalizate. ROMACT susține mecanismele și procesele bunei guvernări, în conformitate cu principiile
Consiliului Europei privind buna guvernare la nivel local. Astfel, programul promovează cooperarea
și parteneriatul între autoritățile locale și comunitățile de romi, pe baza unor strategii de lucru stabilite împreună de cele două părți. ROMACT oferă administrațiilor locale metodele și instrumentele de
lucru pentru a ajunge la comunitățile unde trăiesc cei mai vulnerabili cetățeni, o prioritate majoră a
programului fiind întărirea capacității autorităților locale de a concepe și implementa planuri și proiecte de incluziune a romilor. De asemenea, ROMACT oferă expertiză pentru accesarea de proiecte
din fondurile europene și naționale, precum și sprijin în întărirea echipelor din cadrul primăriilor,
prin traininguri specializate. Programul ROMACT urmărește îmbunătățirea capacității autorităților
locale de a dezvolta și implementa politici și servicii publice care să se adreseze comunităților
marginalizate, inclusiv celor de etnie romă.
Website: www.coe-romact.org
FB: https://www.facebook.com/ROMACTROMANIA/
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Consideraţii generale
Problematica locuirii în general şi a locuinţelor sociale, în special, este
complexă şi suscită dezbateri inclusiv la nivel european, deşi în această
materie competenţele sunt exercitate la nivel naţional, regional şi local, în
funcţie de specificul sistemului instituţional stabilit de către fiecare stat.
Consacrat prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi prin
Carta socială europeană, dreptul la locuinţă a făcut obiectul Rezoluţiei
Parlamentului European P7_TA(2013)0246 „Locuinţele sociale din Uniunea
Europeană” (Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare
la locuințele sociale din Uniunea Europeană, 2012/2293(INI)).
Subliniind necesitatea unei abordări integrate a acestei problematici,
Parlamentul European promovează accesul universal la locuinţă, într-o societate vădit afectată atât de inechităţi sociale, cât şi de marginalizare, de
excluziune şi de segregare.
Promovarea rolului economic şi social al locuinţelor sociale, adoptarea
unei politici europene privind locuinţele sociale, încurajarea investiţiilor
pentru crearea de locuri de muncă la nivel local şi dezvoltarea economiei
verzi, lupta împotriva sărăciei, promovarea incluziunii şi a coeziunii sociale, precum şi lupta împotriva precarităţii energetice reprezintă direcţiile
identificate de către Parlamentul European pentru o abordare integrată a
problematicii locuirii sociale.
Recomandările formulate de către instituţia UE mai sus
menționată, statelor membre şi autorităţilor competente sunt
de a simplifica cererile formulate pentru acordarea locuinţelor
sociale, de a ameliora echitatea, transparenţa şi imparţialitatea în procesul de atribuire a acestora, ţinând seama de realitatea economică, socială şi culturală pe care acestea o reflectă.
În ceea ce priveşte criteriile de atribuire a locuinţelor sociale,
acestea trebuie să permită coabitarea socială, anonimizarea solicitărilor primite, publicitatea locuinţelor disponibile, instaurarea de sisteme de cotare a dosarelor, precum şi separarea
instituţiilor care verifică îndeplinirea criteriilor de cele care
atribuie respectivele locuinţe.

inţelor sociale, abordarea propusă prin acest ghid, departe de a fi exhaustivă, vizează o analiză corelată a principalelor prevederi ale cadrului legal,
cu exemple de bune şi rele practici intervenite în aplicarea respectivelor
norme, inclusiv în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de acordare a locuinţelor sociale şi mecanismele instituţionale care, potrivit reglementărilor
în vigoare, ar trebui să contribuie la depăşirea acestor dificultăţi.
De asemenea, la replicarea modelelor de bună practică prezentate în
cuprinsul prezentului ghid, autorităţile locale ar trebui să ţină seama de
realităţile economice, sociale şi culturale ale comunităţii vizate, iar perfecţionarea cadrului legislativ trebuie să se raporteze la necesităţile concrete,
prin îmbunătăţirea modului de coordonare şi de corelare a autorităţilor
administraţiei publice locale şi centrale care exercită competenţe în această materie, dar şi prin introducerea de definiţii coerente şi incluzive care
iau în considerare toate categoriile defavorizate, marginalizate şi expuse
riscului de excluziune.
Totodată, se impune să mai precizăm în cadrul acestor consideraţii
introductive, inclusiv faptul că în dezbaterile purtate cu reprezentanţii comunităţilor ROMACT cu privire la criteriile de acordare a locuinţelor sociale, ordinea de prioritate a suscitat un viu interes, mai ales din perspectiva
replicării acestora în situaţii similare, dar şi a aplicării practice a unor concepte definite la nivel legislativ prin mai multe noţiuni ce se regăsesc la nivelul mai multor acte normative a căror corelare şi interpretare ar trebuie
să se realizeze de o manieră riguroasă.
Astfel, acest Ghid se doreşte a fi un instrument util şi eficient pentru
comunităţile ROMACT, deoarece include nu doar definiţii ale unor termeni
relevanţi şi uzitaţi, dar îşi propune, totodată, să sprijine demersurile practice întreprinse la nivel local pentru stabilirea şi aplicarea criteriilor de
acordare a locuinţelor sociale.

Prin urmare, ţinând seama de multiplele faţete ale problematicii locu6
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1. Cadrul legislativ şi glosar de termeni relevanţi
Prezentarea cadrului legislativ referitor la locuinţele sociale şi criteriile
de acordare a acestora este condiţionată de prezentarea prealabilă a unor
realităţi faptice menite să permită o înţelegere aprofundată a implicaţiilor
juridice pe care definiţiile, criteriile şi mecanismele instituite le pot avea
pentru soluţionarea pe termen scurt şi mediu a acestei problematici deosebit de complexe.
În România, stocul de locuinţe sociale este limitat, raportul cerere/
ofertă fiind vădit disproporţionat şi afectat de procesul de privatizare iniţiat după 1989, majoritatea clădirilor care au în prezent această destinaţie
fiind într-o stare avansată de degradare.

Cu toate acestea, conform unei analize realizate de Banca Mondială1,
până în momentul de față, angajamentele guvernului pentru ca MDRAP să
construiască locuințe sociale au fost limitate, așa cum a fost confirmat prin
alocările bugetare reduse.
În 2011, programele privind locuințele sociale din România au avut o
alocare de 2,66 PPS per cap de locuitor, în timp ce media UE-28 a avut o
valoare mai mare de 145 PPS (conform Eurostat).
În acest context, dificultatea promovării unui demers integrat care
să ţină seamă de problematica locuirii în ansamblul său rezidă, în principal, în limitările cadrului legislativ, dar şi în accepţiunile sensibil diferite
ale noţiunii de „locuinţe sociale” intervenite în percepţia publică şi în
multitudinea aspectelor de care ar trebui să se ţină seama pentru obţinerea de rezultate pe termen mediu şi lung.

Mai mult decât atât, dimensiunea acestui fenomen nu este reflectată
în mod fidel de statisticile oficiale elaborate, în contextul în care necesitatea reală este mult mai mare acoperind şi categorii de persoane care nu
se regăsesc în mod expres printre solicitanţii eligibili, aşa cum sunt aceştia
nominalizaţi prin legislaţia specifică, cum ar fi populaţia romă, persoanele
fără adăpost sau chiar persoanele vârstnice singure.

Inclusă în categoria serviciilor de interes general, acordarea locuinţelor
sociale se realizează într-un cadru normativ caracterizat de inconsecvenţe
şi necorelări, a cărui aplicare revine, în principal, autorităţilor administraţiei locale şi care se materializează de cele mai multe ori prin practici de
excluziune socială sau discriminări.

Procesul de planificare strategică iniţiat de către autorităţile administraţiei publice centrale pentru diferite paliere sectoriale relevante pentru
dezvoltarea economico-socială analizează tangenţial şi problematica locuinţelor sociale.

Glosarul
de
termeni
prezentat
în
continuare
ilustrează consideraţiile expuse anterior şi asigură o mai bună înţelegere a complexităţii acestei problematici, în ansamblul său.

În acest sens, în cuprinsul Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei (2014-2020) se menţionează faptul că guvernul
dorește să evalueze nevoile de locuințe sociale ale grupurilor vulnerabile și
să constituie un cadru strategic național orientat în mod specific către politica în domeniul locuințelor și care să includă coordonarea și cooperarea
intersectorială între autoritățile centrale și locale.
Ţintele asumate prin documentele de planificare strategică elaborate
la nivel naţional vizează asigurarea accesului grupurilor defavorizate la
locuințe accesibile, propunându-se dezvoltarea unui stoc de locuințe sociale care să acopere 20% din necesar până în 2020.
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1
Raport Proiect Pilot EIR: Analiză privind locuințele sociale în România, elaborat
de Banca Mondială, în cadrul Acordului privind Serviciile de Asistenţă Tehnică pentru Consolidarea Cadrului Evaluării Impactului Reglementărilor în România.
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• locuinţă de
sprijn

Art. 2 lit. f2) din Legea nr.
114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2 lit. f) din Legea nr.
114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Actul legislativ/normativ
Art. 2 lit. c) din Legea nr.
114/1996 privind locuinţele,
republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
Art. 2 lit. b) din Legea nr.
114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2 Această Lege a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2019

Definiţia
Locuinţă care se atribuie cu chirie subvenţionată
unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate
sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei
Locuinţă care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinţa utilizatorului şi caracteristicile
locuinţei, la un moment dat, acoperă necesităţile
esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie
şi igienă, asigurând exigențele minimale prezentate în anexa nr. 1 la Legea nr. 1
Locuinţă destinată cazării temporare a persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau
accidente, sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate
publică, precum şi lucrărilor de reabilitare care nu
se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.
Locuinţă cu o suprafaţă utilă de cel mult 100 mp,
care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii
care au fost evacuate prin proceduri de executare
silită din locuinţele proprietate personală, în urma
neachitării obligaţiilor contractuale prevăzute în
contracte de credit ipotecar, şi a căror situaţie
economică nu le permite accesul la o locuinţă în
proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

Termenul

 Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei
şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor <LLNK 11996 114 11 201 0 18>Legii nr.
114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Definiţia

Actul legislativ/
normativ
• locuinţă de  Construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în propri- Art. 6 alin. (1) lit. m) din Leetatea titularului ajutorului/ajutoarelor financiare ori gea nr. 196/20161 privind
domiciliu
închiriată sau asupra căreia se exercită un drept de venitul minim de incluziune
sau de
folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa înscrisă
reşedinţă
în actele de identitate ale persoanei singure/membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în
calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa
socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit
prevederilor <LLNK 11996 114 13 2C1 0 28>Legii
locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
• locuinţă de  Construcţia aflată în proprietate personală ori închi- Art. 24 alin. (1) şi (2) din
riată sau asupra căreia exercită un drept de folosinţă Legea nr. 292/2011 a asisdomiciliu
în condiţiile legii, cu dependinţele, dotările şi utilită- tenţei sociale, cu modifisau de
ţile necesare, formată din una sau mai multe camere, cările şi completările ultereşedinţă
care acoperă condiţiile minimale de odihnă, prepara(o altă
re a hranei, educaţie şi igienă ale persoanei singure rioare
definiţie)
sau familiei, conform anexei nr. 1 la <LLNK 11996 114
11 201 0 28>Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.



• locuinţă de
necesitate

• locuinţă

convenabilă

Termenul
• locuinţă
socială
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Definiţia

• Grup
vulnerabil

• CNCD

• discriminare

Termenul

 Deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe
bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală,
vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată,
precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei
sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege, în domeniul politic, economic,
social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii
publice.
 Este autoritatea de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control
parlamentar şi totodată garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu
legislaţia internă în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte.
 Desemnează persoane sau familii care sunt în risc de
a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a
altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică
şi socială.

Definiţia

 Locuinţă improvizată sau construcţie cu destinaţie
de locuinţă care nu îndeplineşte cerinţele minimale
prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 la <LLNK 11996
114 11 201 0 18>Legea nr. 114/1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
 Se înţelege persoana care nu are stabilit un domici• persoană
fără
liu sau o reşedinţă, potrivit dispoziţiilor <LLNK 12005
locuinţă
97181 301 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, nu deţine o locuinţă principală sau, după caz, o
locuinţă secundară.
• persoane
 Persoanele care nu deţin o locuinţă principală sau,
fără
după caz, o locuinţă secundară, în condiţiile legii, şi
adăpost
care trăiesc în stradă sau în adăposturi improvizate
ori în centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost.
•
 Clientul casnic, persoana singură sau familia care nu
consumator
îşi poate asigura din bugetul propriu acoperirea intevulnerabil
grală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinţei şi
ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute de
prezenta lege.

• locuinţă
cu condiţii
improprii

Termenul

Art. 16 din OG nr. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 6 lit. p) din Legea nr.
292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2 alin. (1) din OG nr.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Actul legislativ/
normativ

Art. 6 alin. (1) lit. j) Legea
nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 196/2016 privind
venitul minim de incluziune

Art. 24 alin. (4) din Legea
nr. 292/2011 a asistenţei
sociale, cu modificările şi
completările ulterioare

Actul legislativ/
normativ
Art. 24 alin. (3) din Legea
nr. 292/2011 a asistenţei
sociale, cu modificările şi
completările ulterioare

Din analiza termenilor prezentaţi în glosarul de mai sus, rezultă că definiţia locuinţei sociale care se regăseşte în cuprinsul Legii locuinţelor este
lapidară şi circumscrisă exclusiv aspectelor care ţin de situaţia financiară
precară a persoanelor sau a famiilor respective, fără a lua în considerare
faptul că o abordare riguroasă a acestei problematici evidenţiază limitările
cadrului legislativ actual, impunând luarea în considerare şi a altor elemente, precum şi categorii de persoane, cum ar fi cele care aparţin păturii
de mijloc a societăţii româneşti sau care sunt a priori excluse din cauza
transmiterii intergeneraţionale a dezavantajelor sociale, acestea din urmă
neavând nici măcar adapost sau acte de identitate.
Această concluzie este întărită inclusiv de faptul că aceleaşi persoane ar putea beneficia de diferite tipuri de locuinţe, cum ar fi cele sociale şi respectiv de necesitate.
Mai mult decât atât, dincolo de aspectele subliniate anterior, menţionăm că potrivit Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, locuirea reprezintă faptul de a trăi pe raza unei
unităţi administrativ-teritoriale fără a deţine o locuinţă principală sau
secundară. Este importantă, astfel, diferența dintre „locuire” ca nevoie
de bază și ca activitate urbană complexă și „locuință” în calitate de „unitate de locuit”.
Inconsecvenţele cadrului legislativ sunt subliniate şi prin Stategia
Naţională a Locuirii, unde se menţionează că noţiunea de „locuinţă socială” are în percepţia publică mai multe accepţiuni, şi anume:
• una strict juridică, referitoare la locuinţe construite prin programe
specifice de finanţare şi care respectă reglementările în vigoare;
• una globală, incluzând toate locuinţele cu caracter social (inclusiv spaţii publice închiriate persoanelor vulnerabile);
• una largă, incluzând şi alte categorii de locuinţe publice, cum ar fi
cele pentru tineri sau locuinţele de necesitate.
3

De asemenea, la nivel european4 există trei accepţiuni ale conceptului de „locuinţă socială” şi anume:
 reziduală, calată pe nevoia socială şi pe combaterea excluziunii
sociale;
 generalistă, care se adresează unei nevoi sociale lărgite la nivelul
tuturor gospodăriilor care dispun de resurse limitate şi care contribuie
prin amploarea intervenţiei publice la echilibrarea ofertei de locuinţe
3 Strategia se află în curs de aprobare
4 Dezvoltarea locuinţelor sociale în Uniunea Europeană. Când interesul general întâlneşte interesul comunitar, Laurent Ghekiere. Rezumat, pag. 4-5, ediția septembrie 2007
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în termeni de cantitate şi preţ;
universală, care permite accesul general la locuinţe, prin asigurarea unei oferte complementare de locuinţe pe lângă cea existentă
pe piaţa liberă, precum şi prin stricta reglementare a pieţei locuinţelor.

2. Setul de criterii obligatorii conform legislației
în vigoare
Analiza reglementărilor adoptate la nivel naţional cu privire la locuinţe, în general şi la cele sociale, în special, denotă o abordare formalistă a
acestei problematici.
Astfel, deşi la prima vedere modalitatea aleasă de către legiuitorul
naţional pentru normarea acestor aspecte este eminamente tributară aspectelor de ordin social, stabilirea şi aplicarea efectivă a criteriilor de acordare/repartizare a locuinţelor sociale determină în majoritatea cazurilor
discriminarea celor cărora ar trebui să li se asigure şi să li se garanteze
acest drept.
Modul de formulare a criteriilor de eligibilitate de către legiuitor valorifică în esenţă elemente de ordin financiar şi se referă la stabilirea unui prag
valoric în raport cu care se conferă dreptul de acces la o locuinţă socială.
Conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au acces la locuinţă
socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu
net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional
de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează
cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.
Prin urmare, îndeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la venitul
mediu lunar pe persoană condiţionează accesul la locuinţa socială, deoarece în procesul de repartizare, acesta se verifică, cu prioritate, pentru
categoriile de solicitanţi eligibili prevăzuţi la art. 43 din Legea nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, pe lângă îndeplinirea criteriului de eligibilitate menţionat
anterior, solicitanţii de locuinţe sociale trebuie să se regăsească în mod
obligatoriu, într-una din categoriile de persoane, prevăzute la art. 43 din
Legea nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare
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şi anume:
 persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din
locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
 tinerii care au vârsta de până la 35 de ani;
 tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit
vârsta de 18 ani;
 invalizii de gradul I şi II;
 persoanele cu handicap;
 pensionarii;
 veteranii şi văduvele de război;
 beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa
sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste
de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ai prevederilor <LLNK 11990 118 411821
0 28>Decretului-lege nr. 118/1990;
 alte persoane sau familii îndreptăţite.
Pe lângă categoriile de solicitanţi eligibili prevăzute la art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, la
art. 48 din aceasta sunt enumerate categoriile ineligibile pentru o astfel de
locuinţă, respectiv persoanele sau familiile care:
 deţin în proprietate o locuinţă;
 au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;
 au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
 deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de
stat.
În acest context, trebuie precizat inclusiv faptul că la art. 79 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor
de proprietari şi administrarea condominiilor5 este reglementat dreptul de
preempţiune al autorităţilor administraţiei publice locale exercitat în ceea
ce priveşte locuinţele aflate în procedura de executare silită pentru recuperarea datoriilor proprietarilor la cotele de contribuţie la cheltuielile
asociaţiei.
5
16

Această Lege a intrat în vigoare la data de 28 septembrie 2018.

Exercitarea dreptului de preempţiune de către autorităţile administraţiei publice locale este însă condiţionată de acordarea destinaţiei de
locuinţe sociale pentru acestea.
Noutatea pe care o introduc aceste prevederi vizează însă şi extinderea sferei solicitanţilor eligibili ai locuinţelor sociale, prin introducerea
categoriei proprietarilor executaţi siliţi din cauza neplăţii cotelor de
contribuţie la cheltuielile asociaţiei, care au prioritate la acordarea locuinţelor sociale, numai dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Încadrarea anumitor persoane sau familii în categoria celor neeligibili trebuie corelată cu definiţiile incluse în legislaţie pentru diferitele tipuri de locuinţe, dar şi cu măsurile de
sprijin oferite de stat, prin intermediul diferitelor programe
guvernamentale pentru cumpărarea şi construcţia de locuinţe.
Astfel, procesul de acordare a locuinţelor sociale ar trebui să
presupună o analiză riguroasă a fiecărei situaţii în parte, având
în vedere faptul că anumite categorii a priori eligibile, cum
ar fi tinerii care au vârsta până la 35 de ani, devin neeligibile
în situaţia în care beneficiază de alte forme de sprijin pentru
achiziţionarea sau construcţia unei locuinţe. Prin urmare, în
contextul în care eligibilitatea/neeligibilitatea unor anumite
persoane este determinată de faptul că acestea beneficiază de
alte forme de sprijin, în mod cert se poate concluziona că este
necesară redefinirea locuinţei sociale. Abordarea minimalistă
ce presupune luarea în considerare exclusiv a venitului nu mai
corespunde realităţilor sociale, în contextul în care un procent
semnificativ din populaţia ţării îndeplineşte acest criteriu de
eligibilitate. Revine, aşadar, autorităţilor administraţiei publice locale, care deţin atribuţii în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de acordare a locuinţelor sociale, ca în cadrul acestui
proces să valorifice şi aspecte referitoare la excluziunea socială, marginalizare sau chiar deprivare materială şi locativă.
În strânsă legătură cu cele menţionate anterior, precizăm că autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de o largă marjă de apreciere în
ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de repartizare/acordare a locuinţelor
sociale.
Astfel, în procesul de descentralizare a competenţelor, autorităţile administraţiei publice locale exercită atribuţii inclusiv în ceea ce priveşte fur17

nizarea serviciilor de interes general, pe acestea din urmă partajându-le,
în anumite situaţii, cu palierul administrativ central.
Potrivit dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea-Cadru nr. 195/2016 a descentralizării cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice exercită competenţe partajate cu autorităţile administraţiei publice centrale în ceea ce priveşte construirea de locuinţe sociale şi
pentru tineret.
Detalieri în acest sens regăsim în Legea nr. 114/1996 privind locuinţele,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin ale cărei prevederi le este atribuit consiliilor locale un rol important pentru elaborarea
şi implementarea de politici publice integrate care ar trebui să urmărească
atât construcţia de locuinţe sociale, cât şi incluziunea socială a persoanelor
care beneficiază de acestea, şi care provin de cele mai multe ori din medii
defavorizate, fiind supuse excluziunii şi marginalizării.
În acest sens sunt şi prevederile art. 38 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Consiliile
locale controlează şi răspund de fondul de locuinţe sociale situate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale respective.”
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De asemenea, în contextul analizării modului de acordare a locuinţelor
sociale nu ar trebui să fie neglijate nici prevederile art. 43 din aceeaşi lege,
detaliate anterior, din a căror interpretare reiese în mod evident faptul
că reglementările în această materie stabilesc numai categoriile de solicitanţi eligibili şi ordinea de prioritate potrivit căreia li se asigură
accesul la acestea.
Având în vedere aspectele menţionate anterior, este important să subliniem încă o dată faptul că, în timp ce legea stabileşte categoriile de solicitanţi eligibili pentru locuinţele sociale, stabilirea criteriilor de acordare/
repartizare este de competenţa consiliilor locale, conform prevederilor art.
21 din HG nr. 1275/2000 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Aplicarea principiului subsidiarităţii presupune, în acest caz, adoptarea de către consiliile locale a criteriilor de acordare a locuinţelor sociale,
cu respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de Legea locuinţei şi a
următoarei ordini de prioritate prevăzute la art. 21 din normele de aplicare
a legii:
1. condiţiile de locuit ale solicitanţilor;
2. numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii;
3. starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora;

4. vechimea cererilor.
Marja de apreciere lăsată la latitudinea autorităţilor deliberative constituite la nivel local conduce de cele mai multe ori la apariţia de discriminări aşa cum reiese din analiza hotărârilor Consiliului Director al Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).
Prin urmare, în procesul de stabilire a criteriilor de alocare a locuinţelor sociale şi ulterior de analiză a solicitărilor primite, ar trebui să se ţină
seama de prevederile art. 2 alin. (3) din OG nr. 137/2000 privind prevenirea
şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din analiza soluţiilor pronunţate de către CNCD, se constată că acesta a reţinut incidenţa prevederilor art. 2 alin. (3)
din OG nr. 137/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constatând că sunt disciminatorii acele practici
sau criterii, care deşi aparent neutre, dezavantajează anumite persoane, cu excepţia cazurilor în care respectivele practici sau criterii sunt justificate obiectiv de un scop legitim,
iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare. Astfel, chiar şi în situaţia în care scopul ce a determinat stabilirea acelui criteriu este unul legitim, autorităţile
administraţiei publice locale ce exercită atribuţii în această
materie, ar trebui să acorde o atenţie sporită metodelor utilizate şi mai ales asigurării caracterului adecvat şi necesar al
acestora. În acest context, la stabilirea criteriilor de acordare
a locuinţelor sociale merită reţinut faptul că diferenţa de
tratament devine discriminare atunci când se induc distincţii
între situaţii analoage şi comparabile, fără ca acestea să se
bazeze pe o justificare rezonabilă şi obiectivă. Mai mult decât atât, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
invocată şi în hotărârile CNCD a statuat că principiul egalităţii
exclude ca situaţiile comparabile să fie tratate diferit, iar
situaţiile diferite să fie tratate similar, cu excepţia cazului
în care tratamentul este justificat obiectiv.
Ţinând seama de aspectele menţionate anterior, transparentizarea criteriilor de repartizare/alocare a locuinţelor sociale prezintă o
importanţă deosebită pentru asigurarea efectivităţii dreptului de acces la
acestea, solicitanţii care se consideră nedreptăţiţi sau, după caz, discriminaţi, putând introduce acţiune în instanţă invocând restrictivitatea acesto19

ra.
Prin urmare, deşi acţionând în conformitate cu principiul subsidiarităţii, autorităţile administraţiei publice locale ar trebui să stabilească
criterii legale, precise şi transparente pentru acordarea locuinţelor sociale,
acestea aprobă, de cele mai multe ori, prevalându-se de dispoziţiile art. 43
Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi de cele art. 21 din HG nr. 1275/2011, criterii de repartizare care,
deşi respectă în ansamblu cerinţele legale, securizează excesiv procesul,
constituind în majoritatea cazurilor discriminări susceptibile de aplicarea
de sancţiuni administrative, conform prevederilor OG nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările
şi completările ulterioare.
Exemple concrete menite să ilustreze de o manieră sugestivă atât
vulnerabilităţile şi caracterul discriminatoriu a anumitor criterii de alocare
a locuinţelor sociale, stabilite concret prin hotărâri ale consiliilor locale
constituite la nivelul anumitor unităţi administrativ-teritoriale din România,
precum şi apectele pozitive rezultate din practica stabilirii acestora de către alte autorităţi, vor fi prezentate în cuprinsul următoarelor capitole ale
acestui ghid.

3. Stabilirea ordinii de prioritate
Ordinea de prioritate se stabilește printre solicitanții eligibili (eligibilitatea lor fiind definită conform art. 42 și art 48 al Legii locuinței), respectiv
printre categoriile beneficiare de locuințe sociale conform art. 43 al Legii
locuinței.
Ordinea de prioritate în acordarea de locuințe sociale se stabilește prin aplicarea unor criterii de selecție, care generează un punctaj
ce trebuie să prioritizeze cazurile sociale.
CAZURILE SOCIALE sunt identificabile prin:
A) Mărimea veniturilor
Conform Legii locuinței actualizate, sunt eligibile pentru locuințe sociale persoanele care au un venit net sub venitul mediu pe economie.
Însă: în România, marea majoritate a salariaților câștigă sub salariul
mediu;
De aceea: pentru a stabili ierarhia potențialilor beneficiari de locuințe
sociale, consiliile locale ar trebui să facă distincție între mai multe categorii
de venituri care sunt toate sub pragul de accesibilitate la locuință socială
stabilit de lege.
Tabel 1. Salarii nete pe economie în lei și coșul minim de consum
(date INS, 2017)
Salariu
mediu

2390
(70% din
salariați)
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Salariu
minim

Salariu median

60% din
salariul
median
(sărăcie
relativă)

1450 (50%
dintre
angajați)

1790 (din
numărul de
salariați 50%
sunt sub, și
50% sunt peste
acest prag)

1074 (25%
din
populația
României)

Coș minim de
consum pentru
o familie cu 2,8
persoane

1842 (în urban)
1600 (în rural)
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Astfel, pentru a acorda prioritate persoanelor cu veniturile cele mai
reduse, în vederea stabilirii ordinii de prioritate, se pot defini următoarele
praguri de venituri (acestea referindu-se la veniturile pe persoană din familia/ gospodăria solicitantă de locuință socială), cele mai multe puncte fiind
alocate cazurilor cu cele mai mici venituri:

sub pragul de sărăcie (un venit de 60% din venitul median);

sub nivelul câștigului salarial minim net lunar;

sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar.
Un considerent aparte din punctul de vedere al veniturilor este cel
referitor la tipurile de relații de muncă de pe urma cărora solicitanții de
locuințe sociale câștigă venituri: venituri din angajări cu contract de muncă
(pe perioadă determinată, pe perioadă nedetreminată), venituri din PFA,
venituri din contract „drept de autor”, venituri din convenții civile, venituri
din munci ziliere cu sau fără contract, diverse munci informale, venituri
din drepturi de asistență socială. Legea locuinței nu face distincție între
aceste tipuri de venituri atunci când stabilește eligibilitatea solicitanților
de locuințe sociale. Astfel, și persoanele care au venituri din prestații informale sau din drepturi de asistență socială trebuie să aibă acces la locuință
socială.
Un caz particular la acest capitol îl constituie persoanele care nu au
nici un fel de venit și care sunt, conform Legii privind prevenirea marginalizării sociale, persoane marginalizate social. Față de ele, această lege
prevede obligația consiliilor locale de a le asigura locuință, respectiv sprijin
pentru plata utilităților. Astfel, persoanele fără venit nu pot fi excluse de la
accesul la locuință socială.
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B) Condiții improprii de locuire
Petru a le defini, consiliile locale trebuie să pornească de la
scopul alocării de locuințe sociale, și anume acela de a susține
accesul la locuință al persoanelor
care nu au resurse pentru a achiziționa o locuință de pe piață.
Adică persoanele ale căror condiții de viață sunt caracterizate
prin cele mai intense și multiple
forme ale deprivării materiale, ar
trebui să fie prioritizate printre
solicitanții de locuințe sociale.
Printre formele de privare
materială, pe lângă deprivarea
financiară, un efect major asupra
vieții oamenilor îl are deprivarea
locativă. Deprivarea locativă la
rândul ei se poate manifesta în diverse moduri, care toate ar trebui să
primească punctaj adecvat în stabilirea ordinii priorităților în atribuirea de
locuințe sociale, și anume în:
- lipsa de adăpost (conform Legii Asistenței Sociale înseamnă cazurile persoanelor care trăiesc în stradă, persoane care trăiesc în
centre de găzduire temporară sau altele asemenea);
- lipsa de locuință (conform Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 97 / 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de
identitate ale cetățenilor români, înseamnă lipsa de domiciliu sau
reședință);
- risc de evacuare (din imobile retrocedate, din locuințe sociale, din
spații ocupate fără acte etc.);
- condiții improprii de locuire:
 acoperiș cu spărturi; lumină naturală proastă, lipsă de bucătărie, lipsă de toaletă în casă, fără acces la curent, fără
acces la apă și canalizare (indicatori utilizați de Eurostat);
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-

 supraaglomerare6: se pot distinge cel puțin trei categorii
de solicitanți în funcție de gradul de supraaglomerare al
locuinței în care trăiesc, astfel încât cazurile cu cel mai ridicat nivel de supraaglomerare să primească cele mai multe
puncte, și anume:
 cazuri de sub 15 mp/persoană;
 cazuri de sub 10 mp/persoană;
 cazuri de sub 5 mp/persoană;
locuirea într-un mediu nesănătos/poluat (în proximitatea unor rampe de deșeuri, situri industriale toxice, stații de epurare a apei sau
altele asemenea);
locuirea într-un teritoriu care este izolat de restul localității (distanță geografică, lipsă transport public);
locuirea în locuință neconvențională și/sau improvizată, cum ar
fi: unitate mobilă, unitate provizorie, adăposturi sau structuri
provizorii de exemplu: barăci, alte unități nedestinate locuirii dar
care sunt locuite (definiție utilizată în Recensământ).

C) Condiția de marginalizare socială
Pentru a identifica dacă o persoană solicitantă de locuință socială este
într-o astfel de condiție, se pleacă de la definiția dată de legislația privind
prevenirea și combaterea marginalizării sociale, conform căreia o persoană
este marginalizată social dacă:
a) nu are loc de muncă;
b) nu are locuință în proprietate sau în folosință;
c) locuiește în condiții improprii [adică, confirm Legii asistenței sociale,
în locuință improvizată sau într-o construcție cu destinație de locuință care
nu îndeplinește cerințele minimale prevăzute de Legea locuinței din 1996];
d) are unul sau mai mulți copii în întreținere sau face parte dintr-o familie cu mulți copii în întreținere;

e) este persoană vârstnică, fără susținători legali;
f) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
g) are în întreținere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu
handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;
h) a executat o pedeapsă privativă de libertate.
În ce privește stabilirea punctajelor, este indicat să se considere
cumularea stării de marginalizare socială cu condiția marginalizării
teritoriale, sau cea a sărăciei și excluziunii sociale cu locuirea într-o zonă
urbană/rurală marginalizată și/sau cu excluziunea locativă.
Alte criterii ce trebuie punctate cu mare atenție, deoarece au efect
asupra situației socio-economice a persoanelor, ce este criteriu fundamental al atribuirii de locuință socială, sunt următoarele:
D) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii;
E) starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor
acestora;
F) vechimea cererii de locuințe sociale (ceea ce indirect reflectă
vechimea stării de marginalizare socială, de sărăcie și de deprivare materială/locativă).

6
Conform Eurostat, procentajul populaţiei care locuieşte într-o gospodărie supraaglomerată (în care, spre exemplu, nu fiecare membru al familiei are cameră separată)
în România era de 48.4% în 2016. Conform Recensământului din 2011, media pe țară a
suprafeței locuibile pe persoană a fost de 20 mp. De pe teren cunoaștem situații de locuire
săracă în care oamenii locuiesc în spații foarte mici chiar sub 4 mp/persoană, și aceste
situații de obicei merg mână-n mână cu condițiile improprii de locuit (lipsă curent, gaz,
apă, etc).
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4. Posibile criterii și critica acestora
Tabelul de mai jos exemplifică un caz în care o Hotărâre de Consiliu
Local adoptată de administrația publică locală dintr-un oraș mare din Transilvania a definit criterii de punctaj, de eligibilitate și de selecție discriminatorii și ilegale.
reglementare din Anexele
aferente HCL

Critica acestei reglementări

CRITERII DE ELIGIBILITATE
I. CRITERII DE ELIGIBILITATE PRIVIND ACCESUL LA LOCUINȚE SOCIALE
A) Sunt eligibile următoarele categorii de persoane:
I/A.2. Solicitanții care au domici- Formularea în așa fel a criteriului, fără
liul stabil în municipiul .....
menționarea explicită că sintagma de „domiciliu stabil în municipiul....” include și cazurile persoanelor care sunt persoane fără
locuință sau fără domiciliu, așa cum sunt
ele recunoscute prin buletinele provizorii
eliberate cu mențiunea “.... fără domiciliu,
sau fără locuință” - include riscul ca în momentul evaluării dosarului, persoanele din
urmă (deci persoanele fără domiciliu adecvat) să fie declarate neeligibile.
I/A.3. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora
(soț, soție, copii care locuiesc și
gospodăresc împreună) care nu
ocupă și nu au ocupat abuziv un
imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului Local al municipiului..., ori
in proprietatea Municipiului..., pe
raza municipiului....
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În cazul persoanelor fără adăpost,
ocuparea abuzivă a unui imobil este o
soluție disperată care nu poate să fie
motiv al neeligibilității, din contră, ar
trebui să fie semn că aceste persoane au
nevoie de o locuință socială.
Dacă această prevedere nu este înscrisă în
Legea locuinței, atunci impunerea acestui
criteriu ca criteriu de eligibilitate este o
măsură ilegală din partea administrației
locale, ce reflectă și un tratament discriminator față de persoanele fără adăpost
care pentru a se adăposti poate că au ocupat spații aflate în proprietatea Statutului
în administrarea municipiului sau în proprietatea municipiului.

I/A.11. Solicitanții care pot face
dovada unui venit permanent
reglementat prin legislația în vigoare, în vederea achitării chiriei
lunare și a cheltuielilor aferente
întreținerii locuinței, dovedit prin
contract de muncă în valabilitate
certificat de angajator, cupon de
pensie, convenții civile, PFA, sau
altele asemenea. Pentru îndeplinirea criteriului nu sunt considerate eligibile veniturile din drepturile de asistență socială.

Acest paragraf reflectă că veniturile din
drepturile de asistență socială nu sunt recunoscute ca venituri (eligibile) de către
CL al Municipiului ...., astfel încât cei care
au doar astfel de venituri sunt declarați
neeligibili. Prin paragraful I/A.11 din hotărâre se păstrează caracterul ilegal și discriminator al criteriilor de punctaj, în mod
particular prin clasificarea ca neeligibili ai
acelor solicitanți care nu au venituri și/sau
au venituri doar din drepturi de asistență
socială, respectiv doar din ajutorul social
primit sub forma venitului minim garantat.
Considerăm că acest criteriu este ilegal și
discriminator pentru că și persoanele fără
venit se încadrează în categoria persoanelor care au un venit mediu net lunar pe
persoană sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, astfel ele
ar fi îndreptățite la locuință socială. Și mai
mult de atât, conform Legii nr. 116/2002
aceste persoane ar trebui să fie identificate ca persoane marginalizate social de
aparatul de specialitate al Primăriei (art.
24), și să beneficieze de un suport care să
asigure dreptul lor la locuință și servicii
publice de strictă necesitate (art. 25), iar
Consiliul Local are obligația de a analiza
modul în care au fost aplicate aceste măsuri (art. 27).
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I/A.14. Solicitanții și/sau membrii
familiei de grd. I ai acestora (soț,
soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreuna), care nu au
fost evacuați în urma rezilierii
contractului de închiriere încheiat cu Municipiul ..., din culpa lor.

Introducerea acestui criteriu printre criteriile de eligibilitate declară o persoană
care a fost o dată evacuată dintr-o locuință socială, neeligibilă pentru o viață. De
asemenea, criteriul nu oferă o definire explicită a culpei proprii, precum și analiza
în fiecare caz a măsurilor pe care Primăria
le-a luat, conform Legii privind prevenirea
marginalizării sociale, în vederea prevenirii unei astfel de evacuări.

I/B) Nu pot beneficia de locuință socială următoarele categorii de
persoane:
I/B.2. Solicitanții care nu au do- Vezi paragraful I/A.2 de mai sus.
miciliu în municipiul ...
I/B.3. Solicitanții și/sau mem- Vezi paragraful I/A.3 de mai sus.
brii familiei de grd. I ai acestora
(soț, soție, copii care locuiesc și
gospodăresc împreună) care nu
ocupă și nu au ocupat abuziv un
imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului Local al municipiului..., ori
în proprietatea Municipiului..., pe
raza municipiului....
I/B.11. Solicitanții care nu pot
face dovada unui venit permanent reglementat prin legislația
în vigoare, în vederea achitării
chiriei lunare și a cheltuielilor
aferente întreținerii locuinței,
dovedit prin contract de muncă
în valabilitate certificat de angajator, cupon de pensie, convenții
civile, PFA, sau altele asemenea.
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Fără menționarea explicită că se consideră venit toate tipurile de venit recunoscute de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale și Legea nr. 52/2011 a zilierului, deci
inclusiv veniturile realizate pe bază de
contracte de muncă pe perioadă determinată, veniturile care provin din diversele
beneficii de asistență socială, veniturile
care provin din muncile ziliere declarate
la administrația financiară, acest criteriu
are un caracter ilegal, dar și discriminator
exact față de persoanele care sunt vulnerabile din punctul de vedere al ocupării și
se află în cele mai precare situații economice.

II. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE
ÎNCHIRIERE
La data încheierii contractului de
închiriere, solicitantul și membrii
familiei de grd. I (soț, soție, copii
ai acestuia, care locuiesc și gospodăresc împreună), va prezenta o declarație notarială, nu mai
veche de trei zile, care să ateste
respectarea criteriilor de eligibilitate pentru toți membrii familiei care urmează a fi incluși cu
drepturi locative în contractul de
închiriere.

Acest criteriu introduce o altă obligație
față de solicitant decât cele cuprinse în
art. 23 al Hotărârii nr. 1275/2000 privind
normele metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței:
În vederea încheierii contractului de
închiriere pentru locuințe sociale sau de
necesitate, beneficiarii de repartiții vor
prezenta următoarele documente:
a) repartiția emisă de Consiliul Local;
b) buletinul/cartea de identitate;
c) declarație și adeverință de venit net
lunar realizat pe ultimele 12 luni, pentru
fiecare dintre membrii familiei care realizează venituri;
d) alte documente, după caz, din care pot
să rezulte unele drepturi pe care le-au dobândit în legătură cu închirierea locuinței.
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III. CRITERII DE SELECȚIE
III/I. Punctaj acordat pentru condiții de locuit:
III/I.1. Pentru chirie în locuință
privată cu contract de închiriere
vizat de Administrația Financiară..., având durata:
- sub 1 an.............................. 2p
- între 1-2 ani......................... 3p
- între 2-3 ani......................... 7p
- între 3 -4 ani..................... 10p
- între 4-5 ani....................... 15p
- peste 5 ani........................ 20p
Mențiune: Se consideră validate
din punct de vedere al încadrării
în acest criteriu contractele de
închiriere care, prin data vizei
Administrației Financiare, dovedesc înregistrarea lor în intervalul de valabilitate a contractului
de închiriere.

Acest criteriu de selecție îi exclude pe cei
care locuiesc în chirie cu contract nevizat de Administrația Financiară deci pe
cei care se află, cu cea mai mare probabilitate, în situații economice mai precare
decât cei care locuiesc în chirii pe baza
unor contracte de închiriere vizate de
fisc; dar și pe cei care locuiesc fără chirie,
dar și fără alte forme legale, în locuințe
neconvenționale înțelese în sensul definiției folosite în Recensământul populației și
locuințelor.
De aceea, acest criteriu are caracter discriminator, căci persoanele care locuiesc
în altfel de chirii (de exemplu în chirie pe
bază de contract de comodat care asigură
dreptul de folosință a locuinței respective
în regim gratuit) nu dobândesc punctele
similare în funcție de durata închirierii; iar
durata locuirii nu este considerată deloc
în cazul celor care locuiesc în locuințe neconvenționale sau chiar în stradă.

2. Dacă solicitantul și membrii familiei sunt tolerați într-un imobil,
în funcție de mp. spațiu de locuit (suprafață utilă), ce revine pe
membru de familie:
- mai mare de 12 mp .................0p
- mai mare de 10 mp, dar mai
mică, cel mult egală cu 12 mp ..4p
- mai mare de 8 mp., dar mai
mică, cel mult egală cu 10 mp..
............................................ 7p
- mai mică de 8 mp.............. 10p
Dovada numărului de membri
de familie, se face cu adeverința
eliberată de Asociația de proprietari/ locatari, din care să rezulte suprafața utilă a imobilului
precum și numărul persoanelor
care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg
anul anterior depunerii cererii,
defalcat lunar, și copii după B.I/
C.L ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv. In cazul în
care în imobil, nu este constituită
Asociație de proprietari/locatari,
dovada se face prin declarație
notarială a solicitantului. In caz
de neconcordanță, nu se acordă
punctaj la acest criteriu.

Acest criteriu exclude de la punctajul prevăzut aici persoanele care locuiesc într-o
locuință improvizată și/sau fără contract
de închiriere și/sau în locuințe fără autorizație de construcție, și/sau adăposturi
informale.
Deoarece conform Legii locuinței se impune luarea în considerare în acordarea unei
locuințe sociale a condițiilor de locuit,
cele din urmă (inclusiv suprafața locativă/
persoană) ar trebui recunoscute în cazul
tuturor solicitanților, nu doar ai celor care
sunt „tolerați” într-un imobil conform definiției legale de a fi tolerat.

III.I.3. Persoane găzduite la data Punctajul acordat pentru astfel de perdepunerii cererii în unități de soane, care sunt persoane marginalizate
asistență socială cu cazare în social este mult prea mic.
structuri din municipiul ........ 2p
Criteriile de selecție de la capitolul condiții de locuit nu sunt suficient de atotcuprinzătoare, astfel încât ele tratează inegal și discriminator exact persoanele
care sunt confruntate cu cele mai precare condiții de locuire.
Anexa 1 a Legii locuinței definește standardele locuințelor, iar Legea privind
prevenirea marginalizării sociale definește starea de marginalizare socială ca o
stare care se manifestă prin absența unui minimum de condiții sociale de viață.
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Criteriile stabilite de sistemul de recenzare a locuințelor din România fac și ele
distincție dintre locuințele convenționale și alte tipuri de locuințe. Astfel, pentru
a nu avea efect discriminator, punctajul acordat la capitolul privind condițiile de
locuire ar trebui să includă și următoarele considerente:
- locuirea în locuință cu condiții improprii: (a) fără bucătărie, (b) fără toaletă în
casă, (c) fără acces la curent, (d) fără acces la apă și canalizare;
- locuirea în locuință neconvențională, și/sau improvizată (unitate mobilă, unitate provizorie, adăposturi sau structuri provizorii de ex barăci, alte unități nedestinate locuirii, dar care sunt locuite);
- locuirea în locuințe cu o suprafață mai mică de 8 mp/membru familie indiferent
de calitatea de tolerat, sau de tipul locuinței (convențională sau nu, cu sau fără
autorizație de construcție, etc).
III/II. Punctaj acordat pentru Starea civilă
Chiar dacă starea civilă pare să fie un criteriu neutru de selecție, acest criteriu are
un efect de discriminare indirectă față
de alte tipuri de familii decât familia recunoscută ca familie de către acest HCL,
de către criteriile de selecție, și de către
formularul de aplicație. Ar fi fost corect ca
acest criteriu să se definească de exemplu
astfel, Persoanele care compun gospodăria ce aplică pentru locuință socială, utilizând terminologia folosită de Recensământul românesc.
Pentru punctele a-c se punctează Pentru a nu fi discriminator, pe lângă actul
de căsătorie legală care dovedește relația
doar una din situații.
de conviețuire sau de gospodărire în comun,
a. căsătorit fără copil ............2p acest criteriu ar trebui să recunoască drept
b. căsătorit cu copil.............. 3p validă și declarația pe propria răspundere
prin care partenerii de viață declară că se
c. necăsătorit, văduv, divorțat gospodăresc împreună și au sau nu copii pe
fără copii în întreținere .........5p care îi cresc împreună. Astfel, la punctul (a)
d. familie monoparentală..... 10p în loc de căsătorit fără copil ar trebui să se
menționeze, persoană care se gospodăreșe. copiii aflați în întreținere până te împreună cu un partener de viață, fără
la vârsta de 18 ani, precum și cei copil, iar la punctul (b) în loc de căsătorit
până la vârsta de 25 de ani care cu copil să se menționeze persoană care se
își continuă studiile universitare gospodărește împreună cu un partener de
la zi și care nu realizează veni- viață, cu copii în întreținere.
turi, pentru fiecare copil .......2p
Pentru a nu trata inegal cu efecte discriminatorii o persoană cu mai mulți copii, ar fi
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necesară atribuirea mai multor puncte pentru copiii aflați în întreținere. Mai departe,
tot cu acest scop ar fi fost nevoie să se introducă și alte situații care să se puncteze la
acest capitol: Adult căsătorit sau necăsătorit sau care se gospodărește sau nu împreună
cu un partener/o parteneră de viață, care se
gospodărește împreună cu părinții săi și/sau
îi are în întreținere și/sau în îngrijire pe cei
din urmă (familie multigenerațională).
III/III. Venitul mediu net/membru de familie (soț, soție, copii):
- mai mic decât venitul net minim
pe economie....................... 30p
- între venitul net minim și venitul net mediu pe economie... 20p
Dovada venitului este probată
prin:
- adeverința eliberată de angajator pentru ultimele 12 luni cu
detaliere lunară, pentru veniturile obținute ca urmare a unor
contracte de muncă încheiate în
condițiile legii;
- acte eliberate de către autoritățile statului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12
luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfășurării
unei activități generatoare de venituri, legal constituite (convenții
civile, PFA, drepturi de autor, dividende, participații, venituri din
drepturi de asistență socială, sau
altele asemenea)

Deoarece nivelul venitului ca și caracteristică a situației economice care îi face
pe solicitanți să fie beneficiari de locuințe
sociale, conform legii, este cel mai crucial
criteriu al atribuirii locuinței sociale, ar fi
indicat ca punctajul acordat în funcție de
nivelul venitului să fie mult mai mare.
Pentru a evita declararea ca neeligibil al
solicitantului care nu depune adeverințe
pentru ultimele 12 luni pe baza argumentului că nu i s-a putut calcula în mod
adecvat nivelul de venit, s-ar fi impus aici
următoarele mențiuni explicite:
- Pentru calcularea nivelului de venit sunt
valide, după caz, și Adeverințele pentru
o perioadă mai scurtă de 12 luni (de ex.
în cazul în care solicitantul este angajat
de mai puțin de 12 luni la angajatorul său
actual, și/sau în cazul în care el are alte
tipuri de venituri, inclusiv venituri din
drepturi de asistență socială de mai puțin
de 12 luni, și/sau în cazul și altor tipuri
venituri). De asemenea:
(1.) Pentru simplificarea procedurii, considerăm că în cazul în care solicitantul
și/sau membrii familiei incluși în cererea
pentru locuință socială nu au nici un venit,
ar fi fost suficient a se cere Declarație pe
propria răspundere din partea solicitantului în acest sens.
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(2.) Pentru evitarea oricăror neînțelegeri
cu privire la veniturile care contează în
calcularea nivelului de venit, s-ar fi impus
menționarea explicită a depunerii unor
documente care să probeze pensia de bătrânețe sau pensia anticipată, pensia de
boală, pensia de handicap, pensia de urmaș, pensia de veteran de război, sau alte
tipuri de pensii. Totuși, cuponul de pensie
din ultima lună dinainte de depunerea cererii ar putea să fie documentul justificator cu acest scop.
III/IV. Studii:
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Se punctează ultima forma de În condițiile în care în România procentul
persoanelor între 30 și 34 de ani care au
studii absolvită cu diplomă.
studii terțiare este doar de circa 28% (vezi
a) studii doctorale …..…........ 45p datele EUROSTAT), acest criteriu este unul
elitist, fiind un criteriu de selecție care
b) studii universitare ........... 40p defavorizează foarte multe persoane, și
în mod deosebit discriminează persoanele
c) școli tehnice, postliceale, școli marginalizate care nu au resurse, precum
de maiștri, colegii, subingineri .. nici părinții lor nu au avut resurse adecvate
...........................................35p pentru absolvirea acestui nivel de studiu.
De asemenea, chiar dacă criteriul studiilor
d) studii medii, licee, școli profe- este aparent un criteriu neutru, el acțiosionale ……......................... 30p nează ca o formă de discriminare indirectă
împotriva persoanelor de etnie romă. Lue) studii generale ……………… 20p ând în considerare că (conform Recensământului 2011) doar 0.7% dintre persoanele
f) fără studii, studii primare ... 5p declarate de etnie romă au studii superioare, punctarea studiilor doctorale și a studiilor universitare cu atât de multe puncte
are un efect discriminatoriu față de romi.
De asemenea, din punctul de vedere al
spiritului definirii locuinței sociale în Legea
locuinței care trebuie să răspundă la o nevoie și nu este o răsplată pentru un merit,
este ilegală punctarea cu 45 de puncte a
studiilor doctorale în timp ce nivelul venitului sub venitul minim se punctează cu 30
de puncte, locuirea în condiții inadecvate
se punctează cu 0 puncte, încadrarea în
grad de handicap permanent cu 10 puncte
sau diverse alte boli cu 0 puncte, precum și
statutul de evacuat dintr-o locuință retrocedată cu 40 de puncte, sau numărul de
copii cu 2 puncte/copil

III/V. Vechimea în muncă
- vechimea în muncă probată
prin orice document care atestă
vechimea în muncă, cum ar fi:
copie a cărții de muncă, adeverință eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă...,
adeverință eliberată de Casa
Națională de Pensii Publice etc.
(se acordă doar pentru solicitant)
1pct. pentru fiecare an, fără a se
depăși 40 p

Deoarece solicitantul nu este singur, pentru a susține solicitanții din categorii marginalizate social ar trebui să se considere
vechimea în muncă a tuturor persoanelor
care sunt introduse în aplicația pentru
locuință socială, și nu doar vechimea în
muncă a solicitantului.

III/VI. Condiții speciale:
- pentru vechimea solicitării (vechimea depunerii dosarului) de
locuința (începând cu anul 1997)
și pentru categorii speciale de
solicitanți:
a) până la un an vechime ….... 0p
b) pentru fiecare an de vechime a
solicitării ............................. 2p
c) persoanele cu dizabilități încadrate într-o categorie specială de
handicap permanent (se acordă
doar pentru unul dintre membrii
familiei) ............................. 10p
d) veteranii și văduvele de război,
beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri
și luptătorii care au contribuit
la victoria Revoluției române din
decembrie 1989, nr. 341/2004,
cu modificările și completările
ulterioare (urmașii eroilor martiri, răniții și luptătorii in Revoluția din decembrie 1989), și ai
prevederilor Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura

Dacă este cazul, acest punctaj ar trebui
acordat tuturor membrilor familiei încadrate într-o categorie specială de handicap permanent, nu doar solicitantului.
Acest punctaj ar putea fi dobândit de persoanele din dosar chiar dacă nu sunt ele
solicitanții cererilor de locuințe sociale,
dar fac parte din familia/gospodăria care
aplică.
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instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările și completările ulterioare. ................................10p
e) persoane care au beneficiat de
serviciu de tip rezidențial (provin
din instituții de ocrotire socială și
care au împlinit vârsta de 18 ani)
..........................................40p
f) pensionari prin împlinirea vârstei-standard de pensionare și
realizarea stagiului minim de cotizare (se acordă doar pentru solicitant).................................5p
g) pensionari anticipat (se acordă
doar pentru solicitant) ...........3p
h) pensionari de boală pentru incapacitate permanentă de muncă (se acordă doar pentru solicitant)..................................... 7p
i) persoane evacuate din foste
case naționalizate și retrocedate
fostului proprietar .............. 40p
j) persoane în curs de evacuare
din foste case naționalizate și retrocedate fostului proprietar .....
.......................................... 30p
k) persoane care locuiesc în
imobile revendicate și au contract de închiriere încheiat
cu Municipiul ..., în derulare
……………………………............... 5p
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Acest punctaj, de asemenea, ar putea
fi acordat tuturor membrilor familiei/
gospodăriei solicitante.
La fel ca mai sus

Faptul că nu se punctează deloc starea
de sănătate a solicitanților și a membrilor
familiei/gospodăriei care aplică pentru
locuință socială are efect discriminator
față de persoanele care trăiesc în condiții
precare care le cauzează și agravează
diverse boli cronice. Prin nepunctarea
stării de sănătate nu se respectă
prevederile legislației locuirii în ceea
ce privește criteriul stării de sănătate.
HCL acordă punctaj doar în cazul
persoanelor încadrate în categoria de
handicap permanent, astfel nu respectă
întru totul legea, și îi tratează inegal
sau discriminator pe cei care suferă de
boli cronice ce le afectează atât forța de
muncă cât și calitatea vieții, fără însă a
beneficia de pensie de boală sau pensie
de handicap, precum îi exclude și pe cei
care sunt încadrați într-o categorie de
handicap nepermanent.

III/VII. Cazuri de forță majoră
Pentru ca acest punctaj să nu fi fost discriminator la adresa persoanelor din categorii sociale marginalizate, ar fi fost nevoie
ca la capitolul de cazuri de forță majoră
să se fi explicitat clar cazurile de locuire în condiții de nesiguranță, după caz, în
mediu poluat, într-un cartier izolat, într-un
așezământ informal sau într-un ansamblu
de locuințe informale care prezintă riscul
unor demolări și/sau evacuări din motive
ce țin de regenerare urbană sau dezvoltare
imobiliară, sau într-o zonă de locuire
dezavantajată, marginalizată, eventual
și segregată, precum și neglijată de
Prin cazuri de excelență se înțe- autoritățile locale de-a lungul mai multor
lege cazurile solicitanților care ani și decenii din punctul de vedere al
și-au adus aportul la creșterea dezvoltării infrastructurale.
prestigiului Municipiului ... sau
a țării prin performanțe intelec- Nicăieri în textul legii nu se face referire
tuale, culturale, sportive, civice, la excelenţă ca fiind unul dintre criteriietc. Solicitanții vor depune orice le pentru care trebuie atribuite locuinţe
document pe care il apreciază ca sociale. De aceea, acest criteriu are un
fiind dovadă în obținerea puncta- caracter ilegal. Dacă dorește, municipalijului
tatea poate să constituie un fond locativ
diferit pentru asemenea situaţii, de exem- la latitudinea comisiei și pentru plu în cazul locuințelor de serviciu, dar nu
situații care nu se regăsesc în cri- poate să adopte acest criteriu în alocarea
teriile de punctaj (memorii, re- de locuințe sociale.
comandări, anchete sociale, etc.)
...................................... 0-20 p
Prin cazurile de forță majoră se
înțeleg cazurile de sănătate, altele decât cele punctate la Condițiile speciale din criterii sau
alte cazuri pe care Comisia le
apreciază ca fiind deosebite cu
privire la condiția umană, situații
familiale deosebite, violența domestică, precum și alte asemenea situații cu implicații directe
sau indirecte asupra drepturilor
și libertăților cetățenești, a calității și demnității ființei umane.

37

5. Exemple de succes - criterii care pot fi utilizate
Criteriile enumerate la acest capitol sunt propuneri rezultate din analiza făcută în capitolele anterioare. Analiza a demonstrat că, în cazul atribuirii de locuințe sociale, criteriile din legislația locuirii trebuie coroborate
cu cele din legislația socială și legislația anti-discriminare.

-

Acest imperativ se impune deoarece, dincolo de criteriile de eligibilitate și categoriile eligibile stabilite în art. 42, 43 și 48 al Legii locuinței,
trebuie să se asigure accesul la locuințe sociale al persoanelor aflate
în situații socio-economice dificile (sărăcie, excluziune, marginalizare
socială și teritorială, deprivare și nesiguranță locativă). Acest lucru se
poate urmări, spre exemplu, prin aplicarea criteriilor de mai jos.

-

Nivelul venitului (criteriu central conform art. 2 și art. 42 al Legii locuinței, dar și al legislației sociale) – punctajul cel mai mare se acordă celor
cu veniturile cele mai reduse:
- sub pragul de sărăcie (un venit de 60% din venitul median) .... 20p
- venitul minim garantat (ajutorul social) .... 15p
- sub nivelul câștigului salarial minim net lunar .... 15p
- sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar .... 10p
Se iau în considerare nu doar veniturile din angajare sau din drepturi
de asistență socială, ci și venituri din munci prestate în cadrul unor relații
informale de muncă.
Condițiile de locuit (criteriu de prioritizare, conform art. 21 al Normelor metodologice de aplicare a Legii locuinței, și aspect important al
condiției socio-economice) – cazurile care cumulează cele mai multe dintre
situațiile dificile de mai jos vor obține punctajul cel mai mare la acest capitol al Condițiilor de locuit:
- lipsa de adăpost, indiferent de cauza care a dus la această situație (sau
locuirea în stradă, fără acoperiș deasupra capului); cu respectarea art.
48 al Legii locuinței (criteriu care nu poate fi neglijat/schimbat la nivel
local) .... 5p
- lipsa de locuință, indiferent de cauza care a dus la această stare (lipsa
de domiciliu sau reședință recunoscută prin act de identitate tip cartelă datorită locuirii într-o locuință neconvențională; sau locuirea de
facto într-o locuință neconvențională/ improvizată chiar dacă persoana
are o adresă de domiciliu trecută pe actul de identitate; sau locuirea în
adăposturi de noapte sau centre de urgență; sau alte situații similare);
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-

-

-

-

-

cu respectarea art. 48 al Legii locuinței (criteriu care nu poate fi neglijat/schimbat la nivel local) .... 5p
condiții improprii de locuire: acoperiș cu spărturi (1); lumină naturală
proastă, aer umed și mucegăit (1); lipsă de bucătărie (1); lipsă de toaletă în casă (3); lipsă de baie în casă (2); fără acces la curent (3); fără
acces la apă și canalizare (3); fără acces la gaz (1) .... 15p
nesiguranță locativă datorată locuirii informale (cazuri în care se impune/dorește mutarea din locuința informală respectivă) .... 5p
nesiguranță locativă datorată riscului de a fi evacuat dintr-o locuință,
indiferent din ce cauză (ocupare informală a unor imobile din cauza
lipsei de locuință alternativă; neplata chiriei și/sau utilităților din cauză de lipsă de resurse de venituri care să acopere aceste costuri și/
sau din cauza lipsei unor măsuri din partea autorităților de prevenire
a marginalizării sociale; nevoia de a renova sau demola clădirea din
motive de siguranță) .... 5p
evacuat din alte locuințe sau spații locative decât cele retrocedate, inclusiv din locuințe din vechiul fond de stat ce trebuie renovate sau demolate din cauză de nesiguranța infrastructurii, sau din cauzele menționate mai sus .... 5p
risc de evacuare din clădire retrocedată (persoanele aflate în această
situație sunt definite prin art. 43 al Legii locuinței ca și categorii beneficiare de locuință socială ce trebuie să fie considerate drept prioritare; din acets motiv, această situație poate să fie punctată cu mai
multe puncte decât restul cazurilor de sub criteriul Condiții de locuire)
.... 20p
evacuat din clădire retrocedată sau teren retrocedat (vezi observația
de mai sus) .... 20p
locuire supraaglomerată (punctajul cel mai mare se acordă gradului cel
mai mare de supraaglomerare)
 cazuri de sub 15 mp/persoană .... 5p
 cazuri de sub 10 mp/persoană .... 10p
 cazuri de sub 5 mp/persoană .... 15p
supraîncărcarea cu costurile de locuire, dacă persoana ar locui într-o
locuință închiriată de pe piață (40%, 60%, 80%, 100%, 100%+ : punctajul
cel mai mare se acordă gradului cel mai mare de supraaglomerare) ...
4-6-8-10-12p
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-

locuirea într-un mediu nesănătos/poluat (în proximitatea unor rampe
de deșeuri, situri industriale toxice, stații de epurare a apei sau altele
asemenea) .... 5p
- locuirea într-un teritoriu care este izolat de restul localității (distanță
geografică, lipsă transport public) .... 5p
Marginalizarea socială (art. 3 și art. 23 al Legii privind prevenirea și
combaterea marginalizării sociale, art. 49 al normei metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi)
Conform legislației specifice condiției de marginalizare socială, prin
persoană marginalizată social se înțelege persoana care beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim
garantat, în condițiile Legii nr. 416/2001, și se află în cel puțin două dintre
următoarele situații:
a) nu are loc de muncă;
b) nu are locuință în proprietate sau în folosință;
c) locuiește în condiții improprii;
d) are unul sau mai mulți copii în întreținere sau face parte dintr-o familie cu mulți copii în întreținere;
e) este persoană vârstnică, fără susținători legali;
f) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
g) are în întreținere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu
handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;
h) a executat o pedeapsă privativă de libertate.
Pe baza acestei reglementări legale, precum și datorită faptului că
situațiile enumerate aici au fost deja punctate separat, în stabilirea punctajului la acest criteriu se pot distinge următoarele categorii:
- persoanele care se află în cel puțin două din situațiile enumerate mai
sus .... 2p
- persoanele care se află în patru din situațiile enumerate mai sus .... 4p
- persoanele care se află în șase din situațiile enumerate mai sus .... 6p
- persoanele care se află în toate din situațiile enumerate mai sus .... 8p
punctajul fiind cu atât mai mare cu cât mai multe situații dificile se cumulează în cazul persoanei/familiei solicitante.
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Starea de sănătate (conform art. 21 al normelor metodologice de aplicare a Legii locuinței)
Se vor lua în considerare cazuri de:
- invaliditate

-

dizabilitate (încadrare într-un anumit tip de handicap)
boli cronice.
Se punctează fiecare tip de boală/dizabilitate în parte. Condițiile
de locuire improprii, împreună cu sărăcia în general sunt factori care pot
cauza/agrava diverse boli, respectiv exclud persoanele respective de la posibilitatea de a-și îngriji sănătatea, respectiv de a se trata în mod adecvat.
Număr copii (art. 21 al normelor metodologice de aplicare a Legii locuinței).
Vechimea cererii de locuință socială care reflectă nevoia de locuință socială nesatisfăcută de-a lungul timpului (art. 21 al normelor metodologice de aplicare a Legii locuinței)
Pe lângă criteriile de mai sus, și pentru a respecta prevederile art. 43
al Legii locuinței, care stabilește categoriile de persoane ce trebuie să beneficieze de prioritate în atribuirea de locuințe sociale se mai pot puncta
următoarele:
Vârsta: primesc un punctaj mai mare tinerii care au vârsta de până la
35 de ani, respectiv pensionarii.
Tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit
vârsta de 18 ani.
Veteranii și văduvele de război.
Beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie
1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de
suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ai
prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare.
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înainte de toate”) a demonstrat că atunci când sunt îndeplinite
condițiile unei locuiri decente, oamenii pot trece chiar peste situații dificile (alcoolism, abandon școlar etc) și se pot integra mai
uşor în societate.

5. Ce face diferența?/Cum putem face diferența
când sunt cazuri similare?
5.1 Despre similaritatea cazurilor
Persoanele care solicită locuințe sociale fac parte din categoria persoanelor vulnerabile. Dincolo de datele obiective ce țin de situația socio-economică, deși selecția este un proces administrativ care se dorește a fi cât
mai imparțial (de aceea se elaborează criterii), există întotdeauna un grad
de subiectivitate, grad oglindit în criterii. Atunci când punctajele sunt egale, gradul de subiectivitate poate fi și mai mare. Pentru a evita acest lucru,
este nevoie ca decizia să fie foarte bine justificată administrativ și social.
Gradul de vulnerabilitate diferă și, de asemenea, șansele pe care persoana respectivă le are pentru a depăși starea de vulnerabilitate. În cazurile în care numărul de puncte obținute în urma evaluării este egal, analiza
fiecărui caz în parte va scoate la iveală detalii diferite. Chiar dacă, de
exemplu, persoanele locuiesc în aceeași comunitate, au un număr egal de
copii, condițiile de locuire sunt similare sau accesul la servicii este același,
fiecare caz trebuie tratat separat. E posibil ca situația copiilor să difere,
sursele de venit să fie diferite sau nevoile medicale să fie diferite. Atunci
este nevoie să luăm în calcul aceste elemente și să le prioritizăm într-un
mod în care locuința socială să contribuie la dezvoltarea familiei, la ieșirea
ei din vulnerabilitate. Pentru aceasta este nevoie să înțelegem clar care
este rolul locuinței sociale, de ce autoritatea publică locală sau centrală
investește în acest domeniu.
Pentru ce contează locuința socială?
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1.

Primul rol al locuinței este acela de a oferi adăpost, de a proteja
locuitorii de intemperiile vremii, de a le asigura gradul minim de
siguranță de care omul are nevoie pentru a desfășura activitățile
zilnice.

2.

Al doilea rol important al locuinței sociale este acela de a ajuta familia să își depășească starea de vulnerabilitate. Fără un loc
adecvat pentru odihnă, fără condiții minime de igienă, atât adulții
cât și copii nu sunt bine primiți în societate, consecința fiind imposibilitatea de a obține un loc bun de muncă sau de a performa
la școală. Succesul programelor de genul ”housing first” (”locuința

În situația în care există punctaje egale, este de preferat să se meargă
cu analiza cazurilor individuale mai în profunzime, observând și ierarhizând
elementele care sunt diferite, din perspectiva rolurilor locuinței sociale în
dezvoltarea individului/familiei.
Pentru a departaja cazurile de solicitanți cu punctaje egale trebuie
să pornim de la aceste două roluri fundamentale ale locuinței. Pe de altă
parte, situația trebuie analizată nu numai din perspectiva beneficiarului, ci
și din cea a furnizorului de locuințe sociale.

5.2 Dificultăți ale furnizorului de locuințe sociale
Din discuțiile cu reprezentanții autorităților publice locale, principalele
dificultăți sunt:
1.

Numărul foarte mic de locuințe sociale, în comparație cu solicitările. Construcția de locuințe sociale este lăsată în mare parte în
responsabilitatea autorităților locale. Prin programele sale, guvernul nu sprijină financiar foarte mult construcția acestor locuințe.
Ca urmare, autoritățile locale sunt confruntate cu liste lungi de
așteptare. Există un interes al autorităților locale pentru locuire,
demonstrat de accesarea altor programe care sunt finanțate mai
mult (programul ANL, programele de îmbunătățire a eficienței
energetice a blocurilor). Finanțarea foarte mică de la nivel central
și nealocarea de fonduri la nivel local au dus la imposibilitatea autorităților locale de a adresa această problemă pe scară largă. Mai
mult, lipsa de specialiști care înțeleg atât domeniul social cât și cel
al arhitecturii/urbanismului și lipsa de colaborare între aceștia, au
dus la transformarea procesului de selecție a beneficiarilor în unul
strict administrativ. Atunci când punctajele sunt egale sau foarte
apropiate, singura soluție rezonabilă este asigurarea unei locuințe
pentru toți. O soluție aplicată de către unele autorități publice
locale a fost plata chiriei pentru o perioadă determinată de timp.
O altă soluție a fost schimbarea statutului unor locuințe publice în
locuințe sociale.
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2.

Cheltuielile mari care sunt suportate câteodată din bugetul local
pentru întreținerea acestor locuințe. Aceasta este o problemă foarte sensibilă. De obicei, datorită unor situații incerte din punct de
vedere administrativ (expirarea contractelor de închiriere, subînchirierea etc) sau datorită gradului mare de sărăcie al locuitorilor,
cheltuielile pentru aceste blocuri sunt suportate din bugetul local.
Astfel, pentru o administrație cu un buget mic, această situație
devine una foarte greu de gestionat și a creat tendința de a evita
oferirea de locuințe sociale celor mai săraci dintre săraci, deși îndeplineau criteriile.
Aceste două dificultăți ale autorităților locale influențează alocarea de
locuințe sociale în general, și în special în situațiile în care punctajul este
același. Răspunsul la aceste probleme nu poate fi decât creșterea stocului
de locuințe sociale sau găsirea de soluții alternative.

5.3 Cum abordăm situațiile în care punctajul este egal
Dacă criteriile existente în grilă nu pot face departajarea, sugerăm un
set de criterii generale, dar esențiale pentru dezvoltarea socio-economică
a posibililor beneficiari. Ele țin cont de situația de vulnerabilitate, de rolul
locuinței sociale dar și de dificultățile autorităților locale. Premisa de la
care pornim este că persoanele se află într-o situație reală de vulnerabilitate, testată deja prin grila existentă.
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Propunerile sunt:
Situații în care viața este pusă în pericol – comisia poate cere fotografii despre posibilele amenințări – fie locuința
este precară, nu asigură protecția necesară mai ales pe timpul iernii, fie condițiile igienice sunt o amenințare reală, fie
locuiesc în zone de hazard natural, fie în locuri unde locuirea
nu este permisă, etc. Chiar dacă unele din aceste situații fac
parte din criteriile deja existente în grilă, situațiile în care
viața este pusă în pericol ar trebui adresate în primul rând.
Dezvoltarea copiilor – situațiile în care posibilitatea de
dezvoltare a copilului este pusă în pericol ar trebui adresate cu prioritate. Abandonul școlar, starea precară de sănătate sau subnutriția sunt doar câteva elemente care au
legătură cu o locuire decentă. Integritatea fizică sau chiar
viața copiilor sunt puse în pericol în fața unor amenințări
precum sistemele improvizate de electricitate și căldură.

Rolul pe care locuința îl joacă în ieșirea din situația de vulnerabilitate – aceste situații pot fi diverse, cel mai elocvent
exemplu fiind acela al persoanelor care nu beneficiază de apă
sau de un spațiu pentru asigurarea igienei. Șansele acestor persoane de a lucra permanent sunt foarte mici, ca și ale copiilor
de a se simți primiți la școală. În multe din aceste cazuri asigurarea locuinței poate ajuta mult familia să își depășească
problemele economice. În această situație, riscul de nu plăti
cheltuielile aferente locuirii scad semnificativ. Acest criteriu
poate fi privit și din perspectivă opusă, adică șansele familiei
de a se adânci în situația de vulnerabilitate dacă nu primește o
locuință. Cel mai clar exemplu aici este riscul de a fi evacuat.
În această etapă, departajarea nu se poate face pe baza punctajului,
datorită naturii criteriilor. Mai degrabă este necesară o discuție în cadrul
comisiei în care să se țină cont de cele 3 criterii menționate. Modalitatea
de luare a deciziei este stabilită de comisie, criteriile reprezentând aspecte care trebuie analizate. Dacă este nevoie, comisia poate cere informații
suplimentare de la serviciul de asistență socială.
În situațiile în care punctajul este egal iar în urma analizei criteriul
decisiv a fost cel cu numărul 3 (rolul pe care locuința îl joacă în ieșirea
din situația de vulnerabilitate), se poate decide încheierea contractului
de închiriere pe o perioadă de probă, în care se pot urmări eforturile de
depășire a situației de vulnerabilitate.
Pentru o abordare coerentă, ideal ar fi dacă administrația publică locală ar avea o strategie de locuințe sociale și un plan anual privind locuințele
sociale. Acestea ar asigura împreună pe termen mediu și lung capacitatea
autorităților locale de a crea un fond de locuințe sociale prin care să răspundă la nevoia de locuințe sociale pe plan local.
În cadrul strategiei multianuale și planului anual de locuințe sociale
pe plan local, ar fi bine să existe un plan prin care administrația publică
locală ar putea răspunde la nevoia de locuințe sociale a celor mai nevoiașe
persoane din localitate. În cadrul acestui plan ar fi ideal dacă față de persoanele fără adăpost (în sensul larg al cuvântului, adică incluzând persoane
fără acoperiș, persoane fără locuință, persoane care locuiesc în locuințe
improprii și persoane care locuiesc în nesiguranță) administrația publică
locală ar putea să aplice principiul de „locuință înainte de toate”, adică
să asigure accesul de facto al tuturor acestor persoane la locuințe sociale
adecvate.
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6. Mecanisme instituționale
Mecanismul instituţional consacrat pe cale normativă pentru stabilirea
criteriilor de acordare a locuinţelor sociale şi ulterior prioritizarea alocării
acestora, în baza solicitărilor primite, este aferent palierului administrativ
care se situează cel mai aproape de cetăţeni, respectiv cel al administraţiei
publice locale.
Cu toate acestea, aspectele abordate în cuprinsul prezentului ghid denotă anumite limitări ale acestuia, reieşite atât din lipsa de capacitate
administrativă, cât şi din inexistenţa unei separări instituţionale între
structura care aprobă criteriile de acordare a locuinţelor sociale şi cea
care aprobă lista beneficiarilor.
Consecinţa formalizării şi securizării excesive a criteriilor de acordare
a locuinţelor sociale determină apariţia de discriminări sancţionate în mod
constant de către CNCD. Preîntâmpinarea apariţiei acestora s-ar putea realiza, printr-o abordare multisectorială, care implică constituirea de comisii
mixte de analiză a solicitărilor primite.

Rezultă aşadar, că mecanismul instituţional creat pentru acordarea locuinţelor sociale este recomandabil să fie extins la nivel local, prin adoptarea de hotărâri de Consiliu Local, pentru monitorizarea comportării în
timp a acestor imobile, astfel încât să se asigure durabilitatea investiţiei
realizate pe termen lung.
Nominalizarea prin act administrativ al autorităţilor administraţiei
publice locale unui serviciu/compartiment responsabil cu monitorizarea
funcţionării şi întreţinerii curente a locuinţelor sociale este de natură să
preîntâmpine ulterior, situaţii de tipul relocărilor.
De asemenea, o abordare coerentă şi integrată a acestei problematici
la nivel local, ar trebui să ia în considerare, inclusiv identificarea resurselor
necesare pentru implementarea periodică a unor programe de reparaţii şi
reabilitare a respectivelor imobile.

Rolul comisiilor de analiză a solicitărilor primite este la fel de important, ca şi cel al criteriilor stabilite pentru acordarea locuinţelor sociale şi
al ordinii de prioritate. Nominalizarea membrilor acesteia prin act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale ar trebui să asigure atragerea de competenţe şi expertiză necesare realizării unei analize adecvate
fiecărei situaţii în parte.

Pe de altă parte, analiza mecanismului instituţional nu se poate face
fără o prezentare minimală a programelor iniţiate pentru soluţionarea problemelor privind fondul de locuinţe, în contextul în care dezvoltarea şi implementarea unei politici eficiente în materia locuinţelor sociale presupune
interacţiunea cu palierul adminstraţiei publice centrale cu care partajează
aceste competenţe.

Totodată, pe lângă anchetele sociale care, de cele mai multe ori, prezintă un caracter pur formalist, stabilirea unei metodologii de lucru a comisiilor de analiză a solicitărilor de acordare a locuinţelor ar fi de natură
să garanteze o abordare adecvată a situaţiilor sociale speciale, care nu se
încadrează în tipare legislative stricte.

În acest sens, este ilustrativ exemplul Programului de construcţii de locuinţe sociale al cărui mecanism este reglementat prin Legea nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, stabilirea pe cale administrativă sau normativă a unei metodologii de lucru adecvate a comisiei de analiză a solicitărilor primite, corelată cu instituirea de mecanisme de consultare cu privire la criteriile de
acordare a locuinţelor sociale, menite să asigure inclusiv transparentizarea
sporită a acestora, precum şi cu separarea instituţională a atribuţiilor ce
revin diverselor structuri, contribuie la combaterea excluziunii sociale şi
limitarea deprivării locative.
Dincolo de problema acută a lipsei fondului de locuinţe sociale, suste46

nabilitatea unor asemenea investiţii implică asigurarea resurselor necesare
realizării lucrărilor de întreţinere şi/sau reparaţii ce ţin de uzura elementelor de construcţii cauzate de vechimea acestora sau de alte deteriorări
intervenite în structura lor.

Astfel, finanţarea construirii acestora reprezintă rezultatul parcurgerii
mai multor etape prealabile, principalele condiţionări fiind reprezentate
de:
• existenţa dreptului de proprietate publică asupra terenului, acesta
trebuind să facă parte din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale ce a identificat această necesitate;
• prioritizarea investiţiilor în locuinţe sociale, la nivel local;
• existenţa în bugetul local a resurselor necesare finanţării documentaţiilor tehnico-economice ce stau la baza construirii de locuinţe sociale (studii de fezabilitate) şi chiar a demarării lucrărilor
propriu-zise de execuţie;
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•

prioritizarea listelor de investiţii în locuinţe sociale la nivel central.

Realizarea efectivă a locuinţelor sociale presupune încheierea unui
contract de finanţare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi unităţile
administrativ-teritoriale incluse în acest program. Însă din păcate,
finanţarea se acordă doar pentru decontarea lucrărilor de construcţiimontaj, costurile pentru realizarea documentaţiilor tehnico-economice necesare acestor investiţii, precum şi cele de administrare rămân în sarcina
autorităţilor administraţiei publice locale.
În acest context, lipsa terenurilor necesare pentru construirea unor
asemenea locuinţe, corelată cu prioritizarea investiţiilor la nivel local, în
funcţie de resursele financiare disponibile îngreunează accesarea unor asemenea programe.
De asemenea, lipsa acută de locuinţe sociale a determinat reglementarea de modalităţi alternative de finanţare a acestora, cum ar fi cele reprezentate de crearea Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, prin OUG nr.
19/2019 care modifică şi completează OUG nr. 114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor
termene.
Gestionat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, acest
fond finanţează în plan secundar, inclusiv proiecte vizând locuinţele sociale.
Un exemplu ce ar putea fi replicat îl reprezintă Programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi” aprobat prin HG nr. 1237/2008,
prin intermediul căruia a fost instituit un parteneriat între ANL şi Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, (Ministerul Dezvoltării) având
ca obiectiv construirea unor asemenea locuinţe sau chiar transformarea,
modernizarea şi/sau reabilitarea unor construcţii proprietate publică existente sau aflate în diferite stadii de execuţie în acelaşi scop.
Mecanismul de realizare a acestor investiţii a contracarat lipsa de capacitate administrativă a autorităţilor locale şi insuficienţa resurselor financiare, în contextul în care programul a asigurat inclusiv finanţarea documentaţiilor tehnico-economice necesare realizării investiţiei, iar iniţierea
şi derularea procedurilor de achiziţie publică necesare pentru proiectarea
şi execuţia lucrărilor de construcţie sau reabilitare a intrat în sarcina ANL.
De asemenea, în strânsă legătură cu această problematică şi în strânsă
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legătură cu excluziunea, segregrarea şi marginalizarea socială trebuie abordată şi locuirea informală. Aceasta reprezintă o realitate larg răspândită în
România, iar legalizarea acestui tip de aşezări a devenit o necesitate pentru asigurarea siguranţei locative a persoanelor şi familiilor ce fac parte din
grupurile vulnerabile şi a accesului acestora la un mediu de viaţă sănătos.
Astfel, satisfacerea acestei necesităţi legislative s-a concretizat relativ recent prin modificările aduse Legii nr. 350/2001 care reglementează
amenajarea teritoriului şi urbanismul. Deşi, în concret, modalitatea prin
care problematica locuirii a fost reglementată a presupus modificarea unei
legi de planificare teritorială, mecanismul instituţional creat are la bază o
abordare multisectorială.
Prin urmare, în cadrul unui demers mai amplu de identificare a aşezărilor informale şi de elaborare de politici publice privind locuirea, accesul
la infrastructură, sănătatea publică şi siguranţa persoanelor, legitimat prin
modificările aduse Legii amenajării teritoriului şi urbanismului7, mecanismul instituit prevede inclusiv organizarea şi funcţionarea unei comisii pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, sprijinul
metodologic şi operaţional pentru autorităţile administraţiei publice locale,
precum şi monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor şi implementării
acţiunilor stabilite la nivel local.
În acest context, dată fiind importanţa pe care o prezintă locuirea
informală, noile prevederi introduse în Legea nr. 350/2001 stabilesc în sarcina consiliilor judeţene, prin instituţia arhitectului-şef obligaţia organizării
unor asemenea comisii. Caracterul multidisciplinar al acestor comisii rezidă
în însuşi faptul că sunt alcătuite din reprezentanţi ai structurilor specializate privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, control şi disciplină în
construcţii, asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel judeţean,
sănătate publică, problemele romilor, de la nivelul judeţean şi din unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora au fost identificate aşezări
informale, precum şi reprezentanţi ai comunităţilor din aşezările informale
de pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti şi reprezentanţi ai societăţii civile.
Totodată, prin intermediul schimbărilor legislative intervenite este evidenţiată inclusiv legătura existentă între locuinţele informale şi locuinţele
sociale. Conform prevederilor art. 271 recent introdus în Legea amenajării
7

Prin Legea nr. 151/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 623 din 26 iulie 2019.
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teritoriului şi urbanismului, primarul este cel în sarcina căruia sunt stabilite
o serie de obligaţii cu privire la identificarea terenurilor din cadrul teritoriului administrativ ocupate de aşezări informale, realizează şi actualizează baza de date cu privire la numărul de persoane ce locuiesc în aşezări
informale, imobilele ocupate de acestea şi tipologia aşezărilor informale şi
informează locuitorii din aceste aşezări cu privire la prevederile prezentei
legi.
O realitate importantă care a fost, de asemenea, reglementată, în contextul noilor modificări legislative intervenite este cea a cazurilor în care
se impune desfiinţarea totală sau parţială a aşezărilor informale, primarul
trebuind să asigure relocarea respectivilor locuitori.
Aşadar, relocarea reprezintă un demers condiţionat din punct de vedere legal, fie de oferire de soluţii alternative de locuire, fie de asigurare
de locuinţe sociale, fie de sprijinul pentru reconstrucţia locuinţelor pe
terenuri echipate edilitar, identificate şi puse la dispoziţie de autorităţile
administraţiei publice locale.
Însă, utilizarea noilor mecanisme create pentru legalizarea aşezărilor
informale şi asigurarea accesului acestor locuitori la utilităţile ce ar trebui
să existe pentru satisfacerea necesităţilor esenţiale nu ar trebui, în niciun
caz, să conducă la apariţia unor situaţii de discriminare în procesul de
relocare a respectivilor locuitori.
Conform noilor prevederi legislative, relocarea trebuie să presupună
informarea şi consultarea prealabilă a locuitorilor vizaţi de acest demers şi
obţinerea acordului acestora.
Cu toate acestea, consultarea locuitorilor şi obţinerea acordului acestora nu trebuie să fie un proces exclusiv formal, având în vedere hotărârile
pronuntaţate de CNCD în această materie.
Prin hotărârile pronunţate8, CNCD a stabilit că legitimitatea demersului
de relocare trebuie analizată în strânsă legătură cu alternativa asigurată
pentru relocare şi modalitatea în care a avut loc relocarea. În esenţă, acordul nu este liber şi neviciat atunci când este obţinut de la persoane care
se află într-o poziţie de dependenţă socio-economică faţă de autorităţi. În
consecinţă, acordul exprimat este viciat în cazul în care cetăţenii se aflau
într-o situaţie de dependenţă faţă de primărie din perspectiva drepturilor
8 A se vedea Hotărârea nr. 228/2012 practici discriminatorii manifestate faţă de
comunitatea romă prin mutarea membrilor acestei comunităţi din zona Craica în clădirile
fostei societăţi comerciale Cuprom, Baia Mare.
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acordate, dat fiind faptul că acestea aparţin grupurilor vulnerabile.
Destinat îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a locuitorilor aparţinând grupurilor vulnerabile şi asigurării accesului acestora la o locuinţă decentă,
eficienţa mecanismului de legalizare a aşezărilor informale trebuie analizată din mai multe perspective, făra a nega importanţa abordării multisectoriale a acestei problematici şi a existenţei resurselor financiare necesare
iniţierii şi derulării de proiecte şi programe destinate aşezărilor informale.
Totodată, dat fiind faptul că majoritatea aşezărilor informale sunt locuinţe improvizate, unele situate în zone de risc natural, relocarea acestor
persoane reprezintă singura soluţie, iar acordarea de locuinţe sociale o
alternativă sustenabilă pe termen scurt şi mediu.
Implementarea unor mecanisme instituţionale sustenabile cu efecte pe
termen mediu şi lung presupune luarea în considerare cel puţin a aspectelor de mai sus, fără a neglija însă problematicile „chiriei sociale”, a suportabilităţii tarifelor la utilităţi (tarife sociale) şi chiar cea a identificării unor
surse de finanţare pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice
(studii de fezabilitate, proiecte tehnice).
Totodată, pentru palierea lipsei de capacitate administrativă a autorităţilor locale, în ceea ce priveşte iniţierea şi derularea procedurilor de
achiziţie publică, s-ar putea recurge la unităţi centralizate de achiziţie sau
chiar la asocieri de autorităţi contractante.
În contextul introducerii de noi prevederi în legislaţie care vizează legalizarea aşezărilor informale, eficienţa acestui demers trebuie privită în
strânsă legătură cu caracterul multisectorial al acestei problematici, iar
din perspectiva relocării acestor locuitori se impune identificarea de soluţii
alternative, cum ar fi locuinţele sociale.
Evacuări
Evacuările și relocările continuă să fie o realitate din ce în ce mai prezentă în comunitățile sărace și gospodăriile fără o situație locativă clară.
Acordarea unei alternative locative pentru persoanele aflate în această situație este absolut necesară, însă de multe ori autoritățile locale nu dispun
de un număr suficient de locuințe sau pur și simplu nu acordă importanță
situației celor evacuați. De aici rezultă multe situații de conflict pe care
autoritățile locale nu le gestionează în cel mai fericit caz. Nu întotdeauna
evacuările sunt urmate de alocarea de locuințe, acest lucru rezultând în
creșterea fenomenului persoanelor fără adăpost. De aceea, cuprindem în
acest ghid referințe la legislația care trebuie respectată de autorități în
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aceste situații.
Principalele tratate internaționale care recunosc dreptul la o locuire
decentă (inclusiv protecția față de evacuările forțate) sunt9:
1. Pactul internațional privind drepturile socio-economice și culturale – document ratificat de Statele Părți ale Organizației Națiunilor
Unite;
2. Pactul internațional privind drepturile civice și politice, care vine
în completarea celui menționat anterior, prevede la punctul 17.1
interzicerea imixtiunii ilegale în viața privată, în familia, domiciliul
sau corespondența persoanei;
3. Comitetul Drepturilor Economice Sociale și Culturale al ONU – prevede la comentariile generale nr. 4/1991 și nr. 7/1997 ca tuturor
persoanelor să li se acorde ”siguranța locuirii”;
4. Convenția Europeană a Drepturilor Omului prevede dreptul persoanelor la respectarea bunurilor sale (prevedere încălcată de multe
ori în cazul evacuărilor forțate);
5. Carta Socială Europeană revizuită plasează dreptul la o locuire
decentă în contextul dreptului la protecție împotriva sărăciei și
excluziunii sociale;
6. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.
Principalele prevederi ale legislației naționale privind dreptul la o locuire decentă sunt:
1. Legea locuinței 114/1996 – persoanele evacuate sunt prevăzute ca
fiind una din categoriile care au prioritate în acordarea de locuințe
din partea statului;
2. Legea 116/2002 privind combaterea marginalizării sociale subliniază importanța locuinței în procesul de integrare socială;
3. Legea asistenței sociale 292/2011 – dreptul la locuință este considerat un drept fundamental al persoanelor vulnerabile;
4. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
5. Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
6. OUG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor
de discriminare;
pdf
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9

https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Ghid-Evacuare-2019.

7.
8.

Legea 554/2004 privind litigiile administrative;
Codul de procedură civilă din România.

În cazul evacuărilor sunt importante următoarele aspecte:
1.

Evacuările nu trebuie să rezulte în înmulțirea numărului de
persoane fără adăpost. Chiar dacă persoanele pleacă din localitate sau se mută la rude, problema lor locativă nu este rezolvată de
către autoritățile locale, ci doar mutată în alt spațiu. Pe termen
lung aceasta nu este o soluție, iar problemele actuale locative sunt
rezultatul unor decenii de ignorare a unor soluții sustenabile în
acest domeniu.

2.

Există situații clare în care acțiunea de evacuare este necesară (ca
de exemplu cele în care viața locatarilor este pusă în pericol). Evacuarea însă nu trebuie realizată înainte de găsirea unor soluții
locative decente, acceptate de toate părțile.

3.

Evacuările și relocările trebuie precedate de un amplu proces de
consultare asupra soluțiilor pentru familiile / comunitatea implicată. Aceasta înseamnă comunicare eficientă și reală cu comunitatea, sprijin din partea reprezentanților comunității și din partea
altor structuri locale sau centrale responsabile cu asigurarea unor
condiții decente de locuire sau cu respectarea prevederilor anti-discriminare.

4.

Evacuarea și relocarea nu trebuie să rezulte în segregare. Deși
multe soluții de relocare asigură poate condiții mai bune de locuire, în realitate multe familii vulnerabile sunt dislocate din oraș și
trimise la marginea sau în afara localității. Pe termen lung, aceasta
va duce cu siguranță la excluziune socială și la alte tipuri de probleme pentru comunitatea locală, tocmai prin crearea unui mecanism de ”aruncare” a unor familii la marginea sau în afara localității. Pentru o intervenție corectă în ceea ce privește segregarea
există recomandări ale Comisiei Europene.10

Provocări ale unor inițiative din domeniul locuirii ce impun atenție
crescută față de procesul de repartizare de locuințe sociale
10
en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-structural-funds-roma-2015_
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Programul pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi” aprobat prin HG nr. 1237/2008 nu a fost implementat într-un mod care să îi fi
valorificat întregul potențial: din cele 300 de locuințe planificate în 2008,
până în prezent s-au construit doar în jur de 180 de locuințe. Deci prea
puțin și prea încet. De asemenea, evaluarea programului este pusă și ea
în așteptare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Modelul ar trebui regândit în condițiile în care, din 2008 încoace, situația
locativă a populației cu venituri mici s-a înrăutățit. Administrațiile publice
locale ar putea să vină cu propuneri în acest sens către guvern, acordând
totodată atenție modului în care un astfel de „program de locuințe sociale
pentru romi” se încadrează în politicile locale mai largi privind fondul de
locuințe sociale publice.
Potențialul creșterii fondului de locuințe sociale în localități pe baza
creării Fondului de Dezvoltare şi Investiţii prin OUG nr. 19/2019, impune și
mai pregnant ca administrațiile publice locale să elaboreze și să implementeze criterii de atribuire care să răspundă nevoii locale de locuire a celor
care nu au resurse să achiziționeze sau să închirieze o locuință de pe piață.
Cu acest scop, în condițiile în care numărul de locuințe sociale va continua
să fie prea mic față de nevoile locale, vor trebui prioritizate categoriile
sociale cu venituri reduse, evacuate în trecut, sau aflate sub riscul evacuării azi, și/sau care locuiesc în condiții inadecvate. Mai departe, cazurile
persoanelor cu dizabilități, precum și ale familiilor cu copii, vor trebui prioritizate și pe baza legilor specifice care prevăd în mod explicit dreptul lor
la locuință (art. 6 și art. 20 din Legea Nr. 448/2006 din 6 decembrie 2006,
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările ulterioare; art. 45 al Legii 272/2004 privind drepturile copilului).
În actuala rundă de implementare a proiectelor din fonduri europene,
autoritățile publice locale au început să implementeze câteva proiecte cu
componentă de locuire. Observăm că intenția de a renova clădiri vechi /
blocuri de locuințe sociale care sunt locuite de familii cu venituri mici ce
nu își permit să locuiască în altă parte, include riscul ca acești locatari să
fie evacuați fără să li se acorde alternativă pentru perioada lucrărilor de
renovare și fără să li se garanteze reîntoarcerea în aceste locuințe după
renovare. În astfel de situații, definirea criteriilor de atribuire de locuințe
sociale nu trebuie doar să respecte reglementările Legii locuinței cu privire
la prioritățile ce trebuie urmărite prin ele de către autoritățile locale (așa
cum au fost discutate în acest ghid). Ele trebuie să respecte și obligațiile
cu privire la beneficiarii noilor locuințe, astfel încât persoanele în numele
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cărora s-a conceput proiectul să nu fie excluse de la accesul efectiv la locuințele create de acest proiect.
Cei care vor pune în aplicare modificările aduse Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul prin Legea nr. 151/2019, nu
trebuie să uite că locuirea informală este un răspuns al oamenilor care
trăiesc în sărăcie la nevoia lor de locuință în condițiile în care ei nu au alte
alternative locative. De aceea, reglementarea locuirii informale trebuie să
se conceapă în așa fel încât să nu crească riscul persoanelor de a rămâne
fără adăpost de pe urma „legalizării”. Acest lucru este și mai important
pentru că în această inițiativă legislativă recunoașterea legală se referă
exclusiv la reglementarea juridică a terenurilor, nu și la cea a construcțiilor
de pe terenurile respective. Astfel, în sine, ea nu oferă garanții oamenilor
în ce privește posesia asupra caselor pe care le-au construit fără acte pe
aceste terenuri. De asemenea, ea nu explicitează cine va suporta costurile
acestui demers și ce se va întâmpla dacă aceste costuri se vor impune locuitorilor, iar aceștia nu vor avea resurse financiare să le acopere. Chiar dacă
art. 27 prevede și că „în caz de zone de risc se poate realiza relocarea” și
relocarea se va face „numai după informarea și consultarea locuitorilor cu
privire la alternativele posibile”, modificările aduse Legii urbanismului nu
explicitează obligațiile clare ale autorităților în ceea ce privește asigurarea
de locuințe adecvate celor care „se pot reloca” din zonă. În concluzie,
atunci când utilizează mecanismele create pentru reglementarea juridică a
terenurilor din aşezările informale, administrațiile publice locale și județene trebuie să evite ca această lege ce își propune să îmbunătățească condițiile și siguranța locuirii în așezările informale, să conducă la înrăutățirea
acestora, de exemplu, prin lăsarea fără adăpost a persoanelor din zonă sau
relocarea lor „temporară” în condiții inadecvate și/sau în alte zone dezavantajate din punctul de vedere al infrastructurii urbane.
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