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Î N  R O M Â N I A  P E S T E

6 4 . 0 0 0
D E  F A M I L I I 
LOCUIESC ÎN AȘEZĂRI INFORMALE

Deși nu este un fenomen recent în 

România - primele așezări informale 

au apărut acum mai bine de 70 de ani, 

iar scara și gravitatea acestui fenomen 

sunt în creștere. Locuirea informală 

nu a fost recunoscută și asumată ca 

realitate în legislația românească sau în 

documente strategice naționale, și nici 

nu a făcut obiectul unei politici publice 

specifice până în prezent. Acest lucru a 

dus în timp la extinderea necontrolată a 

acestor așezări și agravarea problemelor 

sociale asociate acestora. 

Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului „No man`s land”: Locuirea 
informală în comunitățile de romi - recunoaștere, responsabilitate și 
soluții comune, implementat de Fundația PACT (Parteneriat pentru 
Acțiune Comunitară și Transformare), MKBT: Make Better, Asociația 
DEP - Bumbești-Jiu, Grupul de Inițiativă Valea Corbului și GAL (Grupul 
de Acțiune Locală) Reșița, derulat în perioada august 2017 – ianuarie 
2019.

Printre obiectivele proiectului se numără: documentarea fenomenului 
locuirii informale din România, proporțiile și efectele acestuia; creșterea 
gradului de conștientizare asupra acestui fenomen; explorarea soluțiilor 
normative, operaționale și de finanțare posibile pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață din așezările informale, respectiv limitarea 
fenomenului locuirii informale în România.

Complementar acestui ghid, în cadrul aceluiași proiect au fost realizate: 
o cercetare a fenomenului locuirii informale în România, o analiză a 
legislației din România relevante pentru acest subiect, cu accent pe 
lipsurile de reglementare care împiedică în prezent implementarea 
unui plan de acțiune coerent dedicat așezărilor informale, precum și 
o analiză a programelor și instrumentelor de finanțare, a barierelor 
existente și demersurilor necesare pentru a finanța reglementarea 
și îmbunătățirea condițiilor de viață din așezările informale. Multiple 
întâlniri de consultare cu reprezentanți ai autorităților centrale, 
județene, locale, organizații nonguvernamentale, locuitori din așezări 
informale și experți internaționali, dar și cu publicul larg, au dus la o 
mai bună vizibilitate și o mai bună înțelegere a fenomenului. Pe baza 
acestora, s-a realizat formularea unei propuneri legislative cu privire la 
rezolvarea favorabilă a situațiilor de locuire informală de la nivel local.

Aceste materiale, împreună cu alte rezultate ale proiectului, sunt 
disponibile pe pagina proiectului:

www.locuireinformala.ro.

Ghidul de față are rolul de a sprijini 
autoritățile administrației publice locale 
în a identifica, reglementa și monitoriza 
așezările informale existente pe teritoriul lor 
administrativ, oferind un cadru operațional 
atât pentru reglementarea urbanistică 
și cadastrală a acestora, cât și limitarea 
extinderii lor sau apariția unora noi, respectiv 
pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și 
siguranță a locuitorilor acestora.

Menționăm că în momentul 
elaborării ghidului de față, a fost 
introdus în procedură parlamentară, 
tot în cadrul proiectului mai sus 
menționat, un proiect de lege 
care definește locuirea informală 
și stabilește cadrul instituțional și 
operațional pentru reglementarea 
așezărilor informale din România. 
Întrucât la momentul elaborării 
prezentului ghid, procedura 
parlamentară este în desfășurare,  
prezentul ghid oferă soluții de 
intervenție în cadrul așezărilor 

informale din România în acord 
cu legislația în vigoare, existentă, 
care nu cuprinde norme specifice 
și suficiente pentru această 
problemă. Menționăm faptul că 
după aprobarea legii privind 
așezările informale, vor fi elaborate 
norme de aplicare a prevederilor 
acesteia în raport cu forma finală a 
legii, care vor completa și detalia 
intervențiile actorilor publici locali 
și guvernamentali, suplimentar față 
de orientările prezentate în acest 
ghid. 

http://www.locuireinformala.ro.


1. AȘEZĂRILE 
INFORMALE  

- O REALITATE CE NU MAI POATE FI IGNORATĂ
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1.1 CE SUNT AȘEZĂRILE 
INFORMALE?

Așezările informale sunt perimetre 
cu locuințe dezvoltate spontan, pe 
terenuri care nu au funcțiuni de locuire 
reglementate urbanistic, situate de 
obicei la periferia localităților urbane 
sau rurale, în care locuitorii nu au 
un drept de deținere legală asupra 
terenurilor și locuințelor pe care le-au 
construit și le ocupă. 

Așezările informale cuprind locuințe 
improvizate, realizate din materiale 
recuperate, și/sau locuințe realizate din 
materiale de construcții convenționale, 
iar prin localizarea și caracteristicile 
socio-demografice generează excluziune, 
segregare și marginalizare socială. Prin 
situarea în zone de risc natural (alunecări de 
teren, zone inundabile) sau biologic (gropi 
de gunoi), unele așezări informale sau părți 
din cadrul acestora, pun în pericol siguranța 
și chiar sănătatea locuitorilor lor.

Intervenția autorităților administrației publice 
locale pentru reglementarea așezărilor 
informale, integrarea lor atât spațială, 
funcționalăși socială în cadrul localităților 
urbane și rurale,și îmbunătățirea calității 
vieții cetățenilor din comunitate se impune 
în vederea respectării drepturilor prevăzute 
de Constituție (dreptul la un mediu sănătos, 
dreptul la educație, sănătate publică 
etc.), respectiv de tratatele internaționale 
referitoare la drepturile omului.

L A  N I V E L  G L O B A L 

1 M I L I A R D
D E  O A M E N I
T R Ă I E S C  Î N  A Ș E Z Ă R I  I N F O R M A L E

I A R  Î N  E U R O P A  C I R C A

1 5 M I L I O A N E

Fenomenul locuirii informale este în creștere atât în România 

cât și în alte țări. Conform UN-Habitat:

ZONE CU LOCUIRE INFORMALĂ DIN ȚĂRI DIN SUDUL GLOBAL. CARTIERE DE TIP „SLUM”, LA MARGINEA ORAȘULUI CARACAS, 
VENEZUELA (STÂNGA) ȘI LA MARGINEA ORAȘULUI JOHANNESBURG, AFRICA DE SUD (DREAPTA)
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CUM AU APĂRUT? CUM AM AJUNS ÎN 
ACEASTĂ SITUAȚIE?

Fenomenul locuirii informale nu este 
recent în România, este un fenomen care 
a început, sau care s-a accentuat începând 
cu anii 1950 și a care a continuat să se 
extindă în absența legislației și resurselor 
adecvate pentru planificare, inclusiv din 
ultimii 10 ani. 
Similar contextului din alte țări din Europa 
Centrală și de Est, așezările informale 
s-au propagat în contextul trecerii abrupte 
de la economii planificate la economii de 
piață, ceea ce a creat un vid legislativ și o 
inadecvare a instrumentelor folosite și a 
rolurilor implicate în procesul de planificare 
urbană de până atunci.

Câteva cauze care au condus la apariția și 
propagarea acestui fenomen în ultimii 70 
de ani sunt:

• urbanizarea rapidă și sistematizarea 
forțată a teritoriului din perioada 1950 - 
1975 și mobilitatea rezidențială pe care 
acestea au produs-o;

• sedentarizarea forțată a romilor din anii 
`50;

• restructurarea post-socialistă a 
economiei naționale, care a condus 
la accentuarea stării de sărăcie și 
excluziune socială;

• lipsa unui cadru legal pentru 
amenajarea teritoriului între 1990 și 
2001;

• veniturile reduse, costurile tot mai mari 
ale locuirii și accesul redus la locuințe 
pentru categoriile defavorizate după 
1990;

• evacuări sau relocări forțate inițiate de 
autorități ale administrației public locale;

• dar mai ales un sistem de planificare 
teritorială deficitar și absența unor 
instrumente adecvate de administrare 
a terenurilor.

Timp de 11 ani, după abrogarea legii privind sistematizarea 
teritoriului în 1990, și până la realizarea unui cadru legal  specific 
privind amenajarea teritoriului în 2001, extinderea așezărilor 
informale s-a făcut în absența unui cadru legal suficient de dezvoltat 
și aplicat privind amenajarea teritoriului, iar reglementările ulterioare 
au făcut dificilă includerea teritoriilor care cuprindeau așezări 
informale în intravilanul localităților adiacente.  Este vorba de un 
adevărat vid legislativ privind acțiunile legate de așezările informale 
după 1990, suplimentat de o retragere a statului din planificarea și 
dezvoltarea teritorială.

În lipsa unor reglementări urbanistice și teritoriale clare, a lipsei de 
implementare a celor existente și în lipsa unui sistem real de sprijin 
social populației întregi, așezările informale au proliferat pe tot 
teritoriul României, atât în mediul urban, cât și în cel rural, afectând 
populații întregi de cetățeni români, de diferite etnii.

Conform studiului “Analiză privind așezările informale din 
România - evaluarea situației actuale în vederea formulării 
unor reglementări și instrumente de intervenție” realizat de 
I.N.C.D.URBANINCERC (2014) la inițiativa Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, peste  

locuiesc în așezări informale. Astfel de așezări informale se 
găsesc, răzleț, pe tot teritoriul României atât în mediul rural, cât 
și în cel urban. Potrivit aceluiași studiu, 38,7% dintre unitățile 
administrativ-teritoriale respondente au declarat că pe teritoriul 
lor există cel puțin o așezare informală. În total, studiul a estimat 
existența a 49,338 gospodării și 63,492 familii ce locuiesc în 
așezări informale în România. Semnalăm că dintre cele 3.181 unități 
administrativ-teritoriale chestionate pe tema așezărilor informale, 
doar jumătate (49,5%) au răspuns chestionarului, astfel că numărul 
de 64.000 de familii afectate de fenomen (obținut prin analiza 
răspunsurilor la chestionare) este în realitate mai mare.

Neintervenția și lipsa reglementării în continuare nu va stopa fenomenul, dimpotrivă, doar îl va accentua.

6 4 . 0 0 0
F A M I L I I  Î N  R O M Â N I A

2 0 0 . 0 0 0 
C E T Ă Ț E N I  R O M Â N I



1.2 DE CE E URGENT SĂ ACȚIONĂM?

Atât autoritățile administrației publice 
locale și autoritățile publice centrale, 
cât și comunitățile afectate au dreptul 
și responsabilitatea de a acționa pentru 
recunoașterea și reglementarea așezărilor 
informale. Costurile ne-abordării problemei 
includ extinderea fenomenului și adâncirea 
problemelor sociale asociate: lipsa actelor 
de identitate permanente, lipsa accesului 
la infrastructură edilitară și la servicii 
educaționale și de sănătate, excluziunea 
lor de pe piața muncii formale. Costurile 
intervenției acum sunt mult mai mici decât 
costurile pe care le va plăti comunitatea 
locală (și societatea, la scară națională) 
ulterior, dacă situația continuă să se 
prolifereze.  

dentificarea și reglementarea așezărilor 
informale este un prim pas pentru 
incluziunea acestor comunități și șansa 
ca acești cetățeni să capete drepturi și 
responsabilități egale. Având siguranța 
ocupării terenurilor pe perioada existenței 
locuinței, acces la infrastructură și servicii, 
posibilitatea de a-și face buletin permanent, 
aceștia vor putea accesa programe publice 
de formare, se vor putea apoi angaja, vor 
plăti impozite și vor putea oferi viitoarelor 
generații condiții mai bune de viață și șansa 
unui viitor mai bun. 

Amânarea recunoașterii și reglementării 
așezărilor informale, nu rezolvă problemele 
sociale și de organizare spațială a acestora, 
ci le accentuează. Siguranța deținerii unei 
locuințe și condițiile de locuire adecvate 
stau la baza întregului proces de incluziune 
socială a acestor comunități, așa cum la 
nivel internațional deja este consacrat 
principiul housing first (mai întâi locuința) și 
programele de incluziune bazate în primul 
rând pe asigurarea unei locuințe care să 
conducă la re-integrarea cetățenilor în 
societate. 

Dreptul la locuire face parte din legislația europeană și 
internațională pentru drepturile omului, legislație ratificată de 
România, precum și din legislația națională (Dreptul la locuinţă 
este prevăzut de către legislaţia românească în Legea Locuinţei 
nr. 114/1996, precum şi în Legea pentru prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale nr. 116/2002). Legea locuinţei nr. 114/1996 
stipulează că „Accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un 
drept al fiecărui cetăţean”. De asemenea, se mai stipulează 
faptul că politica de locuire reprezintă un domeniu strategic: 
„Realizarea locuinţelor constituie un obiectiv major, de interes 
naţional, pe termen lung, al administraţiei publice centrale şi 
locale.” 

CASE DIN AȘEZĂRI INFORMALE DIN VALEA CORBULUI 
(SUS) ȘI TETILA, BUMBEȘTI-JIU (JOS). 

LOCUIREA STĂ ÎN CENTRUL PROBLEMELOR SOCIALE 
ASOCIATE COMUNITĂȚILOR DIN ACESTE AȘEZĂRI.

FOTOGRAFIE REALIZATĂ DE GEORGE POPESCU ÎN VALEA CORBULUI

FOTOGRAFIE REALIZATĂ DE BOGDAN DINCĂ ÎN BUMBEȘTI-JIU
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1.3 CE E DE FĂCUT?

În prezent, în România nu există un cadru 
legislativ și operațional care să acopere toate 
situațiile care există în realitate cu privire 
la locuirea în așezări informale. Programele 
naționale de investiții finanțate din fonduri 
europene sau din bugetul de stat se referă la 
construirea de infrastructură tehnico-edilitară 
sau de echipamente publice (școli, spitale, 
grădinițe, cămine culturale etc.) doar pentru 
zonele unde regimul juridic al terenurilor și 
cladirilor este clar și zonele de locuit sunt 
dezvoltate cu respectarea legislației de 
urbanism, mediu, riscuri naturale, sănătate 
publică ș.a.m.d. 

În realitate, în teritoriu, comunitățile 
locale se confruntă cu probleme mult mai 
complexe, atât din punct de vedere social 
cât și juridic și economic, probleme pentru 
care legislația nu are întotdeauna un răspuns 
potrivit, aspectele necesar a fi abordate 
fiind de ordine publică (existența unor 
acte de identitate), de cadastru si regim de 

proprietate asupra terenurilor și/sau clădirilor, 
de reglementare urbansitică, de respectare 
a normelor de calitate în construcții, de 
mediu,de  sănătate a populației, etc. 

Rezolvarea problemelor existente ține pe 
de o parte de legislație, dar pe de alta și 
de probleme de finanțare a operațiunilor 
care sunt necesare pentru legalizarea 
așezărilor informale, ceea ce face necesară 
abordarea problemelor de către autoritățile 
publice pe toate palierele acțiunii publice: 
Parlamentul - asigurarea cadrului legislativ, 
Guvernul – politici publice și programede 
finanțare, autoritățile administrației publice 
locale – acțiuni de identificare, reglementare, 
integrare sociala, monitorizare șamd.

FOTOGRAFIE REALIZATĂ DE GEORGE POPESCU ÎN VALEA CORBULUI
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Astfel, la nivel național, este necesară construcția 
unui cadru normativ complex, care să  acopere 
specific toate problematicile de mai sus dar și unul 
operațional și de finanțare dedicat recunoașterii și 
reglementării așezărilor informale, parte din acțiunile 
necesare presupunând costuri ce nu pot fi susținute 
de locuitorii acestor așezări și nici de toate autoritățile 
administrației publice locale. Pe data de 3 octombrie 
2018, a fost introdus în procedură parlamentară un 
proiect de lege care definește așezările informale, 
stabilește cadrul necesar de intervenție publică 
integrată pentru reglementarea urbanistică a 
acestora, limitarea extinderii lor și îmbunătățirea 
condițiilor de viață și siguranță a locuitorilor acestora, 
și clarifică responsabilitățile autorităților publice în 
coordonarea activităților de identificare, reglementare, 
evaluare și monitorizare a așezărilor informale din 
România. Proiectul de act normativ este în procedură 
parlamentară, dezbaterea și aprobarea sa fiind un 
proces de durată medie. Trebuie însă înțeles că găsirea 
de soluții este posibilă numai pe baza cunoașterii și 
înțelegerii corecte a problemelor astfel că pe baza 
identificării situațiilor specifice din teritoriu, probabil 
legislația va necesita în continuare completări și 
îmbunătățiri. Cu toate acestea, trebuie reținut că și 
cadrul legal actual permite o serie de acțiuni care 
pot fi realizate până la crearea unei legislații dedicate 
așezărilor informale, astfel că nu trebuie așteptată noua 
lege, ci pot fi demarate deja lucruri care să ajute la 
rezolvarea problemelor comunităților. 

În baza principiilor descentralizării și autonomiei locale, 
la nivel local, autoritățile administrației publice 
locale au cel mai important rol în identificarea așezările 
informale, în evaluarea și înțelegerea particularităților 
acestora și în stabilirea soluțiilor eficiente pentru 
reglementarea lor, cu sprijinul comunităților direct 
afectate. De asemenea, autoritățile administrației 
publice locale sunt cele mai în măsură să monitorizeze 
evoluția așezărilor informale existente și să prevină 
extinderea acestora sau formarea unora noi.

Comunitățile care locuiesc în astfel de așezări trebuie 
să înțeleagă riscurile la care se expun locuind în situații 
de informalitate, din punct de vedere al siguranței, al 
sănătății, al posibilităților de integrare socială,  respectiv 
să conștientizeze necesitatea și avantajele reglementării 
așezărilor informale. În acest scop, rolul de informare 
și sprijin al autorităților adminstrației publice locale 
este foarte important, fiind însă necesară și implicarea 
locuitorilor din așezările informale în întregul proces de 
analiză, identificare de soluții și reglementare. 

FOTOGRAFIE REALIZATĂ DE GEORGE POPESCU ÎN VALEA CORBULUI
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ADMINISTRAȚIEI 
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FOTOGRAFIE REALIZATĂ DE GEORGE POPESCU ÎN CÂLNIC, REȘIȚA
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2.1 CUM POT IDENTIFICA ACEASTĂ 
PROBLEMĂ PE TERITORIUL LOCALITĂȚII 
MELE ȘI CE AM DE FĂCUT?

În conformitate cu legislația în vigoare din domeniul administrației publice, urbanismului, construcțiilor 
și locuirii, autoritățile adminsitrației publice locale sunt cele responsabile cu gestiunea teritoriului. 
În acest sens, trebuie să aibă o atitudine proactivă și să realizeze o serie de acțiuni, mai întâi de 
identificare a așezărilor informale, atât din punct de vedere al localizării lor pe teritoriul unității 
administrativ-teritoriale, cât și din punct de vedere al populației care locuiește acolo, al regimului 
juridic al terenurilor pe care se află și cel al  construcțiilor, al tipului de informalitate cu care se 
confruntă, iar mai apoi de realizare a unor acțiuni care să abordeze aspectele spațiale, de reglementare 
urbanistică și de planificare a investițiilor publice necesare accesului la servicii publice minimale, 
cele de regim de proprietate, și nu în ultimul rând cele legate de asigurarea actelor de identitate ale 
cetățenilor și de integrare a lor în societate.

se face urmărind următoarele aspecte care pot să existe separat sau împreună 
privind existența de grupări de locuințe și adăposturi improvizate locuite permanent 
pe teritoriul comunei / orașului (ilustrate în Fig. 1):

• situate în extravilan, deci 
în zone unde nu se pot 
realiza construcții de 
locuit (situația 3 din Fig.1);

• situate în intravilan pe 
terenuri care nu sunt 
reglementate urbanistic 
prin planul urbanistic 
general al municipiului/
orașului/comunei sau 
prin planuri urbanistice 
zonale ca zone de locuit 
sau zone mixte ce permit 
ca funcțiune locuirea 
(situația 2 din Fig.1);

• situate în zone care nu 
sunt adecvate locuirii din 
cauza unor riscuri legate 
de siguranța cetățenilor 
și de sănătate publică 
precum zone afectate 
de alunecări de teren, 
zone inundabile, gropi 
de gunoi sau zonele 
adiacente acestora, zone 
industriale în ruină sau abandon etc. ( situațiile 1 și 4 din Fig.1); 

• persoanele care le-au construit și/sau le ocupă nu au un drept legal de deținere 
asupra terenurilor și implicit construcțiile existente nu sunt realizate în baza 
unei autorizații de construire potrivit legii.   

PASUL1.

IDENTIFICAREA 
AȘEZĂRILOR 
INFORMALE.
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PASUL2

COOPERARE, 
COORDONARE, 
COMUNICARE. 

Întrucât problemele ce necesită a fi înțelese și tratate sunt din diferite domenii și 
necesită o abordare multidisciplinară, în situația în care se identifică o astfel de 
așezare, se recomandă:

2.1 Organizarea unui grup de lucru intern, care va asigura coordonarea acțiunilor de 
identificare și de intervenție în fiecare așezare informală. Echipa/ grupul de lucru de 
coordonare ar trebui să conțină cel puțin următoarele persoane:

 – Coordonator - reprezentantul legal al unității administrativ-teritoriale, Primarul sau 
administratorul public; coordonează întregul proces și propune aprobării Consiliului Local 
hotărârile de consiliu cu măsurile ce decurg din acest proces; 

 – Coordonator executiv, cu  competențe în planificare și dezvoltare urbană; poate fi 
Arhitectul șef  sau  șeful Biroului de urbanism și strategii/programe de dezvoltare. Consiliul 
Județean poate fi implicat în operaționalizarea acțiunilor menționate, mai ales în raport cu 
prevederile Legii nr. 350/2001 care stabilește că acesta asigură îndrumare metodologică și 
realizează acțiuni de control cu privire la respectarea legii;  

 – Experți din structurile de specialitate din Primărie privind urbanismul, amenajarea 
teritoriului și cadastru, protecția mediului, utilități publice, patrimoniu și infrastructură etc.;

 – Responsabil financiar - asigură managementul financiar al procesului; directorul Direcției 
economice;

 – Responsabil asistență socială – reprezentantul departamentului de specialitate privind 
asistența socială;

 – Jurist - asigură asistența juridică atunci când este necesar; șeful Serviciului/Biroului juridic/
secretarul primăriei;

 – Reprezentanți ai Poliției Comunitare;

 – Expert local pentru problemele romilor, mediator școlar, mediator sanitar;

 – Reprezentanți ai comunității direct afectate, grupuri de inițiativă din comunitate, 
organizații nonguvernamentale locale;

 – Moderatori / facilitatori ai dialogului cu comunitatea, fiind implicați în conducerea și 
derularea în bune condiții a întâlnirilor nu doar cu echipa din cadrul primăriei, ci mai ales cu 
comunitatea care locuiește în așezarea informală; pot să fie din interiorul Primăriei sau se 
poate apela la un moderator din exterior, sau la o organizație neguvernamentală.  

În situația orașelor mici și a comunelor care nu au personal cu studii de specialitate 
în domeniul urbanismului, se recomandă abordarea acestor probleme cu sprijinul 
reprezentanților Consiliului Județean, precum și a organizațiilor nonguvernamentale 
de profil sau birourilor de proiectare și planificare care au angajați urbaniști cu drept 
de semnătură obținut în condițiile legii, care să asigure autorităților locale servicii de 
consultanță specifică.

2.2 Informarea comunității cu privire la situația identificată și a demersurilor 
următoare.  

Odată ce administrația publică locală a decis intervenția, membri comunității locale 
vor fi informați cu privire la: problema identificată la nivel local (existența așezărilor 
informale, localizarea acestora), dezavantajele și problemele asociate pentru locuitori 
și administrația locală, a pașilor care urmează să fie întreprinși, a persoanelor 
responsabile pentru fiecare dintre ele și a rezultatelor scontate, cu accent pe 
avantajele oferite de procesul de reglementare. 

Având în vedere sensibilitatea problemei, se recomandă actiuni de comunicare directă 
– prin întâlniri publice sau informare din ușă în ușă. Se recomandă, de asemenea, ca 
informarea să fie realizată de membri ai grupului de lucru care au experiență în lucrul 
cu comunitățile, respectiv comunitățile defavorizate. Informarea trebuie să vizeze în 
primul rând locuitorii din comunitățile informale, dar poate implica și pe ceilalți membri 
ai localității. 
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PASUL3

CARACTERISTICI 
GENERALE 

PASUL4

EVALUARE ȘI 
CUANTIFICARE. 

În vederea stabilirii caracteristicilor așezării informale, se vor consulta documentațiile 
de urbanism și alte documente oficiale relevante, pentru a identifica:

 – situarea acestora în raport cu intravilanul localității;

 – încadrarea acestora în zone funcționale în documentațiile de urbanism aprobate;

 – particularitățile juridice ale terenurilor pe care sunt situate (identificare proprietar 
și categorie de folosință);

 – pretabilitatea acestor perimetre pentru locuire (situare în zone de risc, interdicții 
urbanistice și alte limitări).

Pe baza acestor caracteristici, vor fi stabilite măsuri specifice (vezi capitolul 2.2). 
În acest sens, o primă acțiune trebuie să fie făcută prin vizite pe teren de către 
reprezentanți ai grupului de lucru constituit, care să verifice la fața locului existența 
acestor tipuri de așezări în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism 
legal aprobate.

Pasul următor pentru înțelegerea în detaliu a caracteristicilor așezării informale 
impune realizarea unui diagnostic al zonei și clarificarea:

 – numărului unităților de locuit;

 – numărul familiilor și gospodăriilor ce locuiesc în fiecare zonă identificată;

 – care este momentului de apariție a nucleului inițial și care sunt etapele de evoluție 
a așezării informale;

 – care sunt caracteristicile socio-demografice ale celor ce le ocupă (vârsta, sex, 
educație, ocupare etc.). 

Se vor identifica procesele care au condus la formarea acestor așezări pe baza 
experiențelor trăiti ale locuitorilor, folosind aceste relatări în vederea identificării 
tipului de așezare informală.
Informațiile obținute vor fundamenta deciziile privind posibilele intervenții în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de viață și reducerea marginalizării sociale a comunității.
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2.2 CE MĂSURI URBANISTICE TREBUIE 
LUATE DACĂ AM IDENTIFICAT ACEASTĂ 
PROBLEMĂ?

În situația în care a fost identificată o așezare informală într-o unitate administrativ-teritorială, trebuie 
clarificate următoarele aspecte relevante pentru definirea tipului de intervenție de soluționare a 
informalității acesteia: pretabilitatea pentru locuit a perimetrului ocupat; identificarea proprietarului și 
statusului juridic al terenurilor ocupate; opțiuni posibile privind reglementare urbanistică și cadastrală 
a zonei. 

Mai jos sunt detaliați pașii acestui proces:

Pe baza documentațiilor specifice – planul urbanistic general în vigoare, planuri 
urbanistice zonale în vigoare, precum și documentații de amenajare a teritoriului 
național și județean, studii geotehnice, hărți cadastrale etc. va fi clarificat dacă 
perimetrul așezării informale, în totalitate sau parțial, este situat în zone cu 
interdicții urbanistice sau afectate de riscuri naturale, biologice sau tehnologice, 
precum: 

A1. Categorie de folosință „pășune”, conform documentelor cadastrale;

A2. Arii naturale protejate și elemente aparținând patrimoniului cultural național 
(rezervațiile și monumentele naturii, monumentele, ansamblurile și siturile 
arheologice și istorice și altele asemenea), conform PATN Zone protejate;  

A3. Zone de protecție și de siguranță a infrastructurii rețelelor căilor de comunicație 
și a celor de transport al energiei electrice și gazelor naturale;

A4. Zone cu risc natural, definite conform Planului de Amenajare a Teritoriului 
Național – Secțiunea a V-a, Zone de risc natural;

A5. Zone cu risc pentru sănătatea populației, definite conform Normelor de igienă 
și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul 
ministrului sănătății nr. 119/2014. 

A6. Zone de risc tehnologic și industrial, definite conform directivei SEVESO.

În situația în care teritoriul așezării informale nu este vizat de nici una dintre 
situațiile A1-A6, autoritatea publică locală poate iniția procedurile prevăzute la 
Pasul 2 și Pasul 3. 

În cazul în care teritoriul se încadrează, parțial sau total, într-una dintre situațiile A1-
A6, autoritatea publică locală va proceda conform informațiilor din tabelul 1. 

PASUL1

VERIFICARE 
PRETABILITATE 

PENTRU 
LOCUITA 

TERENULUI 
OCUPAT DE 
AȘEZAREA 

INFORMALĂ
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PASUL2

CLARIFICAREA 
SITUAȚIEI 

JURIDICE A 
TERENURILOR

Situație Acțiuni posibile / Limitări ale autorităților administrației 
publice și alte entități publice sau private implicate

Pas 
următor

A1

Vor identifica și asigura un teren echivalent celui ocupat, 
pentru schimbarea destinației acestuia, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 44/2018 sau asigura altă soluție locativă 
(de ex. locuințe sociale). 

Pas 3

Primăria nu dispune de un teren echivalent Pas 3R

A2
Prin specificul lor și a legislației în vigoare, declasarea sau 
restrângerea zonele protejate naturale și antropice este dificil 
de realizat și nu este recomandată.

Pas 3R

A3

Proprietarii sau administratorii rețelelor acceptă schimbarea 
traseelor acestora Pas 2

Proprietarii sau administratorii rețelelor nu au posibilitatea de a 
schimba traseelor acestora. Pas 3R

A4 – A6

Dacă opțiunea de a realiza lucrări publice de decontaminare 
și/sau măsuri hidrotehnice de eliminare/ reducere a riscului și 
protejarea comunității este fezabilă

Pas 2

Dacă opțiunea de a realiza lucrări publice de decontaminare 
și/sau măsuri hidrotehnice de eliminare/reducere a riscului și 
protejarea comunității NU este fezabilă

Pas 3R

TABEL 1

Este important de reținut că nu toate acțiunile prevăzute mai sus sunt în 
responsabilitatea exclusivă a autorităților administrației publice locale, fapt 
care necesită comunicarea și cooperarea cu autorităților administrației publice 
centrale și alte entități private implicate.

Terenurile pe care se află situată așezarea informală, în raport cu statusul lor juridic, 
pot aparține: 

B1.Domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale

Lista cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului, al județelor și 
al municipiilor, orașelor și comunelor se găsește în anexa Legii nr. 213/1998 
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (vezi http://legislatie.
just.ro/Public/DetaliiDocument/16209). Legea stabilește modul în care se 
dobândește dreptul de proprietate publică, respectiv cum încetează acest 
drept: dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat. 

Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin 
hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General 
al Municipiului București sau a consiliului local, dacă prin Constituție sau prin 
lege nu se dispune altfel. 

Bunurile proprietate publică pot fi închiriate sau concesionate prin licitație 
publică, în condițiile legii.  

Astfel, dacă terenul pe care se află așezarea informală este domeniu public, 
iar închirierea sau concesiunea nu sunt o posibilitate, singura soluție ce 
poate fi analizată – după caz – de autoritatea publică locală, este trecerea 
respectivelor terenuri în domeniul privat al statului, respectiv al unității 
administrativ-teritoriale.  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16209
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16209
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B2. Domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale

C1. Societate cu capital de stat (ex. coloniile Întreprinderii de Construcții 
Hidrotehnice). Este necesară identificarea proprietarului și negocierea cu 
acesta pentru a vedea dacă se poate găsi o soluție juridică și economică 
acceptabilă pentru ambele părți(drept de folosință sau un drept de 
superficie).

C2. Proprietar persoană fizică/juridică 
Dacă terenul este al unor persoane fizice sau juridice private, trebuie 
identificate și discutată posibilatea vânzării sau acordarea unui drept de 
folosință sau de superficie, conform Codului Civil.

D1.Situație juridică incertă - terenuri nerevendicate, în litigiu 
În acest caz, este necesar să se aștepte finalizarea procedurilor judecătorești 
pentru a avea un partener de dialog cu care să se încerce negocierea unui 
acord.

D2. Situație juridică incertă - teren care nu are un proprietar identificat
În măsura în care nu există proprietari identificați sau cereri de retrocedare 
în curs de soluționare, se poate iniția procedura de obținere a unui drept de 
posesie sau a procedurii de uzucapiune. 

Situație Acțiuni posibile / Limitări ale autorităților administrației 
publice și alte entități publice sau private implicate

Pas 
următor

B1

Terenul poate fi transferat în domeniul privat al statului / UAT-
ului prin HG / HCL Pas 3

Terenul NU poate fi transferat în domeniul privat al statului / 
UAT-ului Pas 3R

B2 Terenul poate fi utilizat pentru reglementarea așezării informale 
in-situ Pas 3

C1, C2

Se poate negocia cu proprietarul terenului pentru a găsi o 
soluție juridică și economică acceptabilă pentru ambele părți 
(vânzare, drept de folosință sau drept de superficie).

Pas 3

Negocierile nu au avut un rezultat pozitiv Pas 3R

D1 În absența unui status juridic cert, terenul nu poate fi utilizat Pas 3R

D2 Se poate iniția  procedura de obținere  a unui drept de posesie 
sau a procedurii de uzucapiune Pas 3

TABEL 2

În raport cu situația juridică identificată a terenurilor, realizarea Pasului 3/3R se poate 
face în anumite condiții, conform tabelului 2:
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În acord cu rezultatele analizelor preliminare din Pasul 1 și Pasul 2, reglementarea urbanistică a așezării informale se va 
face, după caz, prin:

(a) reglementare “in situ” (păstrarea pe loc) a așezării informale (Pasul 3); 

(b) delimitarea zonelor pentru care nu este posibilă reglementarea in situ și pentru care se impune relocarea; 

(c) identificarea, reglementarea urbanistică și planificarea investițiilor publice pentru  zonele unde se propune 
relocarea (Pasul 3R).

Relocarea este un proces costisitor, de durată și cu riscuri asociate pentru 
populația relocată, populația gazdă și pentru mediu. Recomandăm această 
variantă ca soluție ultimă, în cazul în care celalalte opțiuni au fost epuizate.

Întrucât scopul este atât reglementarea, cât și integrarea socială a comunității, 
zonele de relocare vor fi situate și planificate astfel încât să fie asigurate 
legăturile funcționale cu restul localității și accesul la serviciile de interes public.

Reglementarea in-situ sau relocarea așezărilor informale nu sunt singurele 
soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale membrilor comunității. 
Implementarea acestor soluții trebuie analizată în balanță cu alte măsuri publice 
de asigurare a unei locuințe decente și sigure (locuințe sociale, locuințe de 
necesitate, locuințe protejate etc) prevăzute de lege.

Informarea locuitorilor așezărilor informale cu privire la rezultatul etapei de diagnoză și implicarea acestora în 
determinarea soluțiilor posibile

Experiențele anterioare de identificare și legalizare/ 
reglementare a așezărilor informale demonstrează că 
lipsa corectei informări și a implicării locuitorilor din 
așezări informale poate duce la blocarea procesului sau 
la apariția de conflicte la nivel local. Astfel, chiar dacă 
implicarea locuitorilor va presupune un efort, aceasta va 
da rezultate în faptul că: (a) va ușura planificarea (b) va 
asigura cooperarea locuitorilor în proces; (c) va asigura 
sustenabilitatea planului realizat.

Sunt necesare informările prin întâlniri directe cu 
locuitorii așezărilor informale. Pentru ca informațiile 
relevante să ajungă la cât mai mulți locuitori vizați în 
mod eficient,întâlnirile trebuie anunțate din timp și 
organizate în zile/perioade ale zilei care să asigure 
accesul acestora la dezbateri. Informarea trebuie, de 
asemenea, să țină cont de specificul comunităților, prin 
folosirea unui limbaj adecvat, precum și prin oferirea 
tuturor informațiilor de context necesare pentru 
înțelegerea demersului de reglementare. 

Se impune implicarea locuitorilor din așezările 
informale și a reprezentanților acestora din grupul 
de acțiune intern în determinarea și implementarea 
soluțiilor posibile (ex. negocieri cu proprietarii rețelelor 

pentru mutarea acestora, negocieri cu proprietarii 
privați ai terenurilor).

Responsabilitatea pentru negocierea eventualelor 
interese divergente la nivelul locuitorilor din așezările 
informale este de recomandat să fie lăsată la latitudinea 
acestora, grupul de lucru putând oferi susținere/ 
facilitare fie direct, în situația în care are personal cu 
competențe fie  printr-o organizație nonguvernamentală 
parteneră .

Ținând cont de faptul că găsirea de soluții cu privire la 
pretabilitatea terenurilor și cea a situației juridice poate 
necesita negocieri de durată, este de dorit desemnarea 
unei persoane de contact în cadrul primăriei, care 
să facă informări regulate, dincolo de întâlnirile de 
informare și consultare (ex. reprezentantul comunității, 
expertul pe probleme romilor etc.)
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PASUL3

INIȚIERE, 
ELABORARE 

ȘI APROBARE 
PUZ PENTRU 

REGLEMENTAREA 
AȘEZĂRII 

INFORMALE  
IN–SITU

În situațiile în care pentru terenurile ocupate de așezarea informală nu există limitări 
pentru transformarea acestora în zone de locuit sau au fost luate măsurile necesare 
pentru punerea în siguranță a comunității, este necesară reglementarea urbanistică a 
întregului perimetru sau, după caz, restructurarea și reorganizarea așezării informale 
prin inițierea și elaborarea unui plan urbanistic zonal.

Reglementarea urbanistică prin PUZ este o etapă necesară pentru organizarea 
eficientă a așezării informale prin operațiuni de reparcelare și reorganizarea tramei 
stradale, a loturilor, delimitare a spațiului public și lărgire de străzi, stabilirea regimului 
de construire a locuințelor, realizarea conexiuniiașezării cu restul localității, inclusiv 
stabilirea necesarului de investiții publice – construire sau modernizare de drumuri, 
realizare de rețea de apă și canalizare, dotări sociale și educaționale etc.

Conținutul și metodologia de realizare a unui PUZ sunt detaliate în Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare 
și în Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016 
pentru aprobarea normelor metodologice ale respectivei legi. Planurile de urbanism 
sunt elaborate de echipe de specialiști atestați cu drept de semnătură acordat de 
Registrul Urbaniștilor din România, iar selectarea acestora se face prin achiziție 
publică, în condițiile legii.  

Pentru inițierea unui plan de urbanism trebuie emis un certificat de urbanism și un 
aviz de oportunitate, care vor fundamenta tema de proiectare pentru caietul de 
sarcini. Acesta va include pe de-o parte solicitări tehnice, conform prevederilor 
legale, dar și informații și solicitări specifice propuse de grupul de lucru dedicat 
acestei problematici de la nivelul primăriei. În caietul de sarcini și în contractul ce va fi 
încheiat ulterior procedurii de achiziții trebuie introduse clauze specifice cu privire la 
obligativitatea echipei de planificatori și proiectanți selectați de a coopera permanent 
cu grupul de lucru și de a realiza informările și consultările cu comunitatea locală. 

La elaborarea  PUZ, în prima etapă se analizează din mai multe privințe zona de 
studiu – funcțiuni existente, rețea stradală, echipare tehnico-edilitară, relația cu 
restul localității, regim de înălțime, starea clădirilor, eventuale servituți impuse de 
regimuri speciale de protecție, inclusiv regimul de proprietate asupra terenurilor și 
clădirilor - se identifică disfuncțiile zonei de studiu, iar apoi se realizează propunerile 
de reglementări urbanistice, inclusiv în privința circulației juridice a terenurilor. Pentru 
o cât mai bună întelegere a problemelor și identificarea soluțiilor din diferitele domenii 
precizate anterior, se recomandă prezentarea planșelor de analiză, autorităților, 
grupului de lucru și comunității, cu un prim set de propuneri de reglementare 
urbanistică și concluzii. 

Echipa de urbaniști elaborează propunerile tehnice, iar Comisia de urbanism 
constituită conform Legii 350/2001 și normelor de aplicare,și grupul de lucru de 
la nivelul primăriei -analizează și dezbate propunerile și organizează dezbateri cu 
comunitatea locală, atât cu locuitorii așezării informale, cât și cu locuitorii restului 
unității administrativ teritoriale. Propunerile astfel analizate se supun circuitului legal 
de obținere a avizelor și acordurilor.

Din punct de vedere al drepturilor reale ce permit ocuparea terenurilor cu locuințe, Planul urbanistic zonal 
analizează doar regimul juridic existent și propune eventuale forme de circulație juridică a terenurilor – 
concesiune, schimb de terenuri, expropriere și altele. Posibilitățile de acordare a unui drept de deținere 
pentru membrii comunității sunt prezentate în capitolul 3.

Planul urbanistic zonal nu este o schiță făcută de funcționari publici din primărie, ci un document tehnic 
făcut de specialiști cu drept de semnatură, avizat de diferite autorități ale statului, supus evaluării 
strategice de mediu și aprobat în condițiile legii de către consiliul local.  Soluțiile de reglementare 
propuse prin PUZ trebuie să fie cunoscute și validatede persoanele care locuiesc în asezările informale, 
dar trebuie găsit punctul de intersecție între nevoile comunității și posibilitățile juridice și operaționale 
de a le implementa. Trebuie reținut faptul că în mod cert măsurile ce se impun nu vor putea fi complet 
satisfăcătoare pentru întreaga comunitate, astfel că procesul de implicare a locuitorilor din așezările 
informale trebuie să conțină clar aspectele negociabile și cele care nu pot fi negociate. 
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În cazul în care anumite condiții de mediu, juridice, geologice, sănătate publică și 
siguranța populației sau de altă natură nu permit legalizarea așezării informale pe 
amplasamentul actual, este necesară relocarea parțială sau totală a acesteia pe un 
nou amplasament. În acest caz, echipa de urbaniști implicată în proces va avea ca 
rol reglementarea terenurilor identificate de autoritatea publică pe care comunitatea 
din așezarea informală poate fi relocată și unde este posibilă construirea unor noi 
locuințe în condiții de siguranță. Relocarea se poate face fie pe rezervele de terenuri 
disponibile ale autorității publice locale, în cazul în care acestea există, fie pe terenuri 
care vor fi dobândite făcând apel la soluțiile legale existente. 
Trebuie avut în vedere faptul că demersurile de relocare sunt costisitoare și de durată, 
iar planificarea lor trebuie făcută pe un orizont de timp mai lung. Această acțiune 
necesită colaborare susținută cu grupul de lucru de la nivelul autorităților locale, cu 
comunitățile locale relocate și cu comunitățile gazdă, dar și cu alți actori publici și 
privați implicați. 

În anumite cazuri, relocarea așezării informale sau unei părți a acesteia presupune 
costuri substanțiale pentru care în prezent nu există resurse dedicate. Este posibil ca 
unele primării de orașe mari care se confruntă cu astfel de situații să dețină fonduri 
suficiente dar estimăm că majoritatea primăriilor nu dețin suficiente resurse financiare 
pentru această problemă. În aceeași măsură, relocarea presupune o serie de riscuri 
asociate: sărăcire și probleme sociale ale populației relocate din cauza destrămării 
țesutului socio-economic local, disconfort pentru populația gazdă. 
În aceste condiții, recomandăm relocarea doar ca soluție ultimă, în cazul în care 
celelalte opțiuni au fost invalidate. Astfel, recomandăm ca opțiuni anterioare relocării 
eliminarea factorilor de risc, schimbul de terenuri, respectiv schimbarea funcțiunilor 
terenurilor – în măsura posibilității și a colaborării celorlalți factori interesați.

Spre exemplu, în cazul construcțiilor realizate în zone inundabile sau în zonele de 
protecție ale infrastructurii electrice, alternativa mai puțin costisitoare la relocare, ar 
putea fi realizarea de lucrări hidrotehnice sau modificarea traseului LEA. În acest caz, 
decizia, implementarea și costurile nu țin de autoritatea publică locală, fiind în sarcina 
unui alt factor implicat, respectiv societățile comerciale ce au ca obiect de activitate 
distribuția de energie electrică.
Pentru a respecta drepturile omului și dreptul la locuință, autoritățile locale trebuie: 
fie să închirieze sau concesioneze în condițiile legii terenurile, fie să realizeze locuințe 
sociale și alte categorii de locuințe publice, sau să acordae terenuri pentru tinerii 
căsătoriți, locuințe pentru romi prin programele guvernamentale sau alte forme de 
locuire prevăzute de legea asistenței sociale, respectiv centre rezidențiale, locuințe 
protejate, internate de tip social, adăposturi de noapte etc. Se impune asigurarea unor 
condiții de locuire adecvată în situația în care sunt necesare relocări și se interzice 
evacuarea sau relocarea forțată a oricărei persoane din comunitate.

Întrucât scopul este atât reglementarea, cât și integrarea socială a comunității, zonele 
de relocare vor fi situate și planificate astfel încât să fie asigurate legăturile funcționale 
cu restul localității și accesul la serviciile de interes public.

Recomandăm ca locuitorii așezărilor informale să fie informați, consultați și implicați 
în alegerea celei mai bune opțiuni de relocare, ținând bineînțeles cont de resursele 
unității administrativ teritoriale. În felul acesta, ne asigurăm de evitarea riscurilor 
asociate relocărilor menționate mai sus. La fel ca în cazul metodelor de informare, și 
în acest caz, organizarea acestor întâlniri va trebui să țină cont de posibilele limitări 
și bariere în participare a locuitorilor (limbaj, cunoștințe de proceduri și termeni 
tehnici, acces fizic, timp). Recomandăm organizarea acestor întâlniri în cadrul așezările 
informale, cu implicarea tuturor experților necesari și facilitarea lor de organizații 
nonguvernamentale partenere.

De asemenea, este necesară desemnarea unei persoane de contact în cadrul grupului 
de lucru intern care să țină legătura cu locuitorii așezărilor informale, pe această temă.

În conformitate cu legislația europeană și națională, realizarea de planuri urbanistice pentru 
reglementarea unei așezări informale, nu conduce direct la intrarea în legalitate a construcțiilorexistente. 
Acest lucru se va putea face ulterior, după caz, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
Elaborarea și aprobarea planului urbanistic zonal reprezintă doar o etapă intermediară care asigură cadrul 
fizic pentru următoarele măsuri. După aprobarea planului, autoritățile locale prin grupul de lucru trebuie 
să continue implementarea măsurilor aprobate (realizarea/lărgirea de drumuri, realizarea de rețele tehnico 
edilitare sau ca măsură minimă realizarea unor cișmele care să asigure un minim acces la apă potabilă 
în zonă), eventuale achiziții de terenuri, construiri de noi clădiri șamd, dar și alte măsuri complementare 
vizând desegregarea și integrarea comunității marginalizate.
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3.1 PROCEDURI LEGALE PENTRU 
OBȚINEREA UNUI DREPT LEGAL DE 
DEȚINERE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

a) Dacă terenul este în domeniul privat al statului sau al UAT-ului

Dacă terenurile pe care este dezvoltată așezarea informală se află în această situație, autoritățile 
administrației publice le pot vinde, închiria sau concesiona în condiții de achiziție publică (Legea nr. 
213/1998 și Legea nr. 50/1991) sau oferi cu titlu gratuit (Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală).În anumite condiții, autoritățile 
publice locale pot sprijini acordarea dreptului de superficie pentru terenurile ocupate de construcții, 
în conformitate cu prevederile Codului Civil. 

b) Dacă terenul este în proprietatea privată a unei societăți comerciale sau a unor persoane 
fizice

Obținerea unui drept de deținere asupra imobilelor din așezarea informală în acest caz implică un 
acord între deținătorul actual și proprietarul de drept al terenului, care să permită cumpărarea sau 
închirierea terenului. 

c) Dacă terenul nu are un proprietar identificat sau deținătorul nu are acte care să dovedească 
posesia

Urmând procedurile uzucapiunii și sau al dreptului de superficie din Codul Civil, deținătorul 
imobilului poate obține un drept de posesie sau proprietate legal instituită. 

Prin excepție de la prevederile articolului 13, alin.(1) din Legea 50/1991, „terenurile destinate 
construirii se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite 
potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, în următoarele situații: a) 
pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, fără 
scop lucrativ, altele decât cele care se realizează de către colectivitățile locale pe terenurile 
acestora; c) pentru realizarea de locuințe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de 
ani; d) pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre, potrivit legii;” (art.15).
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3.2 INSTITUIREA UNUI DREPT DE 
POSESIE ȘI ÎNREGISTRAREA IMOBILELOR 
ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Înregistrarea imobilelor în sistemul de cadastru 
și carte funciară este în competența Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
(ANCPI) și instituțiilor teritoriale subordonate, 
oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, în 
conformitate cu prevederile Legii cadastrului și 
a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare și 
a Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind 
aprobarea Programului național de cadastru și 
carte funciară 2015-2023.

Activitatea de înregistrare a proprietăților se realizează 
prin 2 modalități:

 – la cererea persoanelor interesate (înregistrare 
sporadică), ce presupune respectarea unei 
proceduri prevăzute de Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioareși de 
legislația subsecventă acesteia. Această modalitate 
implică pentru solicitant plata tarifelor ANCPI 
de înregistrare, a onorariului pentru întocmirea 
unei documentații cadastrale, de către persoane 
autorizate să execute lucrări din domeniul 
cadastrului, geodeziei și cartografiei, alte costuri 
conexe (cheltuieli de deplasare, efectuarea de copii 
ale unor documente etc.);

 – din oficiu, în cadrul înregistrării sistematice, care 
este gratuită pentru cetățeni și se realizează 
în cadrul Programului național de cadastru și 
carte funciară 2015 – 2023. În cadrul înregistrării 
sistematice se înscrie situația reală a imobilelor 
constatată în teren pe baza măsurătorilor 
efectuate, indiferent de apartenența imobilului 
la domeniul public sau privat al statului ori al 
unității administrativ-teritoriale sau de calitatea 
de proprietar, posesor ori alt deținător legal. 
Documentațiile cadastrale determină suprafața 
terenurilor și construcțiilor, rezultată din măsurători.
Planul cadastral și cărțile funciare deschise ca 
urmare a înregistrării sistematice reflectă situația 
tehnică și juridică actuală a imobilelor (conform 
art.10-11 din Legea nr.7/1996). 

Același principiu este respectat și cu privire la 
înregistrarea construcțiilor (art.10 alin. (16) și (17) din 
Legea 7/1996). Înscrierea construcțiilor în cartea 
funciară, în procesul de înregistrare sistematică, nu 
împiedică autoritățile competente să aplice sancțiunile 
prevăzute de lege în ceea ce privește disciplina în 
construcții și servește ca bază de stabilire și calculare a 
taxelor și impozitelor datorate conform legii.

Faptul că înregistrarea construcțiilor în cadrul 
procesului de înregistrare sistematică este posibilă, 
nu face ca locuințele construite ilegal să devină 
legale! 

Intrarea în legalitate a acestora este un proces 
distinct, care presupune atât că locuințele respectă 
reglementările urbanistice din zonă, cât și legislația 
de mediu și normele de siguranță și calitate în 
construcții. Intrarea în legalitate a construcțiilor 
presupune și realizarea unei expertize tehnice care 
să constate că sunt îndeplinite aceste norme
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În cadrul înregistrării sistematice se înregistrează toate imobilele și toți deținătorii 
identificați ai acestora:

 – proprietariise înregistrează în baza actelor de proprietate întocmite în forma 
prevăzută de lege: acte autentice, hotărâri judecătorești, acte administrative, 
certificate de moștenitor etc.

 – posesorii identificați la teren se înregistrează în baza actelor prevăzute la art. 13 
alin. (1) în Legea nr.7/1996.

Posesia se notează în cărțile funciare deschise ca urmare a finalizării înregistrării  
sistematice.

Înregistrarea sistematică reprezintă un proces complex, de durată (în special dacă se 
desfășoară la nivel de întreg UAT-ul), care se desfășoară etapizat, la care participă 
alături de executantul lucrărilor, primăria, prin compartimente de specialitate, oficiul 
de cadastru teritorial, care realizează verificarea și recepția lucrărilor și nu în ultimul 
rând cetățenii.
Legea nr. 7/1996 stabilește atribuțiile și responsabilitățile participanților la acest 
proces (primării, executanți ai lucrărilor, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară) în 
vederea realizării înregistrării sistematice (vezi art.12 alin. (3) – (9) din Legea nr.7/1996), 
respectiv etapele acestui proces (art.11 alin. (2) din lege). 

În cadrul înregistrării efectuate la cererea persoanelor interesate (înregistrarea 
sporadică), înscrierea posesiei se poate realiza în lipsa actelor de proprietate pentru 
imobile:

 – neînscrise în cartea funciară;
 – înscrise în cartea funciară deschisă în baza Decretului-lege nr. 115/1938, în care 

nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 
287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

Documentele necesare înscrierii la cerere a posesiei sunt prevăzute la art. 41 alin. (8) 
din Legea nr. 7/1996. 

Posesia se notează în cartea funciară. Înregistrarea dreptului de proprietate al 
posesorului notat în cartea funciară se face în condițiile art. 13 alin. (7) din Legea nr. 
7/1996:
a) din oficiu, la împlinirea unui termen de 3 ani de la momentul notării in cartea 

funciară, dacă nu a fost notat niciun litigiu prin care se contestă înscrierile din 
cartea funciară. 

b) la cererea posesorului sau a succesorilor acestuia, în baza actului de proprietate, 
ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate prin oricare dintre modalitățile 
prevăzute de lege.

Conform art. 13, alin. (15) din Legea nr. 7/1996, „În cazul imobilelor ai căror 
proprietari, posesori sau alți detentori precari, astfel cum sunt definiți la art. 918 
din Codul civil, nu pot fi identificați cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de 
înregistrare sistematică, precum și în lipsa documentelor prevăzute la alin. (1) cu 
privire la calitatea de posesor, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în 
favoarea unității administrativ-teritoriale.”

Din analiza celor două modalități de înregistare a posesiei, respectiv prin 
înregistrare sistematică și respectiv sporadică, rezultă următoarele:
 » posesia stabilită în cadrul înregistrării sistematice implică o procedură 

mai simplă, cu documente puține, este gratuită, dar procesul este de 
durată și poate fi realizat doar în cadrul Programului national de cadastru 
și carte funciară;

 » posesia stabilită în cadrul înregistrării sporadice implică o procedură mai 
complexă, documente mai multe, plata unor tarife, taxe și onorarii, dar se 
poate realiza pentru imobile individuale și într-un termen scurt.

Trebuie înțeles că 
mecanismele descrise mai 
sus privind posesia nu se 
referă la dobândirea unor 
titluri de proprietate prin 
ocuparea în mod conștient cu 
construcții ale unor terenuri 
care aparțin altor persoane.  
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O abordare proactivă la nivelul autorităților administrației publice ar trebui deci să ia în calcul toate 
aceste variabile, prin măsuri precum:

• Derularea unor campanii pentru informarea și educarea cetățenilor cu privire la regulile 
de urbanism și de construire și aplicarea legislației privind disciplina în construcții; 
explicarea pașilor ce trebuie urmați pentru a ocupa un teren și construi în mod legal 
și oferirea de sprijin în acest demers prin departamentele de specialitate de la nivelul 
primăriei (urbanism, taxe și impozite, asistență socială juridic etc); informarea cu privire 
la riscurile informalității conform legislației în vigoare (amenzi și alte măsuri punitive), și 
beneficiile siguranței locative; informare cu privire la reglementările existente și viitoare 
de urbanism, respectiv a zonelor în care este permisă locuirea, sau dimpotrivă – este 
interzisă din cauza anumitor riscuri sau restricții urbanistice. 

• Informarea și implementarea măsurilor legale pentru identificarea unor alternative 
pentru accesul la locuințe a persoanelor defavorizate din comunitate (locuințe sociale și 
alte categorii de locuințe publice, acordarea de terenuri pentru tinerii căsătoriți, locuințe 
pentru romi prin programele guvernamentale sau alte forme de locuire prevăzute de 
legea asistenței sociale, respectiv centre rezidențiale, locuințe protejate, internate de tip 
social, adăposturi de noapte etc.)

• Anticiparea dezvoltării și utilizarea instrumentelor de planificare și reglementare 
- conform Legii 350/2001 autoritatea locală are obligația de a analiza problemele și 
nevoile de dezvoltare ale localității pe care o administrează și de a realiza planuri de 
urbanism generale sau zonale care reglementează dezvoltarea localității în acord cu 
aceste nevoi. Actualizarea acestor planuri și anticiparea nevoii de dezvoltare a zonelor 
de locuit sunt nu doar demersuri obligatorii prin lege ci și acțiuni absolut necesare 
pentru a ghida demersurile de construcție de noi locuințe inițiate de comunitatea locală. 
In condițiile in care trebuie interzisă construirea într-o anumită zonă (de exemplu în 
zone de risc, sau pe terenuri cu un statut juridic incert) trebuie identificate și oferite 
alternative, în condițiile în care comunitatea se mărește.  

• Îmbunătățirea condițiilor de viață a comunităților marginalizate și accesarea unor 
programe de finanțare publice pentru acordarea de servicii de sănătate, servicii sociale, 
educaționale, de ocupare și acces la documente de identitate pentru diminuarea în timp 
a stării de vulnerabilitate socială a acestora. 

Dincolo de 
reglementarea 
așezărilor informale 
existente, în absența 
unor măsuri proactive 
de planificare și 
educare, există riscul 
ca pe viitor să apară 
noi așezări informale 
în continuarea celor 
existente, sau în alte 
zone ale localității.

Trebuie înțeles că apariția și extinderea acestor așezări de-a lungul 
timpului este rezultatul unui cumul de factori, care țin pe de-o parte de 
lacune sistemice, respectiv accesul redus la locuințe pentru comunitățile 
defavorizate și ineficința sistemului de planificare (lipsa unor reglementări 
urbanistice și teritoriale adecvate, dar și lipsa de implementare a celor 
existente și neasumarea rolului de reglementare și control a autorităților 
administrației publice), iar pe de altă parte de lipsa de cunoaștere a 
alternativelor la nivel local: atât la nivelul comunității, despre pașii de urmat 
pentru a construi în mod legal sau necesitatea unui astfel de demers, cât și 
la nivelul autorităților publice, legat de măsurile posibile pentru a gestiona 
o astfel de problemă. De asemenea, o problemă care contribuie la apariția 
și extinderea așezărilor informale sunt costurile asociate unei construcții 
legale, prohibitive pentru mulți oameni din comunități defavorizate, iar 
demersurile sunt foarte birocratice și necesită de multe ori o minimă 
înțelegere/ expertiză tehnică. 
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• Mobilizarea altor actori la nivel local, județean sau național pentru a gândi și 
implementa soluții pentru diminuarea sărăciei și marginalizării sociale din localitate. 
Problemele asociate sărăciei și excluziunii sociale sunt multisectoriale și interconectate 
și pot fi abordate doar în parteneriat, prin acțiuni comune și susținute, pe termen 
lung. Acest lucru se poate face fie prin formarea unor entități dedicate acestei misiuni, 
precum Grupurile de Acțiune Locală, care să faciliteze lucrul împreună între instituții 
locale, organizații ale societății civile, operatori economici și membrii comunităților 
vizate, fie prin sprjinirea ONG-urilor locale și/sau a unor grupuri de inițiativă dornice să 
lucreze în aceste zone prin concurs de proiecte și acordarea de finanțări din bugetul 
local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Este utilă, de asemenea, 
implicarea unor persoane resursă la nivel local, precum preotul, învățători și profesori, 
asistenți sociali, experți locali pe problemele romilor sau mediatori, în activitățile de 
informare și implicare a comunității în procesele derulate, în măsura în care aceștia au 
deja relații de încredere construite cu persoanele din comunitate.  

• Schimb de experiență cu primării care se confruntă cu probleme similare, pentru a 
învăța din soluțiile sau barierele identificate în alte localități. În capitolul următor vor 
fi prezentate câteva experiențe anterioare în procese de reglementare derulate de 
autorități ale administrației publice locale.
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5. RESURSE 
În acest capitol sunt prezentate câteva resurse utile 
pentru reglementarea și îmbunătățirea condițiilor de 
viață a așezărilor informale. Pentru identificarea celor 
mai relevante resurse pentru situația particulară de 
la nivelul localității dvs., recomandăm în primul rând 
cartarea și contactarea organizațiilor și grupurilor de 
inițiativă active la nivel local.

5.1 EXEMPLE DE PROIECTE DE 
REGLEMENTARE DERULATE ÎN ROMÂNIA
Experiența administrațiilor publice locale în rezolvarea situațiilor de locuire informală, 
respectiv realizarea unui demers pentru ca fiecare familie din localitățile pe care le 
administrează să dețină un titlu de posesie asupra terenului pe care îl ocupă, nu este vastă, 
deși o serie de programe naționale au vizat această problemă.

Din cercetarea realizată, până în prezent, doar aproximativ 100 de administrații publice 
(Primării, Consilii Județene sau Prefecturi) au derulat proiecte sau au avut inițiative 
pentru reglementarea situației terenurilor pe care sunt construite case, cu precădere în 
comunitățile marginalizate.

Instituțiile publice care au derulat proiecte și programe de punere în posesie/legalizare 
locuințe/terenuri, care au expertiză și care ar putea oferi îndrumare în derularea unui proces 
de acest tip:
• Agenția Națională pentru Romi
• Primăria Municipiului Ploiești
• Primăria Orașului Boldești Scăeni
• Primăria Municipiului Codlea
• Primăria Mărășești
• Primăria Slobozia Bradului
• Primăria Iacobeni
• Primăria comunei Măieruș, județul Brașov
• Prefectura Județului Sibiu
• Consiliul Județean Buzău
• Consiliul Județean Vaslui
• Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Arad



pg 30

Organizații neguvernamentale care au derulat proiecte și programe de punere în posesie/
legalizare locuințe/terenuri, care au expertiză și care ar putea oferi îndrumare:

• Fundația Ruhama Oradea
• Agenția Împreună București
• Agenția de Dezvoltare Comunitară Interactivă ADCIA Botoșani
• Asociația CRONO Craiova
• ARIDRD Vrancea
• Fundația Ciore Roma Oradea
• Asociația Viitorul Romilor Constanța
• Asociația Partener pentru Tine, Merișani, Argeș
• Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov
• Asociația Romilor Făgăraș
• Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi Cluj Napoca

Toate intervențiile realizate pentru punerea în posesie și reglementare s-au desfășurat 
doar pentru locuințe ridicate pe terenuri aparținând autorităților publice. Deocamdată nu 
am identificat un demers derulat în România prin care să fie reglementate așezări informale 
dezvoltate pe terenuri private sau inițiative în acest sens.

Modelul utilizat a fost acela al lotizării terenului și apoi concesionarea lui, cu o redevență 
minimă, procedură prezentată la capitolul 2.2.
Exemple de Hotărâri de Consiliu Local pentru concesionarea unor terenuri în vederea 
construcției de locuințe și pentru aprobarea unui ”proiect tip” de construire locuințe pentru 
ajutorarea unor familii aflate în situații defavorizate sunt prezentate în Anexa 1 a acestui ghid. 

5.2 INSTITUȚII ȘI ORGANIZAȚII CARE 
POT OFERI SPRIJIN ÎN ACEST DEMERS
Instituții cu responsabilități în domeniu, care pot oferi sprijin tehnic sau financiar pentru 
reglementarea așezărilor informale:

• ANCPI - Agentia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | http://www.ancpi.ro/

• ANR – Agenția Națională pentru romi | http://www.anr.gov.ro/

• MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice | http://www.mdrap.ro/

5.3 ALTE STUDII / INFORMAȚII UTILE PE 
ACEASTĂ TEMĂ
• Resurse despre locuirea informală în 

România (Raport de cercetare despre 
Locuirea informală în România, Analiza 
cadrului legal relevant pentru domeniul 
locuirii informale în România, Analiza 
programelor naționale și a celor cu 
finanțare UE și a impactului lor actual 
asupra locuirii informale) și alte studii 
internaționale pe această temă puteți 
găsi pe www.locuireinformala.ro.

• Resurse despre participarea și implicarea 
comunității, inclusiv un Ghid practic de 
implicare a cetăţeanului în procesul de 
luare a deciziei publice puteți găsi pe 
www.cere.ong.

http://www.ancpi.ro/ 
http://www.anr.gov.ro/
http://www.mdrap.ro/
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ANEXA 1 – EXEMPLE DE HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL FOLOSITE 
PENTRU REGLEMENTAREA UNOR AȘEZĂRI INFORMALE ÎN ROMÂNIA

FIGURA 2. HOTĂRÂRE DE CONSILIU LOCAL DE CONCESIONARE A UNOR TERENURI 
PENTRU CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE  (PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLDEȘTI SCĂENI)
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FIGURA 3. STUDIU DE OPORTUNITATE
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FIGURA 4. HOTĂRÂRE DE CONSILIU LOCAL PENTRU APROBAREA UNUI „PROIECT TIP” DE CONSTRUIRE LOCUINȚE 
PENTRU AJUTORAREA UNOR FAMILII AFLATE ÎN SITUAȚII DEOSEBITE
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FIGURA 5. REFERAT DE NECESITATE
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