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Introducere
Scopul și contextul realizării raportului
Raportul prezent este realizat în cadrul proiectului „No man`s land”: Locuirea informală în
comunitățile de romi - recunoaștere, responsabilitate și soluții comune, desfășurat în perioada
august 2017 – ianuarie 2019. Obiectivul general al proiectului menționat este acela de a combate barierele care împiedică în prezent utilizarea fondurilor UE și celor guvernamentale pentru
intervenții integrate care să rezolve problemele comunităților care trăiesc în zone de locuire
informală în România. Una dintre barierele identificate din experiența de lucru în comunități
informale din România ține de lipsa conștientizării problemei, atât la nivel național, cât și local.
La nivel național, aceasta are ca efect faptul că nu este tratată ca o prioritate în politici publice;
la nivel local are ca efect faptul că persoanele afectate nu cer să se rezolve această problemă.
În acest sens, activitățile din cadrul proiectului urmăresc trei obiective specifice:
a. inițierea de modificări legislative pentru recunoașterea și reglementarea locuirii informale în legislația națională;
b. conștientizare și capacitate sporită a 3 comunități locale și a autorităților publice locale
aferente lor, pentru a înțelege cauzele și efectele negative ale locuirii informale și pentru a rezolva problemele asociate acesteia;
c. conștientizarea factorilor interesați la nivel local, național și european cu privire la
dezavantajele politicii și ale programelor de finanțare UE actuale, precum și cu privire la
îmbunătățirile necesare pentru a soluționa problema locuirii informale prin conceperea
de programe integrate.
Peste 60.000 de familii de romi din România trăiesc în locuințe informale, la periferia satelor și orașelor, fără să aibă acte de proprietate pentru terenul pe care le este construită casa,
fără să dețină autorizații de construcție și documente pentru proprietățile lor (în unele cazuri, fără cărți de identitate) și având acces limitat sau chiar inexistent la utilitățile de bază și
la infrastructura rutieră, în multe cazuri amplasarea locuințelor punând în pericol siguranța și
sănătatea rezidenților. Cu toate acestea, legislația actuală, politicile guvernamentale și programele UE nu cuprind nicio referire la locuirea informală sau vreo definiție a acelor locuințe, ceea ce reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea alocării de fonduri UE și
naționale către această problemă. De fapt, în majoritatea cazurilor este ilegal chiar și pentru
primari să facă investiții în aceste zone.
Astfel de locuințe informale se găsesc, răzleț, pe întreg teritoriul României în apropierea așezărilor rurale ori urbane sau ca și cartiere ale acestora. Potrivit unui studiu derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale în 2014, având o rată de răspuns de aproximativ 53% raportat la numărul total de localități urbane și rurale din România, 38,7% dintre localitățile respondente au
declarat că includ cel puțin o așezare informală. În total, studiul a estimat existența a 49.338
de gospodării și 63.492 de familii în așezări informale, majoritatea dintre ele fiind familii rome.
Demersurile propuse a fi realizate în cadrul proiectului vizează: a) la nivel național, să obținem un mediu favorabil care să permită și să stimuleze lucrul în domeniul locuirii informale:
recunoașterea stării de fapt în legislația națională și posibilitatea de a realiza programe menite să rezolve această situație; b) să fim în măsură să utilizăm fonduri UE și guvernamentale
în programe integrate pentru abordarea acestei nevoi; c) să avem factori interesați mai bine
informați și mai angajați; să promovăm un urbanism proactiv ca practică la nivel local; d) o
cerere sporită de instrumente pentru rezolvarea situației, la firul ierbii.
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Așadar, prezentul raport are rolul de a:
• reliefa dimensiunea și urgența problemelor ce țin de locuire informală, fundamentând
nevoia de ajustări ajustări ale cadrului normativ pentru a permite soluții;
• documenta felul în care se extinde și se manifestă locuirea informală (practici în comunitate, autorități locale și județene);
• oferi un context de lucru între parteneri de la nivel național și organizații locale/grupuri
de inițiativă care lucrează cu comunitățile afectate de locuire informală, pentru a dezvolta împreună o mai bună înțelegere a tipologiei, nevoilor și problemelor asociate în
acestea;
Ca structură, raportul conține un prim capitol dedicat descrierii fenomenului locuirii
informale, prezentând contextul acestei problematici în spațiul UE și al altor țări din blocul
post-socialist, explicând tipologii existente și descriind evoluția și scara fenomenului
în România, pe baza studiilor și rapoartelor realizate până în prezent. Ulterior, în cadrul
capitolului 2, raportul prezintă trei studii de caz constând în așezări informale din cadrul a 3
localități, respectiv Municipiul Reșița (jud.Caraș-Severin), orașul Bumbești – Jiu (jud.Gorj) și
satul Valea Corbului (com.Călinești, jud.Argeș). În final, raportul include un set de concluzii și
recomandări menite să sprijine partenerii proiectului în a gândi ulterior potențiale acțiuni și
soluții care a atenua problemele cu care se confruntă așezările informale din România.
Acest raport aduce nou, sperăm noi, o analiză atât a literaturii în domeniu cât și – în oglindă
– a unor studii de caz concrete, ce prezintă realitatea din teren la nivelul anului 2017-2018,
ilustrând multiplele fațete ale locuirii informale, complexitatea spețelor și necesitatea acțiunii.
În complementar acestui raport, în cadrul aceluiași proiect au fost realizate și o analiză a
legislației din România cu privire la domeniul locuirii, cu accent pe lipsurile de reglementare
care impiedică soluționarea problemelor asociate locuirii informale, precum și o analiză a
programelor și instrumentelor de finanțare, cu accent pe bariere în a finanța acțiuni de soluționarea problemelor asociate locuirii informale. Aceste materiale, împreună cu alte rezultate
ale proiectului, sunt disponibile pe pagina proiectului www.locuireinformala.ro.
Proiectul „No man`s land”: Locuirea informală în comunitățile de romi - recunoaștere, responsabilitate și soluții comune este implementat de Fundația PACT (Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare), ca lider de proiect, împreună cu organizațiile partenere MKBT: Make Better
(Asociația Make Better), Asociația DEP - Bumbești-Jiu, Grupul de inițiativă Valea Corbului și GAL
(Grupul de Acțiune Locală) Reșița, fiind finanțat de Open Society Foundations (OSI) prin Programul Roma and the EU Funds. Elaborarea prezentului raport a fost coordonată de Bogdan Suditu,
Ana-Maria Elian, Marina Neagu, Marina Von Rosenschild Paouline (MKBT: Make Better) cu contribuții de la echipele de lucru ale partenerilor proiectului: Ioana Petrache și Emanuela Ignațoiu
(Fundația PACT), Cristi Haica, Marius Păcuraru, Iulica Aivănoae, Emilia Haica (Grupul de Inițiativă
Valea Corbului), Floare Nica, Miță Tarbat (Grupul de Acțiune Locală Reșița), Constantin Dumitrașcu (Asociația DEP) și echipa de studenți de la Facultatea de Geografie, Universitatea București,
implicată într-un una din deplasările de cercetare de teren de la Valea Corbului. Documentarea
fotografică a fost realizată de către George Popescu și Bogdan Dincă (Documentaria), iar hărțile
de către Mihai Tentiș și Alexandru Vija.

Note metodologice
Capitolul 1 al prezentului studiu se bazează pe analiză unui set de rapoarte, documente și date
rezultate din cercetării recente ale fenomenului locuirii informale, atât din România cât și din
străinătate. Sursele analizate sunt prezente în lista bibliografică de la finalul documentului.
Capitolul 2 se bazează pe cercetare și observații de teren realizate în localitățile prezentate, inclusiv discuții și interviuri cu autorități și localnici. Stocul fotografic utilizat a fost realizat în cea
mai mare parte de fotografii contractați prin proiect (George Popescu și Bogdan Dincă), dar și
de echipa implicată în cercetarea de teren. Cartografiere GIS: Mihai Tentiș, Alexandru Vija.
Raport de cercetare
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Capitolul 1.
Fenomenul locuirii informale
1.1 Contextul locuirii informale în UE și alte țări din spațiul
post socialist
Locuirea informală este un fenomen care afectează la scară largă comunități din întreaga
lume. În contextul schimbărilor radicale de sistem politic, economic și social, din ce în ce
mai multe așezări din spațiul fost-socialist s-au extins ca așezări informale. Astfel, așa cum o
arată studiile și analizele în domeniu, fenomenul locuirii informale în Europa de Est, și inclusiv
România, se află în expansiune.
Rapoarte precum cele realizate de UNECE (2009, 2016) subliniază faptul că particularitățile
locuirii informale în spațiul EECCA – Europa de Est, Asia Centrală și Caucaz – sunt însă diferite față de determinanții și manifestările aceluiași fenomen în statele în curs de dezvoltare din
Sudul Global.
În statele din Sudul Global, se face referire la așezările informale ca fiind ”slums”, sau ”squatter areas”, desemnând zone în special la marginea orașelor mari în care populația săracă ce a
migrat dinspre mediul rural și-a improvizat barăci și adăposturi, relocându-se astfel cu familia
mai aproape de oraș și de oportunitățile pe care le oferă acesta. Astfel, în literatura de specialitate din Sudul Global, așezările informale sunt asociate cu o populație foarte săracă, pentru
care singura cale de a-și satisface nevoia de adăpost este ocuparea ilegală a unei parcele de
pământ și construirea în regie proprie a unei locuințe (UNECE , 2016, p. 40). Incidența acestui
fenoment este legată de procesul accelerat de urbanizare (migrare dinspre zonele rurale spre
marile orașe) și creșterea demografică explozivă a marilor metropole din Sudul Global, proces
ce depășește capacitatea autorităților de a planifica urban această extindere (ex.dezvoltarea de
trame stradale, rețele de utilități, servicii publice: școli, infrastructură medico-socială ș.a.).

Ce este o
așezare informală?

În 2003, ONU estima că la nivel global aproape 1 miliard de oameni pot fi considerați ”squatters”, termen folosit pentru a indica persoane ce locuiesc fără a deține forme legale asupra
terenului / locuinței pe care o ocupă, estimare care se bazază în principal pe studii și analize
care vizează Sudul Global.
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Aşezările informale sunt formaţiuni rezidenţiale ilegale cărora
le lipseşte infrastructura de bază, siguranţa posesiei, condiţii
adecvate de locuire etc. (UNECE, 2009)
Aşezări informale sunt formaţiuni rezidenţiale dezvoltate de
regulă la marginea localităților urbane sau rurale, în care ocuparea
terenurilor are un statut ilegal sau legal, iar construcțiile sunt
neautorizate sau respectă partial autorizațiile obținute, cărora le
lipseşte accesul la infrastructura tehnico-edilitară de bază, condiţii
adecvate de locuire etc., ce pun în pericol siguranța și starea de
sănătate a populaţiei rezidente (Suditu & Vâlceanu, 2013)

Locuirea informală în România

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)

Prin comparație, locuirea informală în zona EECCA s-a propapagat în contextul trecerii
abrupte de la economii planificate la economii de piață, ceea ce a creat un vid legislativ și o
decredibilizare a ”planificării” în sine, ca proces de organizare a vieții în comunități. Așezările
informale în zona EECCA variază ca nivel de venit al persoanelor vizate, calitate a construcțiilor și rațiune sau determinanți ai informalității (e.g. nevoi de bază vs dezvoltare speculativă)
(UNECE , 2016, p. 40).
Același raport descrie că procesul de tranziție a avut un impact considerabil asupra sectorului
locuirii în general (UNECE , 2016) prin:
1. Restituirea și privatizarea terenurilor (diferite tipuri: posesie, cesionare, proprietate);
2. Privatizarea stocului de locuințe publice socialiste (și schimbarea naturii și diversificarea
proprietății);
3. Retragerea statului din sectoarele planificării și locuirii;
4. Schimbarea responsabilității pentru furnizarea de locuințe dinspre stat spre sectorul
privat;
5. Descentralizarea și transferul responsabilităților pentru dezvoltarea urbană locală către
administrația locală (proces ce nu a fost acompaniat de alocari corespunzătoare de
resurse financiare sau instruire a resurselor umane).
Prin natura și diversificarea proprietății se înțelege tranziția de la locuințe furnizate și deținute
cu preponderență de stat, către o retragere a rolului statului de furnizor de locuire ceea ce a
condus la diversificarea modalităților de accesa o locuință (închiriere, achiziție, construcție în
regim propriu, achiziție cu credit ipotecar ș.a.) și a tipologiilor de locuințe existente. Retragerea statului din rolul de principal furnizor de locuire nu a fost însă acompaniată de programe
și măsuri care să sprijine accesarea unei locuințe de către toate categoriile de venit, fapt ce a
afectat în special categoriile cu venituri reduse ce s-au aflat în postura de a găsi alternative în
economia informală, soluții împrovizate, auto-construcție fără forme legale.
Numeroase așezări informale s-au constituit, de facto, în anii 1950, atunci când autoritățile
comuniste au obligat comunitățile de țigani nomazi să se sedentarizeze, cel mai adesea pe
terenuri nefertile (pășuni, zone de depozitare gunoi, zone indundabile ale rîurilor etc.) situate
în afara satelor, unde gopodăriile inițiale s-au dezvoltat treptat, în afara sferei de interes (control) și sprijin în organizare al autorităților publice comuniste.

Raport de cercetare
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În același timp, vacuumul de putere din perioada post-decembristă a generat în toată regiunea, în România inclusiv, ca o bună parte din activitatea economică să treacă în sectorul
informal. O dată cu revizuirea constituției și a întreg setului de legi, proces dramatic ca amploare în toate statele din jur, unele domenii au rămas neacoperite de instituții cu mandat clar
și bine definit.În România, după abrogarea în decembrie 1989 a legislatiei privind planificarea
localitrăților urbane li rurale, o nouă legislație în materie de urbanism și amenajarea teritoriului a început să fie dezvoltată abia la începutul anilor 2000. Desigur, redactarea și adoptarea
unei legi la nivel central nu se transpune imediat și automat în practică asumată la nivel local,
iar acest vid legislativ a generat numeroase forme de informalitate în materie de locuire, atât
în mediul urban cât și cel rural, fenomenul neavând exclusiv un caracter etnic minoritar.
Între timp, multe comunități din regiune s-au extins, atât ca amprentă spațială, cât și ca extinderi și modernizări ale construcțiilor în sine, proces ne-acompaniat de proceduri de avizare și
autorizare clar definite și aplicate, în mod unitar și echitabil. Se estimează că în cazul unor zone
urbane cu creștere susținută din zona EECCA, spre exemple capitalele de țări, un sfert până la
jumătate din rezidenți trăiesc în informalitate – a se vedea tabelul de mai jos (NALAS, 2011).
Tabel 1: Estimare privind ponderea ariei ocupate de așezări informale vs total arie cu zonare
rezidențială în orașul-capitală

Bosnia și
Herzegovina
25-50%

Croația

Slovenia

FRI Macedonia

Muntenegru

5-25%

0

5-25%

>50%

România

Albania

5-25%

25-50%

Serbia

Bulgaria

25-50%

<5%

Republica
Moldova
<10%

Sursa: NALAS (2011), preluat din UNECE (2016)

În plus, în procesul de privatizare și restituire a terenurilor (care la noi în țară este încă neîncheiat), acompaniat de lipsa unui sistem de cadastru transparent și actualizat, a generat multe
confuzii, litigii și stări de incertitudine privind situația unor proprietăți din țară. Astfel, în numeroase cazuri, terenuri nerevendicate de proprietari au constituit și constituie în continuare
zone de expansiune pentru așezări informale.
Desigur, vidul legislativ, lipsa de acțiune a autorităților publice și incertitudinile privind proprietatea terenurilor a generat și spețe în care informalitatea nu este neaparat generată de sărăcie extremă și lipsă de alternative, cât o formă de auto-organizare, luare în posesie a terenurilor și construcție în regim propriu. În absența rolului de ”reglementare” și control al statului
(via autoritatea locală) în materie de planificare și construcții și uneori chiar ca urmare a unor
acțiuni de speculă din partea unor persoane care au construit și locuințe beneficiind de acest
vid, au apărut locuințe și grupări de locuințe cu caracter informal.
Așa cum indică și raportul UNECE, mai sus menționat, locuirea informală e un fenoment ce
cuprinde în zona EECCA persoane din categorii de venit foarte diferite, iar tipologia locuințelor
aflate în această situație poate cuprinde de la barăci improvizate la vile de lux. Cu toate acestea, e important de subliniat că informalitatea în sine are impactul negativ cel mai pregnant
asupra categoriilor cele mai vulnerabile. Astfel, diferitele categorii de venit afectate trebuie
reflectate în reglementări legate și măsuri care să ia în calcul vulnerabilitatea și nevoia reală a
celor vizați, și să distingă între informalitate din nevoie versus informalitate din speculă.
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Măsuri pentru atenuarea fenomenului locuirii informale
Rapoartele și recomandările ce trec în revistă tipologii de acțiuni cu privire la atenuare fenomenului locuirii informale indică două principale fronturi de lucru:

1. investiții în a furniza infrastructură și servicii celor ce locuiesc în așezări informale, pen-

tru a crește calitatea vieții acestora și a scădea riscurile asupra sănătății și siguranței (eg.
acces la apă și canalizare, infrastructură de drumuri, securizarea și regularizarea malurilor apelor, colectarea deșeurilor ș.a.). Aceste măsuri se descriu în literatura de specialitate sub termenul de „slum upgrading”, desemnând cu precădere măsuri de modernizare a infrastructurii;

2. programe de „formalizare” ce presupun eliminarea stării de informalitate a ocupării

terenului și a construcției prin sprijin în acordarea de titluri de proprietate, autorizarea
construcțiilor ș.a. Acest tip de măsuri au rolul de a crește siguranța ocupării, de a permite obținerea actelor de identitate și accesarea de servicii, de a permite impozitarea, evaluarea, comercializarea și asigurarea proprietății ș.a. Teoretic, procesul de formalizare
ar presupune și corectarea planificării urbanistice a zonei prin eliminarea construcțiilor
non-conforme sau situate în zone nesigure, extinderea tramei stradale pentru a permite accesul în condiții de siguranță ș.a. acțiuni care în practică implică probabil cele mai
mari dificultăți de implementare.

Raportul UNECE (2016, p.13) indica faptul că în zona EECCA există țări care au dezvoltat
legislație pentru formalizarea locuirii informale și sunt în proces de implementare (eg. Albania, Muntenegru, Croația, Georgia) dar și țări în care accesul al informații cu privire la fenomenul locuirii informale este redus și legislația este nedezvoltată (ex. Kazakhstan, Tajikistan,
Kyrgyzstan, Belarus și altele). Printre țările menționate a avea o experiență îndelungată în a
aborda probleme asociate locuirii informale sunt indicate Grecia și Spania.

Cele mai comune măsuri de politică publică utilizate în
abordarea problemelor urbane asociate așezărilor informale în
regiunea UNECE:
1. Formalizare și legalizare
2. Regularizare și modernizare
3. Relocare și realocare
4. Sisteme alternative de locuințe pentru așezările informale
Sursa: UNECE , 2016, p. 33

România nu face obiectul raportului mai sus amintit. Menționăm că în România, la data
prezentului raport, domeniul locuirii informale încă nu apare în vreun document strategic
asumat la nivelul vreunei instituții guvernamentale și nici asumat ca realitate și terminologie în
legislația în domeniul locuirii. Existând o secțiune dedicată în proiectul de Strategie Națională
a Locuirii elaborat de MDRAP, însă nefinalizat și asumat formal. În plus, mai există unele mențiuni și prevederi cu privire la nevoia de sprijini grupuri marginalizate în a-și rezolva problema
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lipsei actelor - însă fără referire la fenomenul locurii informale ca problematică de ansamblu
– în Programul Național de Cadastru și documentele strategice ale Agenției Naționale pentru
Romi.
În luna ianuariei 2018, în cadrul Programului de guvernare al Guvernului României (20182020), la capitolul Minorități, “în vederea îmbunătățirii substanțiale a situației romilor, cu un
accent deosebit pe comunitățile de romi aflate într-o situație de sărăcie extremă”, se propune
“Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor și locuințelor deținute de romi și implementarea unor programe de reabilitare a locuințelor din zonele locuite
de romi prin asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a canalizării, a gazului metan, a
salubrității”.
Mai multe informații despre lipsurile din legislația și documentele strategice și programatice
din România pot fi citite în celelalte două rapoarte elaborate în cadrul proiectului.

1.2 Tipologii existente
Tipologiile așezărilor informale reflectă varietatea și complexitatea spețelor întâlnite pe teren și
totodată diferențierea față de manifestarea acestui fenomen în Sudul Global.
Tabel 2: Tipologii de așezări informale în partea în statele EECCA și Balcanii de Vest

1.
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Tip de ocupare

Sub-categorii

Titlul legal asupra
terenului și
proprietății - adaptări
neautorizate

a) Adaptări minore ale structurilor
existente fără autorizație de
construire (de exemplu, închiderea
balcoanelor, adăugarea a una sau
două încăperi într-o mansardă
existentă). Transformarea spațiilor
existente în zone de locuit (de
exemplu, transformarea garajelor
în zone de locuit, transformarea
subsolurilor în zone de locuit);
transformarea spațiilor comune (de
ex. spațiile de spălat) în zone de
locuit, fără autorizație de construire.
b) Schimbări structurale ale clădirilor
existente, de ex. extinderea laterală
a apartamentelor în clădiri ce
adăpostesc mai multe familii,
adăugarea de noi etaje pe clădirile
existente pentru a crește capacitatea
pentru mai multe familii.

Locuirea informală în România

Siguranță a
proprietății
De facto, siguranță
ridicată a, posesiei
datorită titlului
legal asupra
terenului.

2.

Titlu legal pe
teren - construcția
neautorizată

a) Construcția pe teren propriu,
conformă planurilor și
regulamentelor existente, dar fără
autorizație (în cazurile în care există
un plan urbanistic).
b) construcția fără autorizație pe
teren propriu care excedă planurile
existente.
c) construcția cu autorizație pe teren
propriu, dar modificări neautorizate
ale planurilor aprobate, construcție
care depășește autorizația oferită
(de exemplu, construirea unei clădiri
cu mai multe etaje în locul casei
familiale aprobate).

De facto,
siguranță ridicată
a proprietății,
datorită titlului
legal asupra
terenului.

3.

Titlul legal
asupra terenului
- subdiviziuni
neautorizate
și construcții
neautorizate.

a) Titlul legal asupra terenului, dar
schimbarea ilegală a utilizării
terenului (de exemplu, terenurile
agricole utilizate pentru clădiri
rezidențiale) care implică subdiviziuni
ilegale de terenuri (și vânzarea
acestora către un alt proprietar).
Locuințe construite fără autorizație
de construire.
b) Terenuri publice sau terenuri
extravilane divizate și oferite (sau
vândute la prețul pieței) de către
autoritatea locală în sine im/
migranților care vin în oraș, dar fără o
schimbare a planurilor.
c) construcția fără autorizație pe
terenuri cu titlu neclar de proprietate
(de ex. rezultatul unui proces
neclarificat sau nerezolvat de
restituire a terenurilor).

Securitatea
proprietății pentru
persoanele din
categoria (a) poate
fi contestată sau
nu; în cazurile
(b) (c), variază în
funcție de locația,
țara și calitatea
construcției.

4.

Nici un titlu legal
asupra terenului
- construcție
neautorizată.

a) Ocuparea ilegală a terenurilor,
locuințe fără autorizație de
construire, neintegrate în planificarea
urbană extins (standarde de viață
relativ bune).
b) Construirea în zonele protejate:
parcuri naționale, rezervații naturale,
zone de coastă, zone de protecție
(de exemplu autostrăzi, bariere
industriale, inundații etc.).

Proprietatea poate
fi contestată, în
funcție de situație
– risc ridicat în
cazul (a); mediu în
cazul (b).
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5.

Niciun titlu legal
asupra terenului –
case neautorizate

a) Case neautorizate construite de im
/ migranți care se stabilesc în zone
nesupravegheate.
b) Barăci neautorizate realizate în zone
ne-deservite de servicii/utilități, de
către populație cu venituri mici sau
fără venit (de exemplu, populația de
romi).

6.

Închiriere ilegală

Chirie pe termen mediu și lung în
Securitate redusă.
sectorul informal aparținând categoriilor
1-5; acorduri informale între proprietar
și chiriaș (închiriate pe cameră sau întreg
apartament / locuință); neînregistrat /
neimpozitat.

7.

Locuință temporară
legală

Reședință legală temporară pentru
populațiile strămutate din cauza
dezastrelor naturale sau provocate de
om. Există, în general, trei categorii în
acest tip: 1) centre colective de cazare
construite la comandă (de exemplu,
pentru refugiați / IDP); 2) cazare
temporară constând din tabere de
corturi și case temporare prefabricate;
și 3) cazare temporară în clădiri care nu
sunt construite în scopuri rezidențiale
(de exemplu clădiri publice, foste
hoteluri, școli).

Sursa: (UNECE , 2016)
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Securitate redusă.

Securitate redusă.

Tabel 3: Tipologia așezărilor informale în România

Grupări de locuințe cu condiții improprii în intravilan, la marginea
localităților, sau în extravilan, ocupate majoritar de categorii de
persoane vulnerabile

Tip 1

Exemple:
• Grupări de locuințe construite, de regulă la periferia localităților
urbane, în intravilan;
• Grupări de locuințe construite, de regulă la periferia localităților
rurale, în intravilan;
• Grupări de locuințe construite în extravilan.
Grupări de locuințe situate în zone care, conform PUG, au funcțiuni
ce exlud locuire și sunt ocupate majoritar de categorii de persoane
vulnerabile

Tip 2

Exemple:
• Grupări de locuințe situate în intravilan în zone care, conform
PUG, este interzisă funcționarea de locuire: în zone vulnerabile la
riscurile naturale și industriale, în zona haldelor de steril, a depozitelor de deșeuri, în zona de protecție și siguranță a rețelelor
de circulație și edilitare (electrice, gaz, telecomunicații) și a conductelor de transport.
Grupări de locuințe ocupate majoritar de categorii de persoane
aflate în risc de excluziune socială și/sau marginalizare

Tip 3

Exemple:
• Grupări de locuințe localizate în vecinătatea gropilor de gunoi ale
localităților;
• Grupări de locunțe în zone sau arii protejate (situri Natura 2000,
rezervații naturale etc.);
• Grupări de locunțe apărute ca urmare a sedentarizării forțate a
romilor din perioada anilor ‘50-60;
• Grupări de locunțe de tipul coloniilor muncitorești (cu caracter inițial temporar, devenit ulterior permanent) realizate pentru
cazarea muncitorilor implicați în realizarea de lucrări hidrotehnice,
diverse exploatări (carbonifere, metalifere, etc.) sau a angajaților
marilor combinate (siderurgice etc.).
Locuințe vacante ocupate de persoane fără adăpost, aflate în risc de
excluziune socială și/sau marginalizare

Tip4

Exemple:
• Locuințe situate în imobile de patrimoniu, imobile dezafectate,
imobile cu o situație juridică incertă și ocupate de regulă de persoane fără adăpost, excluse social.

Sursa: I.N.C.D. URBAN-INCERC, 2013-2014, „Analiză privind aşezările informale din România – evaluarea
situaţiei actuale în vederea formulării unor reglementări şi instrumente de intervenţie”, pg. 5.
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1.3 Evoluția și scara fenomenului în România
Studii realizate pe această temă în România
În România, fenomenul apariției și dezvoltării așezărilor informale este încă un subiect
puțin analizat și dezbătut la nivel național. Primele discuții pe această temă au fost purtate
începând cu anul 2007 în cadrul Grupului de lucru referitor la problematica locuirii rome din
cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Public și Locuinței. Aceste discuții s-au concretizat
ulterior în două proiecte tematice, ambele inițiate și finanțate de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice: Methodology for the rehabilitation of housing in the areas
affected by physical degradation and social exclusion (2007) și singura cercetare națională pe
tema locuirii informale „Analiză privind aşezările informale din România – evaluarea situaţiei
actuale în vederea formulării unor reglementări şi instrumente de intervenţie”, (2013-2014).
Contextul în care au apărut acest tip de așezări și caracteristicile lor socio-spațiale și juridice
au fost ilustrate în cadrul a două articole academice1, care au analizat fenomenul din punct
de vedere calitativ.
Studiul „Pata” realizat de Adi Dohotaru, Hajnalka Harbula, Enikő Vincze (http://sparex-ro.eu/
wp-content/uploads/PATA-web-v11.pdf) analizează aspecte ale formării așezării informale
Pata Rât (Municipiul Cluj-Napoca), spațiul precar al locuirii marginalizate din apropierea
gropii de gunoi a orașului Cluj-Napoca, creat prin acțiuni administrative directe sau nepăsare
instituțională și complicități multiple de la diverse nivele între instituții ale administrației
publice, companii din industria deșeurilor și mici întreprinzători din diferite domenii. Cercetări
tematice valoroase a realizat, alături de membri grupului de cercetători de la Cluj-Napoca
menționați anterior, și Cătălin Berescu în cadrul a numeroase proiecte, printre care și
proiectul “Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Constituirea socială și culturală a
“ghetourilor țigănești” în România în context european”.
Studii mult mai numeroase au fost realizate pe tema marginalității sociale și spațiale a
comunităților defavorizate, centrate mai ales pe comunitățile de romi, însă acestea nu
tratează complexitatea problemelor care derivă din situația așezărilor informale în ansamblul
lor. Studiul de față este în acest sens prima cercetare care analizeză locuirea informală
atât în contextul UE și a altor țări din spațiul post-socialist, cât și în contextul specific al
realității românești, urmărind deopotrivă evoluția și scara fenomenului la nivel național
și particularitățile specifice ale unor studii de caz, tocmai pentru a ilustra amploarea și
complexitatea fenomenului și, în egală măsură, a soluțiilor care trebuie formulate pentru
gestionarea și prevenirea răspândirii lui.

Definirea termenului pentru contextul românesc
În literatura de specialitate existentă, dar și în practica cotidiană, nu există în prezent o
definițe consacrată pentru termenul de „așezări informale” în România. De asemenea, la nivel
internațional, fenomenul a fost analizat și clasificat din mai multe perspective și în contextul
unor realități sociale și spațiale diferite, ceea ce face dificilă agreerea unei definiții unice a
acestui fenomen.

1

Suditu B., Vâlceanu D.G., 2013, „Informal settlements and squatting in Romania: socio-spatial patterns and typologies”, in
HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human Geography
și Vâlceanu,D.G, Suditu,B., Toth, G., Ivana, C., 2015, „Housing Inequalities regarding the Informal Settlements in Romania” in Romanian Review of Regional Studies, Volume XI, Number 1.
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În ciuda diferitelor terminologii utilizate în cercetările internaționale pe această temă, definiția
UNECE (2009) este cea care stă la baza majorității studiilor de specialitate. Conform acesteia,
așezările informale sunt definite ca „formațiuni rezidențiale cărora le lipsește infrastructura de
bază, condiții adecvate de locuire etc”.
În contextul realității teritoriale românești, prima propunere de definire a așezărilor informale
este cea propusă de B.Suditu și G.Vâlceanu în cadrul articolului „Informal settlements and
squatting in Romania: socio-spatial patterns and typologies”(2013), respectiv acele „Grupări
de locuințe și adăposturi realizate din materiale refolosite sau de slabă calitate, constituite ca
urmare a evoluței unor nuclee familiale de populației romă sedentarizată voluntar sau forțat
la începutul perioadei comuniste, situate pe terenuri asupra cărora ocupanții nu au niciun
drept real” și „locuințe realizate fără autorizație de construire și fără a especta prevederile
documentațiilor de urbanism, chira dacă proprietarii dețin drepturi reale asupra terenurilor pe
care le-au construit”.
Ulterior, în cadrul cercetării „Analiză privind aşezările informale din România – evaluarea
situaţiei actuale în vederea formulării unor reglementări şi instrumente de intervenţie”
(realizat de I.N.C.D. URBAN-INCERC, 2013-2014), definiția propusă este „grupări de locuinţe
dezvoltate, de regulă, la marginea localităţilor urbane sau rurale, în care ocuparea terenurilor
are un statut illegal sau legal, iar construcţiile sunt neautorizate sau respectă parţial
autorizaţiile obţinute, cărora le lipseşte accesul la infrastructura tehnico-edilitară de bază,
condiţii adecvate de locuire etc. şi pun în pericol siguranţa şi starea de sănătate a populaţiei
rezidente.”

Mahalaua de la marginea satului Unirea, jud. Alba
(foto B. Suditu)

Adăposturile de pe groapa de gunoi Pata Rât (mun. Cluj-Napoca)
(foto D. G. Vâlceanu)

Factorii determinanţi ai apariţiei şi dezvoltării aşezărilor informale
Factorii care au contribuit la apariția și dezvoltarea așezărilor informale în România sunt atât
istorici și socio-economici, cât și de natură juridică și legislativă, ilustrând deopotrivă complexitatea fenomenului și a soluțiilor necesare pentru stoparea sau ameliorarea efectelor lui.

Factori istorici
Principalul factor care a determinat apariția primelor nuclee de așezări informale este de
ordin istoric și este legat de sedentarizarea forțată a romilor în perioada comunistă. Începând
din 1948, regimul comunist a inițiat o operațiune amplă de cartare, înregistrare la biroul de
evidență a populației și sedentarizare a șetrelor de romi nomazi. Ca urmare a acestei politici,
aceștia s-au așezat de cele mai multe ori aleatoriu, însă uneori și în vecinătatea unor comunități rome deja existente în acele locuri. De asemenea, odată cu politica de sistematizare
forțată a satelor, romii au fost mutați de multe ori în imobile la marginea orașelor și satelor, în
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special în zonele sărăcăcioase din orașe sau în așezările de tip semiurban din zonele agricole
(Suditu B., Vâlceanu D.G, 2013). Acest lucru face ca multe din așezările informale din România
să fie deja vechi de câteva zeci de ani, cu familii stabilite acolo de câteva generații și o comunitate care a crescut gradual, în timp.

Factori socio-economici
Factorii socio-economici care au contribuit la apariția și răspândirea acestui fenomen sunt
legați de condițiile sociale și economice în contextul crizei din anii 1950 – 1975 din Europa
de Est, coroborate cu o serie de schimbări majore interdependente, conform UNECE (2009):
urbanizarea rapidă și sistematizarea forțată a teritoriului din acea perioadă, mobilitatea rezidențială pe care acestea au provocat-o, restructurarea post-socialistă a economiei naționale,
care a condus la accentuarea stării de sărăcie și excluziune socială, precum și accesul redus
la locuințe pentru categoriile defavorizate după 1990. La aceste lucruri se adaugă un sistem
de planificare teritorială deficitar, dar și lipsa unor instrumente adecvate de administrare a
terenurilor (Suditu B., Vâlceanu D.G, 2013). Numeroase forme de locuire informală (locuințe
improvizate în clădiri având inițial alte funcțiuni, dar și construcția de adăposuri insalure la
marginea localităților sau în zone cu risc etc.) sunt rezultatul procesului de sărăcire și marginalizare socială și economică a numeroase grupuri, în contextul schimbărilor economice pe
care România le-a traversat în ultimele decenii, pentru ocupanții lor aceste adăposturi fiind
locuri de refugiu în absența resurselor și opțiunilor.

Factori politici și legislativi
După abrogarea legii privind sistematizarea teritoriului în 1990, dezvoltarea localităților s-a
realizat până în 2001 fără un cadru legal privind amenajarea teritoriului, iar reglementările
ulterioare au făcut dificilă integrarea teritoriilor care cuprindeau așezări informale în intravilanul localităților adiacente. Acest lucru a făcut ca multe din așezările informale să se extindă în
continuare în absența unor reglementări urbanistice, fără autorizații de construire sau chiar în
zone de risc biologic sau natural, ceea ce face și mai dificilă identificarea unor soluții tehnice
și juridice pentru aceste așezări în prezent. De asemenea, la acest lucru a contribuit ignorarea acestor zone de-a lungul timpului de către autorități și de elaboratorii documentațiilor de
urbanism realizate pe teritoriile care cuprind așezări informale, cât și absența acestui subiect
de pe agenda publică și politică. Soluțiile legislative adoptate până în prezent au abordat
această problemă sectorial, fără o înțelegere a realității teritoriale în ansamblu și fără o analiză
atentă a potențialelor urmări a unora dintre măsuri (Suditu B., Vâlceanu D.G, 2013). Întârzierea
recunoașterii juridice și urbanistice a așezărilor informale a condus la agravarea situațiilor din
interiorul lor, deoarece în ultimul deceniu, în contextul ieftinirii materialelor de construcție și
a creșterii veniturilor locuitorilor, majoritatea caselor vechi realizate din chirpici sau a adăposturilor din materiale recuparate au fost reconstruite, devenind case de zid cu fundație din
beton. În plus, neînscrierea acestor zone de locuit în perimetrele construibile ale localităților
(intravilan) au făcut imposibile realizarea lucrărilor de echipare edilitară (pietruire sau asfaltare
drumuri, acces apă, canalizare și iluminat public).

Scara fenomenului în România
În prezent, în România nu există date care să cuantifice numărul real de gospodării și familii
afectate de acest fenomen. În 2013 a fost inițiat singurul studiu de inventariere și clasificare a
așezărilor informale din România2. În partea a doua a acestui studiu, a fost realizat un chestionar de clasificare, analiză și evaluare a diverselor tipuri de așezări informale, care a fost
2
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transmis spre completare tuturor unităților administrativ-teritoriale din țară, prin intermediul
Consiliilor Județene.
Menținăm că în contextul acelui studiu, așezarea informală este definită ca „o grupare de locuințe (minim 3), dezvoltate de regulă în mod spontan şi necontrolat, la marginea localităţilor
urbane şi rurale, în care ocuparea terenurilor are un statut ilegal sau legal şi cărora le lipseşte
accesul la infrastructura tehnico-edilitară de bază, condiţii adecvate de locuire etc., ce pun în
pericol siguranţa şi starea de sănătate a populaţiei rezidente.”
Dintre cele 3.181 de unități administrativ-teritoriale existente la nivel național, doar jumătate
(49,5%) au răspuns solicitării de completare a chestionarului. Datele prezentate în continuare,
culese prin intermediul respondenților, trebuie privite deci prin lupa acestei limitări, fenomenul fiind în fapt mult mai extins decât este reflectat în aceste date. Distribuția teritorială a
așezărilor informale, așa cum a rezultat din studiul menționat, este reprezentată în harta de
mai jos.

LEGENDĂ
Grupări de locuințe cu condiții improprii în intravilan, la marginea localităților,
sau în extravilan, ocupate majoritar de categorii de persoane vulnerabile

REPREZENTAREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV
TERITORIALE DIN ROMÂNIA, DUPĂ SITUAȚIA DE
INFORMALITATE DECLARATĂ

Grupări de locuințe situate în zone care, conform PUG, au funcțiuni ce exlud
locuire și sunt ocupate majoritar de categorii de persoane vulnerabile

Localități care nu au transmis chestionarul
completat

Grupări de locuințe ocupate majoritar de categorii de persoane aflate în risc
de excluziune socială și/sau marginalizare

Localități care declară că pe teritoriul lor
administrativ există situate diverse de informare

Locuințe vacante ocupate de persoane fără adăpost, aflate în risc de excluziune socială și/sau marginalizare

Localități care declară că pe teritoriul lor
administrativ nu există situații de informalitate

Tipologia așezărilor informale din România

Sursă hartă: I.N.C.D URABN-INCERC, 2013, „Analiză privind așezările informale din România – Evaluare
situației curente în vederea formulării unor reglementări și instrumente de intervenție”.
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35% dintre respondenții la chestionar au atestat existența unor zone de locuire informală pe
teritoriul lor administrativ, însumând aproximativ 1.200 de locații în 584 de unități administrativ-teritoriale, repartizate pe întregul teritoriu al țării.
Conform acestor date, în cele 1.198 de așezări informale identificate, sunt concentrate
49.338 de locuințe și 63.492 de familii. În medie, pe teritoriul fiecărei unități administrative se
găsesc 2 așezări informale, cu câte aproximativ 40 de locuințe și 50 de familii.
Distribuția așezărilor informale pe categoriile specifice rețelei noastre de localități indică o
incidență semnificativ mai mare a acestui tip de așezări în mediul rural, aici fiind concentrate
80% din totalul așezărilor informale identificate. Acest lucru ridică mari probleme din punctul
de vedere al capacității autorităților locale de a găsi soluții de stopare a fenomenului și/sau de
îmbunătățire a condițiilor de locuire din aceste așezări.
Cu toate acestea, chiar dacă numărul așezărilor informale este mai mare în mediul rural, cele
situate în mediul urban sunt mai mari ca dimensiune și înglobează o densitate mai mare de
persoane, o așezare informală din mediul urban concentrând în medie de două ori mai multe
locuințe și familii comparativ cu una rurală.
În raport cu intravilanul localilităților, majoritatea așezărilor informale sunt localizate spre
periferia localității de care aparțin (68% din total), doar 8,6% dintre acestea fiind poziționate în
apropierea centrului localității. Majoritatea așezărilor din zonele studiate (46%) au fost introduse în intravilan înainte de ultimul PUG aprobat, ceea ce confirmă apariția acestui fenomen
înainte de anii `90. Un procent de 25% din totalul UAT-urilor care au confirmat existența unor
așezări informale pe teritoriul lor afirmă că acele zone au fost introduce în intravilan la ultimul PUG aprobat, iar pentru 12% existau la acel moment demersuri de introducere a acestora
în intravilan prin PUG-ul în curs de actualizare. La momentul realizării studiului, 19% dintre
locațiile inventariate erau amplasate în extravilanul localității, iar pentru 7% dintre acestea nu
existau demersuri de introducere în intravilan.
Tabel 4: Amplasarea locațiilor din zona de studiu în raport cu intravilanul localității

Amplasarea locațiilor

Frecvență
(număr)

Pondere
(%)

în intravilan, mai curând spre
centrul localității

103

8,6

în intravilan, mai curând spre
periferia localității

816

68,1

în extravilan, dar există demersuri
de introducere în intravilan

145

12,1

în extravilan și NU există demersuri
de introducere în intravilan

87

7,3

NS/NR

47

3,9

Total locații

1198

100

Sursă tabel: I.N.C.D URABN-INCERC, 2013, „Analiză privind așezările informale din România – Evaluare
situației curente în vederea formulării unor reglementări și instrumente de intervenție”, pg. 12
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Un aspect care îngreunează aceste demersuri este faptul că un procent semnificativ de așezări informale (37,4%) sunt amplasate în zone în care, conform regulamentului de urbanism,
locuirea este interzisă, potrivit aceluiași studiu. Acestea cuprind acele grupări de locuințe
construite în zone vulnerabile la riscurile naturale și industriale: în zona haldelor de steril, a
depozitelor de deșeuri, în zonele de protecție și siguranță a rețelelor de circulație și edilitare
(electrice, gaz, telecomunicații) și a conductelor de transport.
În ceea ce privește statutul terenului pe care sunt amplasate locuințele din așezări informale, în aproximativ 74% din cazuri terenul nu aparține rezidenților din aceste locații, ci este fie
proprietatea privată a altor persoane fizice sau juridice, fie este proprietatea privată a autorităților publice, fie este un teren aflat în litigiu.
Tabel 5: Distribuția așezărilor informale în funcție de situația juridică a terenului pe care sunt
amplasate

Terenul aparține rezidenților din aceste locuințe
Terenul NU
aparține
rezidenților din
aceste locuințe și
este proprietate

25,3%

De stat

Privată a
Consiliului
Local

Privată
a unor
persoane
fizice sau
juridice

12,2%

29,5%

33,6%

Terenul se
află în litigiu

1,4%

Sursă tabel: I.N.C.D URABN-INCERC, 2013, „Analiză privind așezările informale din România – Evaluare
situației curente în vederea formulării unor reglementări și instrumente de intervenție”, pg. 18

Distribuția așezărilor informale după perioada de construcție a locuințelor indică o proporție majoritară a locuințelor în perioada 1965 – 1990 (37,4%) și în perioada de vid legislativ în
domeniul dezvoltării teritoriale, respectiv 1991 – 2000 (26,3%). Doar 11,3% dintre cele inventariate în cadrul studiului au apărut înainte de 1964, 18,9% s-au dezvoltat între 2001-20012,
iar 6,1% se aflau în acel moment în construcție.

Sursă date: I.N.C.D URBAN-INCERC, 2013, „Analiză privind așezările informale din România – Evaluare
situației curente în vederea formulării unor reglementări și instrumente de intervenție”.
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Materialele de construcție predominante a locuințelor din așezările informale inventariate în
cadrul studiului sunt paianta sau chirpiciul, în proporție de 40,2%, în timp ce 36,2% erau construite din cărămidă, piatră sau BCA, 17,3% erau din lemne sau bârne, iar 0,9% din alte materiale, precum PFL, plastic sau metal. Acest lucru indică o preponderență a locuințelor construite din materiale precare, care de cele mai multe ori nu asigură condiții de locuire decente
pentru familiile rezidente în aceste așezări.
Figură 1: Distribuția materialelor de construcție din care sunt realizați pereții exterior ai locuințelor din
zonele cu așezări informale

Sursă grafic: I.N.C.D
URABN-INCERC, 2013,
„Analiză privind așezările
informale din România –
Evaluare situației curente
în vederea formulării unor
reglementări și instrumente
de intervenție”, pg. 30.

Accesibilitatea redusă la utilități este una din problemele cele mai răspândite și una din cauzele principale ale calității scăzute a vieții din aceste așezări, conform studiului menționat.
Peste 30% din localitățile analizate în acel studiu nu au acces la apă curentă, în doar 35,9%
dintre acestea există racorduri la rețeaua publică de apă, iar în 7,3% dintre acestea urmează
să fie realizate aceste racorduri. 16,9% dintre comunitățile analiate își asigură apa curentă din
sistem propriu, iar cei mai mulți dintre cei care nu au acces la apă curentă se alimentează fie
de la vecini, fie din izbvoare, fântâni sau cișmele publice.
Figură 2: Ponderea locuințelor din cadrul așezărilor cu acces la rețeaua de alimentare cu apă

Sursă grafic: I.N.C.D
URABN-INCERC, 2013,
„Analiză privind așezările
informale din România –
Evaluare situației curente
în vederea formulării unor
reglementări și instrumente
de intervenție”, pg. 34.
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Doar 10% din așezările informale identificate sunt racordate la rețeaua publică de gaze, 1,2%
au șanse să se racordeze în urrmătorii ani, în timp ce 72,5% dintre acestea nu au acces deloc
la acest tip de utilitate.
În ceea ce privește accesul la energie electrică, 74% dintre așezările informale au acces la
rețeaua publică de curent electric, 4,6% dintre acestea urmau să fie racordate în viitor la momentul realizării studiului, iar în 11% dintre așezările informale lipsește complet această utilitate. Studiul menționează faptul că furtul de energie electrică și/sau racordarea informală la
rețelele existente sunt o practică des întâlnită în acest tip de comunități. La nivelul percepției
populației rezidente, problema depozitării necorespunzătoare a gunoaielor reprezintă problema cea mai gravă în o treime dintre locațiile studiate,
În ceea ce privește etnia populației rezidente din zonele analizate în cadrul studiului menționat, populația majoritară este cea de etnie romă (59%), în timp de cea de de etnice română
reprezintă 34%. Alte categorii etnice (maghiari, ucrainieni, slovaci și ruși-lipoveni) sunt prezente în zonele analizate într-o pondere de 7%.
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Capitolul 2.
Studii de caz
2.1 Locuirea informală în mediul rural: satul Valea Corbului

Drumul principal din satul Valea Corbului

Tipologia așezării informale
Valea Corbului este un sat care aparține comunei Călinești, din județul Argeș, situat pe valea
superioară a râului Râncicov, situat la aprox. 40 km de orașul Pitești și 120 km de București.
La recensământul din 2011, populația stabilă a satului era de 1139 de locuitori. Valea Corbului cuprinde o așezare informală de tip mahala, cu aproximativ 350 locuințe și 1500 locuitori.
Menționăm faptul că în 1966, la primul recensământ al populației și locuințelor la care această localitate este înregistrată oficial, în Valea Corbului existau 312 locuitori ce ocupau 14 locuințe (cu 19 camere, 183 m2 și 83 locuitori), respectiv 50 locuințe de necesitate, așa cum erau
definite construcțiile provizorii (baraci, colibe etc.) în care locuiau 229 locuitori.
Prin istoria sa și particularitățile socio-spațiale, localitatea Valea Corbului este reprezentativă
pentru analiza particularităților și înțelegerea evoluției și dinamicii așezărilor informale din
România. În perimetrul vetrei satului Valea Corbului se întâlnesc următoarele situații: doar
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o treime se află în intravilan, o cincime se află extinsă în perimetre inundabile și sun linii de
înaltă tensiune, cca o cincime dintre case sunt amplasate pe terenuri proprietate a unității
administrativ-teritoriale vecine etc. În Valea Corbului locuitorii nu dețin acte de proprietate
pentru majoritatea terenurilor și construcțiilor, iar acestea nu sunt modelate în conformitatea
cu reguli urbanistice și nu au fost supuse procesului de autorizare de construcției.
În raport cu statusul ocupării și particularitățile juridico-urbanistice ale terenurilor din perimetrul construit, în teritoriul satului și vecinătățile sale pot fi delimitate 3 zone distincte ce
corespund diferitelor criterii de definire a așezărilor informale:
1. zona cea mai veche, nucleul inițial al satului, cu titluri de proprietate pe teren și case
construite fără autorizații de construire;
2. zona de extindere pe terenurile comunei, cu loturi înscrise în registrul agricol și case
fără autorizație (zona situată de-a lungul drumului);
3. zona dezvoltată pe terenuri aflate în proprietatea comunei Beleți-Negreni situate pe
teritoriul com.Călinești, respectiv în zone inundabilă și sub rețeaua de înaltă tensiune
(perimetrul din Valea Popii și extinderea către deal).

Perimetrul intravilan Valea Corbului
– PUG Călinești (1998)

Valea Corbului – ortofotoplan și rețeaua
de linii de înaltă tensiune (2017)

Valea Corbului – schiță a localității cu
identificarea gospodăriilor (2005)

Localizarea și istoricul așezării
În absența studiilor și a informațiilor oficiale, datele referitoare la apariția și dezvoltarea satului
au fost reconstituite pe baza declarațiilor persoanelor cele mai în vârstă din zonă. Așezarea
s-a dezvoltat gradual după 1950, atunci când autoritățile comuniste au obligat două familii
mari de rudari nomazi să se stabilească în perimetrul satului de azi. Inițial, conform celor spuse de Gh. Prundaru (78 de ani), cele două grupuri unul de 17 bordeie, celălat de 14 bordeie “
unele erau spre Negrești, altele spre Călinești” – își spuneau ”rudarii de la deal” și ”rudarii de la
vale”. Informația este confirmată de Decretul nr. 799/1964 din 17/12/1964 privind schimbarea
denumirii unor localitati, prin care satul Rudarii din Deal devine Valea Corbului, com. Râncăciov, jud. Argeș, chiar dacă în realitate satul menționat era cel din vale (situat mai jos), iar
celălalt era situat în amonte de poziția vetrei actuale.
Urmare a reformei administrative din 1968, satul devine parte a comunei Călinești, chiar dacă

Raport de cercetare

25

o serie de terenuri sunt cunoscute chiar și azi ca aparținând altor comunități: pădurea și terenurile de la canton în jos sunt ale celor din Cârstieni (”satul de jos” așa cum era cunoscută
istoric localitatea), livezile de peste valea Popii sunt ale orjenilor, iar pășunile din sus de sat
sunt ale celor din Beleți și Negreni. Aceste neclarități adminsitraiv teritoriale și de proprietate
au determinat dificultăți și amânări ale clarificării regimului de proprietare asupra terenurilor
utilizate de facto de locuitorii Văii Corbului.
În contextul epocii, loturile de teren au fost atribuite de către reprezentanții Consiliului Popular fără vreun înscris oficial, pe vechiul islaz al comunei și pe terenurile despădurite din
vecinătate, fără ca locuitorii să dețină vreun act asupra terenului pe care s-au așezat. Cu
toate acestea, în perioada comunistă toți locuitorii aveau buletine (primele făcute în 1955), iar
câțiva dintre cei care au fost angajați la SOVROM Petrol, la Pitești sau – ulterior - la Colibași,
și-au ridicat case mai mari, din cărămidă.
În anii `90, comunitatea începe să se extindă, terenul disponibil din vecinătatea vechiului
sat fiind împărțit în parcele de 15 m lungime și 40 m lățime, iar locuitorii îndreptățiți au primit loturi pentru case, iar ulterior acte de proprietate sau adeverințe de rol agricol. În același
moment au primit titluri de proprietate și ocupanții loturilor din vatra inițială a satului, în baza
prevederilor Legii nr.18/1991 privind fondul funciar.
Majoritatea locuințelor (cca 80%) sunt situate de-a lungul drumului comunal asfaltat, pe
partea stângă a văii Corbului, iar restul sunt situate pe drumul secundar de pe malul drept, în
luncă sau pe terasele Văii Corbului. În ultimul deceniu, ca urmare a absenței oricăror elemente de organizare a teritoriului comunității Valea Corbului, numeroase noi construcții (dintre
care unele mari ca dimensiuni și realizate din materie de construcție de calitate) au fost ridicate pe malul drept al văii, sub linia de înaltă tensiune.

Locul în care se va dezvolta satul
Valea Corbului (1910)
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Reprezentarea cartografică a nucleului
satului Rudarii din Deal în 1950 (devenit
după 1964 – Valea Corbului)

Satul Valea Corbului pe harta
topografică din 1977

Valea Corbului – limita perimentrului intravilan din PUG în vigoare (1998) în raport cu
teritoriul ocupat de locuințe în prezent
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Particularități morfologice, constructive și edilitare
Primele adăposturi au fost bordeie și căsuțe din lemn și paiantă, acestea fiind tipul dominant
de locuință până în anii `70 - `80. Din acele prime case au rămas doar câteva, majoritatea fiind înlocuite de alte case mai mari, cu materiale de construcție mai durabile, sau case
improvizate asemănătoare celor inițiale. Casele tipice anilor 60-90, cele mai numeroase și
în prezent, sunt cele cu o cameră (la care se adăuga ulterior o a doua), podul acestora fiind
deschis și destinat depozitării nutrețului pentru iarnă necesar cailor. Pe măsură ce familiile se
măreau, la casa cu o cameră se adăuga, simetric, o a doua cameră, ambele cu ieșire afară și
fără să comunice între ele (numită și în prezent casa tip “magazie”).
Majoritatea parcelelor și construcțiilor nu sunt modelate în conformitate cu reguli urbanistice
și sunt construite fără autorizații de construire. Acest lucru determină o serie de disfuncții legate de amplasarea construcțiilor: casele sunt construite fără să respecte minimal regulile de
construcție care asigură siguranța rezidenților (fundație stabilă, pereți rezistenți, suficientă lumină în interior etc), sunt așezate fără să respecte regulile de organizare a localității (conform
regulamentelor locale de urbanism), fiind dispuse dispersat, haotic, fără să respecte distanțele
corespunzătoare față de axul drumului și limitele parcelei, să asigure accesibilitatea pentru
mașinile de pompiere și ambulanță, sau/și sunt amplasate în zone care nu sunt destinate
locuirii conform documentațiilor urbanistice locale (PUG), fiind zone de risc pentru sănătatea
populației (sub liniile de înaltă tensiune). De asemenea, o parte dintre case sunt construite în
afara „vetrei”, în locuri izolate și greu accesibile, fapt care îngreunează accesul rezidenților la
dotări sociale și/sau locuri de muncă.

Case dispuse aleatoriu

Gospodării dezvoltate sub liniile de înaltă tensiune

Case construite fără să respecte regulile de amplasare față de vecini

Gospodării realizate în locuri izolate, greu accesibile
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Materialele de construcție din care sunt realizate casele variază de la case din paiantă și materiale recuperate, cu o structură și rezistență precare, la case construite din materiale mai
durabile, respectiv cadre de beton și zidărie cu BCA. Multe dintre acestea sunt într-o continuă
evoluție, dictată fie de rezistența scăzută în timp a materialelor folosite și a construcției în
sine, fie de modificarea nevoilor inițiale și dorința de extindere a locuinței.

Case vechi vs. case noi

Casa veche din anii 70 din paiantă și pământ vs.
casa nouă din BCA

Case improvizate, realizate din materiale recuperate

Case din paiantă

Case noi, garduri personalizate

Inițial cu o cameră, prin realizarea unei noi camere simetrice, casa
ocupată de o famulie du 5 copii devine o “magazie” tradițională
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Casă realizată în etape succesive, fără un plan eficient conceput
de la început

Un sat, o comunitate, o biserică

Mulți săteni au cai și căruțe, pe care le folosesc ca mijloc principal
de transport, alături de biciclete.

Creșterea animalelor este o practică frecventă a locuitorilor
din sat, în special a cailor, porcilor și găinilor.

Curentul electric a fost adus în sat în anul 1985, chiar dacă rețeaua de înaltă tensiune și electrificarea celorlalte sate vecine s-a făcut la începutul anilor 1970. Mulți locuitori au putut să
își facă atunci racordarea la electricitate cu contract și contor exterior, pe baza adeverințelor
de rol agricol. În prezent, doar locuințele situate de-a lungul drumului comunal au acces, cu
forme legale, la rețeaua națională de electricitate. Chiar dacă unii locuitori au acte de identitate, ca urmare a modificării normelor legale cu privire la încheierea contractelor cu furnizorii
de energie electrică, în absența unui act care să ateste proprietatea asupra imobilului nu se
poate face conectarea la electricitate a acelor locuințe.
Rețeaua de apă a fost introdusă în sat în 2016. Alimentarea cu apă a locuitorilor din sat se
face de la puțuri individuale realizate de câțiva dintre locuitorii mai înstăriți ai comunității, cu
asigurarea accesului la apă și pentru vecinii lor.

Fântâni care asigură alimentarea cu apă a sătenilor
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Contor exterior pentru gaz

Riscuri ce afectează comunitatea (LEA, zone de alunecări, zone
inundabile, gunoi)
Numeroase case sunt construite în zone de risc pentru sănătatea și siguranța locuitorilor, în
care este interzisă locuirea conform normelor de siguranță, respectiv în zone inundabile, în
perimetrul de protecție a liniilor de înaltă tensiune (cu o capacitate de 40.000 Volți), sau pe
amplasamentul unei foste gropi de gunoi.

Oamenii își pun rufele la uscat pe stâlpii de înaltă tensiune situați în curtea lor, conform delimitărilor de curți realizate de locuitori.

În ciuda riscului perceput de o parte de locuitori, care s-au confruntat cu numeroase accidente de electrocutare sau se plâng de dureri de cap cauzate de locuirea sub liniile de înaltă tensiune, casele continuă să se extindă în acest perimetru, profitând de disponibilitatea
terenului, în afara unor alternative de localizare a noilor case. Acest lucru este cauzat atât de
lipsa unor mecanisme de control / stopare a extinderii caselor în zonele care nu sunt destinate locuirii sau de stimulare a construcției cu forme legale, cât și de o slabă conștientizare la
nivelul comunității locale legate de nevoia respectării unor reguli de construire și conformare
urbanistică a gospodăriilor lor.

Case construite sau în curs de construcție chiar sub liniile de înaltă de tensiune
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Particularități demografice, socio-profesionale
În satul valea Corbului există 279 case în care locuiesc 406 familii astfel: 174 de case ocupate de o singură familie, 86 de locuințe – ocupate de câte 2 familii, 15 locuințe – ocupate de
câte 3 familii, 3 locuințe ocupate de câte 4 familii și o locuință ocupată de 5 familii.
Structura pe grupe de vârste demonstrează dinamismul acesteia, ponderea tinerilor (35,8%)
și adulților (63,6%) din comunitate fiind în acord cu media națională. Se remarcă numărul
extrem de mic – o singură persoană – de vârstnici.
Toate persoanele au acte de identitate permanente și domiciliu în localitate. În privința actelor de deținere a terenurilor pe care sunt construite casele, cu o singură excepție, celelelte
locuințe dețin fie un titlu de proprietate (167 de cazuri – 59,8%), fie un înscris în registrul agricol (106 cazuri – 37,9%). Casele au fost realizate în majoritate în două perioade, în ponderi relativ egale: înainte de 1989 (41,5%) și după 2001 (40,8%). Restul locuințelor au fost construite
în perioda 1990-2000. În privința conectărila rețeaua de electricitate, 76,3% dintre locuințe
au contract legal, iar 23,6% sunt conectate la un vecin.

Locuințele din
Valea Corbului
– harta documentelor

de deținere a loturilor pe
care sunt realizate casele
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Locuințele din Valea Corbului – tipul de branșament la rețeaua de electricitate
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Practici de locuire / de posesie
Particularitățile originare ale localității Valea Corbului (sedentarizare și regrupare de gospodării în perimetrul central al satului), precum și absența unor măsuri de informare și sistematizare a localității de-a lungul întregii sale existențe, a determinat perpetuarea practicilor de
organizare informală. Astfel, după 1990, satul s-a extins, fiecare nouă gospodărie constituită
apropriindu-și o bucată de teren (cu acordul și după discuții cu vecinii, membrii ai comunității) pe care și-a construit o cameră, o “magazie” sau, mai recent, o casă mare. Dezvoltările
inițiale s-au realizat de-a lungul drumului principal, iar ulterior de-a lungul Văii Popii și dincolo de acesata vale. Deși, în conformitate cu informațiile ce circulă în comunitate, se știe că
anumite terenuri sunt proprietatea comunelor vecine (Beleți-Negreni, Oarja), există situații de
gospodării care și-au ridicat casa pe acele terenuri.
Identificarea și luarea în posesie a terenurilor (îngrădiri precare sau cu garduri bine făcute) se
face prin documentare locală și obținerea acordului verbal a vecinilor acelui teren. Practica este
similară cazurilor în care rudele acceptă ca în curtea lor să își facă locuință cineva din familie.
În toate cazurile în care autoriatea publică locală are informații sau a înregistrat deținerea
unui teren de o persoană/familie (titluri de proprietate, rol agricol, etc.), aceste acțiuni s-au
realizat după ce acolo se ridicase deja o locuință.

Practici de lucru pe probleme legate de locuirea informală – la nivel de
APL și instituții județene
Întrucât limitele intravilanului din Planul Urbanistic General al comunei Călinești nu sunt
realizate într-un format vectorial georeferențiat, nu este posibil să se determine în teren, cu
precizie, care sunt imobilele (terenuri și construcții) aflate în interiorul limitelor sale.
Această incertitudine de natură tehnico-urbanistică, alături de contradicțiile inter-instituționale cu privire la situarea aparentă a teritoriului satului Valea Corbului pe 3 unități administrative teritoriale (Călinești, Oarja, Beleți-Negreni), au generat dificultăți și dezinteres pentru
clarificarea situației juridice a perimetrului (legalizarea imobilelor), respectiv pentru implementarea de proiecte edilitare vizând îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor. Menționăm faptul că, în urma discuțiilor tehnice, reprezentanta Oficiului Județean de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Argeș a confirmat faptul că, în conformitate cu datele din Geoportalul
ANCPI, în fapt întreaga așezare informală din satul Valea Corbului s-ar afla pe teritoriul comunei Călinești, contrar celor declarate de reprezentanții autorității locale.
Din discuțiile cu autoritățile locale și județene, s-a remarcat o lipsa de cunoaștere a pașilor
ce ar trebui urmați pentru a rezolva impasul în care se află localnicii din Valea Corbului; sunt
foarte multe instituții implicate, ca responsabilități, și lipsește un cadru de coordonare al acțiunii și perseverență în a lua măsuri. De asemenea, primăria este depășită de această problemă, ca scară și complexitate, și nu deține fondurile și cunoștințele pentru a găsi soluții sau a
măsuri pentru preîmtâmpinarea proliferării acestei situații. Cu toate acestea, în discuțiile cu
autoritățile locale, abordarea este proactivă, acestea căutând soluții de extindere a intravilanului a terenurilor aflate în proprietatea comunei și care nu sunt afectate de riscuri naturale
sau tehnologice.

Perspectiva comunității și perspectiva autorităților (avantaje și dezavantaje ale locuirii informale, avantaje și dezavantaje ale formalizării)
Cetățenii din Valea Corbului sunt conștienți de barierele pe care le întâmpină, ca urmare a
caracterului informal al așezării: dificultatea de a se racorda la utilități, dificultatea de a accesa

34

Locuirea informală în România

servicii pentru care au nevoie de documentare a drepturilor de proprietate a locuinței ș.a.;
localnicii de asemenea deplâng urmări asupra sănătății acestora (ex. dureri de cap dacă stau
prea mult afară, sub linii) și par a fi conștienți că proximitatea față de linia de înaltă tensiune
este dăunătoare sănătății. De asemenea, în cadrul interviurilor realizate în zonă, nu a fost
menționat nici un avantaj al locuirii informale de către locuitorii din aceste așezări. Cu toate
acestea, comunitatea nu cunoaște pașii pe care trebuie să îi urmeze de la decizia construirii
unei case, la amplasarea și construcția ei efectivă cu forme legale și nici nu pare să fie
conștientă de necesitatea unui astfel de demers.
Cei care au construit deja case în zone care nu sunt destinate locuirii, afirmă că autoritățile
nu i-au informat că nu au voie să contruiască casa acolo. De asemenea, cei care nu au acte
de proprietate asupra terenului pe care au construit sau nu sunt înscriși în registrul agricol,
susțin că cei de la primărie nu le-au cerut să facă cereri pentru titluri, dar nici ei nu au avut
această inițiativă. Aceste lucruri ilustrează o necunoaștere a responsabilităților și obligațiilor
primăriei și locuitorilor de către comunitate, dar și lipsa unor acțiuni și măsuri proactive pentru stoparea acestui fenomen din partea autorităților locale.

2.2 Locuirea informală în mic-urban: orașul Bumbești-Jiu
Tipologia așezării informale
Localitatea Bumbești-Jiu este un oraș din județul Gorj, situat în zona e contact a dealurilor cu munții, la ieșirea din defileul Jiului, format din localitatea componentă Bumbești-Jiu
(reședința), și din sateleLăzărești, Pleșa și Tetila. Poziția sa geografică a construibuit semnificativ la evoluția sa economică și spațială. Orașul se împarte în două zone urbanistice distincte: Bumbești și Valea Sadului (denumită de localnici și „colonia”). Tetila este situat în partea
centrală a teritoriului administrativ al orașului Bumbești Jiu, fiind un sat alungit dezvoltat pe
coama unui deal, în care încă se regăsesc case cu arhitectură veche, specifică zonei Olteniei
de sub-munte. Localitățile componente nu au fost colectivizate în perioada comunistă și au
beneficiat indirect de efectele pozitive ale dezvoltării industriale (locuri de muncă, salarii bune
etc.), fapt evidențiat și în prezent de dimensiunea și bunăstarea gospodăriilor și comunității.
În cadrul orașului Bumbești-Jiu au fost identificate două perimetre ce corespund criteriilor de
definire a așezărilor informale:
• Tetila, zonă de locuire informală de tip “mahala” dezvoltatăla marginea localității;
• Colonia ICH, locuire informală în cadrul fostelor colonii de muncitori.
Fiecare dintre cele două perimetre sunt situate exterior localităților componente menționate
și au istorii și tendințe de dezvoltare diferite.

Zona Tetila și colonia ICH în 1950 (a), 1980 (b) și prezent (c-Open Street Map)
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Localizarea și istoricul așezării
Zona Tetila: locuire informală la marginea localității
Istoric, în apropierea satului Tetila, în imediata vecinătate a curții familiei boierului Ionel Niță
Rebedea și a celor 4 iazuri organizate de acesta pe cursul inferior al pârâului Tetila, s-a constituit și extind grupul de locuințe al țiganilor boierului, zona fiind cunoscută ca “Mahalaua
Veche”. Pornind de la nucleul inițial al mahalalei, începând cu anii 1950, așezarea informală
s-a extins în două etape:
În prima etapă (1950-1980) deazvoltarea așezării s-a realizat de-a lungul drumului comunal
DC3 către satul Tetila și Bârlești (în nord) și către satul Câineni (astăzi desființat, înglobat la
satul Tetila, către sud). În această perioadă noile locuințe construite s-au realizat fie în perimetrul vechii Mahalale, fie de-a lungul drumului DC3, către nord sau sud, pe loturi alocate
sau delimitate informal, respectiv pe loturile neconstruite din zona, cunoscută local ca Găvădanu, la sud de intersecția DC3 cu DJ665. Semnalăm faptul că pe diferite hărți topografice
din secolul trecut, în zona așezării informale sunt înscrise toponimele Negreni sau Corbeni,
nume de localități inexistente oficial și necunoscute localnicilor.
În a doua etapă (1980-prezent) extinderea a avut loc de-a lungul drumului județean DJ665
de la intersecția acestuia drum cu DC3 către localitatea Lăzărești. Locuințele realizate în acest
perimetru nu au utilizat un parcelar delimitat și apropriat informal de către locuitorii zonei.

Tetila – case construite pe terenuri neîmprejmuite în zona de extindere recentă către satul Lăzărești
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Colonia ICH: locuire informală în cadrul fostelor colonii de muncitori ai Intreprinderii de
Construcții Hidroenergetice
În logica șantierelor marilor investiți din perioada comunistă, pe teritoriul administrativ al
orașului Bumbești-Jiu a fost amplasat după 1984, cu statut temporar, un ansamblu de barăci (colonie) destinate a adăposti muncitorii Întreprinderii de Construcții Hidrotehnice (ICH)
angajați în realizarea unui baraj hidroenergetic pe Jiu. Barăcile suntsituate în lunca Jiului în
apropiere de confluența pârâului Tetila cu râul Jiu, lângă drumul ce face legătura dintre drumul național DN66 și drumul comunal DC3.
După 1990, în contextul restructurărilor economice și a renunțării la realizarea acestei lucrări
hidroenergetice, barăcile ICH nu au fost desființate, mulți dintre foștii angajați ai ICH preferând a locui în această grupare de adăposturi temporare. Zona coloniei ICH, deși inclusă în
intravilan are un status juridic incert, barăcile (fiecare cuprinzând 4 unități de locuit) neîndeplinind criteriile pentru a fi considerate la locuințe (deși câteva dintre ele sunt vândute de ICH
foștilor angajați-locatari), iar ansamblul terenurilor pe care este realizată colonia fiind încă
proprietatea ICH.

Colonia ICH – barăci cuprinzând 4 unități de locuit înșiruite realizate în anii 1980

Particularități morfologice, constructive și edilitare
În cadrul celor două așezări informale situația este diferită: Tetila s-a construit în etape succesive, fără nicio coordonare urbanistică, iar colonia ICH a fost realizată într-o singură etapă,
organizată.
În cazul gospodăriilor din zona Tetila majoritatea parcelelor și construcțiilor nu sunt realizate în conformitate cu reguli urbanistice și sunt construite fără autorizații de construire, chiar
dacă materialele din care sunt construite sunt, în majoritate, de calitate (cărămidă și BCA,
fundații și structuri de rezistență solide etc.).
Disfuncția dominantă este generată în principal de maniera de stabilire a formei și limitei
loturilor, respectiv de amplasare a construcțiilor. În privința parcelarului există diferențe
locale în raport cu etapa de extindere a perimetrului. Astfel, zona mahalalei originare nu este
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parcelată, locuințele existente în prezent fiind realizate pe un teren nedelimitat și care nu are
delimitări sau îngrădiri interioare. Construcțiile realizate în perioada comunistă prin extindere
de-a lungul drumului comunal sunt situate pe parcele care au fost precis delimitate de
autoritățile vremii sau pe parcele constituite anterior și neocupate de construcți. Construcțiile
din perimetrele de extindere recentă către Lăzărești, au parcele cu forme și dimensiuni
neuniforme, apropriate informal și delimitate după reguli arbitrare de către ocupanții lor, fiind
realizate fără respectarea reglementărilor în vigoare, fără vreun act sau fără a fi stabilite în
acord și în prezența reprezentanților autorităților publice locale. Puține gospodării dețin acte
de posesie asupra parcelelor pe care sunt construite casele, cei mai mulți dintre aceștia fiind
cei care au obținut terenuri și construit locuințe în perioda comunistă.
Majoritatea caselor sunt construite fără autorizație, nu respectă aliniamente și nici regulile
minimale de organizare a localității (definite conform prevederilor generale privind regulamentele de urbanism). Locuințele sunt dispuse în dezordine, fără să respecte aliniamentele
corespunzătoare față de axul drumului și limitele parcelei, fiind amplasate în zone care – deocamdată - nu sunt destinate locuirii conform documentațiilor urbanistice în vigoare (PUG).
Casele sunt construite în general din materiale durabile, respectiv cadre de beton, cărămidă
și zidărie cu BCA. Multe dintre acestea sunt într-o continuă evoluție, dictată fie de rezistența
scăzută în timp a materialelor folosite și a construcției în sine, fie de modificarea nevoilor inițiale ale ocupanților lor și dorința de extindere a locuinței. Majoritatea construcțiilor recente
sunt foarte mari și exced nevoile reale de locuire ale famililor.

Locuință veche din zona Tetila, modificată recent: prispa închisă, acoperișul înlocuit

În vechea mahala a Tetilei, casele vechi și noi sunt dispuse pe un
teren pe care îl utilizează în comun, familiile gospodărindu-se în
comun
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Toaletă în curte

De la casa din fundal, una dintre cele mai vechi in cadrul așezării
informale Tetila (racordată la rețeaua de electricitate), pornesc
prelungitoare înădite și fire electrice către casele rudelor din
vecinătate

Case recent construite pe vechile loturi atribuite sau cumpărate în
perioada comunistă la marginea așezării, de membrii comunității
care lucrează în străinătate (mașini cu număr de UK)

2 case și 2 generații care gospodăresc în aceeași curte:
casa veche tradițională (stânga) cumpărată în anii 80 și locuită
de vărstnici, respectiv casa nouă (dreapta) ce va fi locuită de
cei tineri când se vor întoarce din Scoția.

Colonia ICH a fost organizată pe teren liber, utilizând modelele standard ale baracilor pentru
muncitorii energeticieni. Astfel, în contextul epocii, amplasarea construcțiilor și organizarea
așezării nu a fost sub presiunea unei legislații, administrații sau autorități cu rol de control
constrângătoare. În cadrul coloniei, barăcile (cuprinzând câte 4 unități de locuit) au fost
amplasate la distanță unele de altele, fiecare dintre ele având în față sau în spate mici grădini,
și fiind conectare la un sistem de drumuri betonate (dale de beton transportabile). În cadrul
organizării de șantier a acestei colonii au fost prevăzute alimentările și conectările la rețeaua de electricitate, precum și accesul facil la rețeaua publică de apă. De asemenea, în cadrul
coloniei au fost amenajate magazine cu produse de larg consum.
În prezent, în ansamblul general al coloniei nu există modificări constructiv-urbanistice semnificative. Majoritatea barăcilor au aceeași configurație, grădinile aferente și căile de acces
(principale și secundare) sunt în aceeași stare. Cu toate acestea, ca urmare a abordărilor
diferite de apropriere a unităților de locuit (de la aparent abandon al ICH la achiziție cu forme
legale de către vechii angajați sau alte persoane interesate), construcțiile, curțile aferente și
ansamblul coloniei s-au schimbat. Astfel, o serie de unități de locuit sau barăci întregi sunt
abandonate. Pe de altă parte, numeroase unități de locuit și curți aferente acestora au fost
amenajate, transformate și/sau extinse, fiind în prezent ocupate ca locuințe permenante cu
acces la infrastructura edilitară.
Deși statutul proprietății terenurilor parcelate și a celor destinate infrastructurii circulației comune nu este clară (ICH sau domeniul public), comunitatea din colonia ICH râmîne dinamică
și este propusă a fi parte a intravilanului în cadrul noului PUG Bumbești-Jiu ce urmează a fi
aprobat.

Barăcile din colonia ICH au fost realizate din lemn și acoperite
cu plăci de azbociment.

Renovare, modernizare, extindere, împrejmuire a două unități
de locuit dintr-o baracă din colonie.
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Drumul din interiorul coloniei a fost realizat din elemente din
beton armat deplasabile (în același timp cu colonia)

Rețelele de electricitate și de apă potabilă au fost realizate
de la început de ICH

La Tetila, deși sunt situate în apropierea rețelei de electricitate, nu toate locuințele sunt conectate direct și legal la această rețea. Astfel, gospodăriile cele mai vechi sau acele care dețin
un act oficial de deținere a terenurilor pe care se află situată casa (titlu de proprietate, contract vânzare-cumpărare locuință, adeverințe de rol agricol), în acord cu legislația în vigoare
până în urmă cu un deceniu, au putut să își facă atunci racordarea la electricitate cu contract
și contor exterior. Chiar dacă toți locuitori au acte de identitate, ca urmare a modificării normelor legale cu privire la încheierea contractelor cu furnizorii de energie electrică, în absența
unui act care să ateste proprietatea asupra imobilului nu se poate face conectarea la electricitate a acelor locuințe. Celelalte case a căror deținători nu au putut proba proprietatea lor,
sunt conectate artizanal la casele celor dintâi, riscurile de electrocutare fiind cunoscute de
toți cei implicați.

Riscuri ce afectează comunitatea
(LEA, zone de alunecări, zone inundabile, gunoi)
Nu există riscuri naturale, tehnologice sau biologice care să afecteze așezările informale Tetila sau colonia ICH, fapt confirmat și de propunerea de introducere în intravilan a perimetrelor
celor două așezări informale, odată cu aprobarea noului PUG Bumbești-Jiu.

Practici de locuire și de posesie
La Tetila, nucleul inițial al așezării a fost Mahalaua Veche, unde s-au construit case acolo
unde i-a îndrumat boierul. Acele case vechi nu mai există acum, în locul lor în anii ”70-”90 au
fost ridicate construcții noi cu banii câștigați din salariu sau din muncile făcute prin Bărăgan
sau la confecționarea de cărămizi din lut prin zona Timișoara-Lugoj sau chiar Cluj. Această
perioadă a coincis și cu extinderea satului deoarece familiile deveniseră destul de numeroase,
iar casele destul de aglomerate făcând dificilă conviețuirea. Pe loturile de pămînt achizionate
prin înțelegeri cu proprietarii acestora (menționăm că zona a fost necolectivizată în perioada
comunistă) s-au construit case noi, dar date fiind condițiile vremii, nu s-au putut face acte
autentice de vînzare, ci doar chitanțe de mână cu doi sau trei martori. În absența unei coordonări urbanistice sau presiune de densificare a vetrei satului, loturile achiziționate astfel
erau inițial răsfirate, casele nefiind construite unele în vecinătatea celorlalte. Pe o întindere
de aproximativ 2 km au cumpărat astfel loturi de teren circa 15 persoane care nu erau toate
rude de grad I sau II. Terenurile disponibile între aceste gospodării au fost, în timp, ocupate de noi case construite, de regulă, de către fii, nepoții sau uneori ginerii celui întâi instalat
acolo. Maniera de organizare și valorificare prin construire a loturilor inițiale este relevantă
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pentru evoluția familiilor: așa cum s-a dezvoltat familia așa s-a petrecut și ocuparea spațiului
existent. După 1990, pe măsura creșterii demografice și economice a comunității, așezarea
s-a extins și de-a lungul drumului de legătură cu localitatea Lăzărești, prin ocupare ilegală a
terenurilor ocupate mai înainte de islazul comunal (sud), respectiv de fostele livezi boierești
dintre drum și valea Tetilei.
În privința practicilor și deciziilor legate de atribuirea informală de terenuri, respectiv cum și
cine decide cât teren poate ocupa și care sunt limitele terenului ocupat, discuțiile cu membrii
comunității au confirmat faptul că bătrînul neamului (cel mai vârstnic membru al familiei) stabilește, de regulă, cine rămâne în casă și cine își construiește casă alături. În fapt, aceste mecanisme trans-generaționale fiind acceptate și respectate de toți membrii comunității, tot timpul
lucrurile sau desfășurat în bună înțelegere, căci nimeni nu ar fi vrut să construiască acolo unde
nu era bine venit. Nu au existat conflicte locale legate de terenuri, „neînțelegerile” rezolvându-se tot timpul pe cale amiabilă sau mai rar judecată locală (atunci când ambele părți au
fost etnic romi) prin intermediul staborului cu cârstinitori (bătrâni aleși de fiecare parte).
Noile terenuri au fost ocupate succesiv, fiecare nouă familie care a decis să își construiască o
casă ocupând un perimetru la marginea (în permanentă dinamică) așezării. În perimetrul de
extindere recentă a așezării informal către Lăzărești, nu există împrejmuiri pentru fiecare lot
pe care se află o casă, iar loturile nu au mărimi asemănătoare. Pentru perimetrele ocupate
recent, mai ales după anul 2000, situația juridică este incertă, dar nu există litigii legate între
ocupanți și eventuali proprietari.
În colonia ICH, întreprinderea a fost cea care a vândut ocupanților o parte dintre unitățile de
locuit din cadrul barăcilor. Multe dintre acestea, mai ales cele neocupate, sunt în continuare
în proprietatea ICH. Cele vândute au intrat în circuitul obișnuit al unei piețe imobiliare, în care
proprietarii privați (și există exemple în acest sens) au revândut sau încearcă să vândă aceste
barăci. În absența unor reglementări sau interdicții de utilizare a micilor grădini aferente fiecărei unități de locuit, o parte dintre ele au fost reamenajate de proprietari, devenind fie curți
cu utilizări diferite, fie perimetre în relativ abandon.

Particularități demografice, socio-profesionale
În cadrul așezării informale din Tetila există 137 case, dintre care 42 case neocupate. În cele
95 case ocupate permanent trăiec 98 de familii cu 384 membri. Dintre aceștia, 107 sunt tineri
(27,86%), 237 adulți (61,72%) și 40 vârstnici (10,42%). Toți membri comunității au carți de
identitate definitive. Pentru doar 11 case există un act de proprietate asupra terenului aferent
acestora, toate fiind construite înainte de 1989 . Pentru celelalte locuințe recenzate (88,4%)
nu există acte de deținere a terenului de sub casă. Nicio locuință nu are autorizației de construire.
Majoritatea caselor recenzate, respectiv 76 de case (55,47% din total locuințe Tetila) sunt construite înainte de 1989, circa 10,2% în perioda 1990-2000, iar 31,9% după anul 2001. Pentru
4 case nu se cunoaște exact perioada construcției. În privința conectării la rețeaua de electricitate, au contracte legal încheiate 97 de locuințe (reprezentând 70,8%% din locuințele din
comunitate), 29 locuințe sunt conecate printr-un fir improvizat la un vecin (de regulă membru al aceleiași familii), iar 4 locuințe nu sunt deloc conectate. Pentru 7 locuințe nu există
informații.
În cadrul coloniei ICH există 31 de imobile, dintre care 14 baraci cu câte 4 unități de locuit, 11
baraci cu câte 2 unități de locuit și 6 locuințe contruite după 1990 pe terenurile disponibile
dintre barăci. Toate imobilele sunt conectate la rețeaua de electricitate și toate persoanele
din colonie au acte de identitate. Dacă cele 6 case sunt ocupate de proprietari, în ccazul
unităților de locuit din cadrul celor 25 de barăci, doar jumătate sunt ocupate de persoane/
familii care au cumpărat aceste locuințe de la ICH. Restul locuințelor goale aparțin în continuare ICH, majoritatea fiind destul de degradate ca urmare a neutilizării și lipsei permanente
de întreținere.
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Harta tipurilor de gospodării

Harta perioadei de construire a locuințelor
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Harta tipurilor de soluții pentru acces la eletricitate

Practici de lucru pe probleme legate de locuirea informală
– la nivel de APL și instituții județene
Ansamblul problematicilor privind locuirea și locuirea informală în special, este domeniu de
competență a mai multor instituții publice, printre care: Guvernul/MDRAP – cu responsabilități în elaborarea și promovarea cadrului normativ și operațional pentru acest tip de teritorii
și comunități; ANCPI/OCPI: responsabilități în materie de cadastru, înregistrarea proprietății,
respectiv instituirea dreptului de posesie, dar și gestiune a Programului Național de cadastru
și carte funciară, respectiv detalierea “hărții oficiale a României” în vederea clarificării limitelor
unităților administrative-teritoriale; instituția Prefectului asigură coordonarea activităților unităților admistrativ teritoriale, oferă sprijin în clarificarea conflictelor privind limitele acestora,
precum și interfață între MDRAP și autoritățile publice locale; Consiliul Județean împreună cu
autoritățile publice locale cooperează pentru soluționarea problemelor legate de urbanism și
asigurarea dezvoltării durabile a localităților; Agenția Națională pentru Romi și Birourile Județene pentru Romi desfășoară activități de sprijin a comunităților roma din așezările informale; Comunitatea: implicare și sprijin pentru Primărie în identificarea soluțiilor viabile pentru
dezvoltarea durabilă a localității și soluționarea informalității așezării.
În prezent, deși existența și problematicile comunităților din așezărilor informale sunt cunoscute autorităților publice locale, acestea nu au instrumente juridice și operaționale pentru a
le soluționa. În plus, complexitatea sa implică intervenția mai multor instituții, iar în lipsa unui
cadru de coordonare al acțiunii și perseverență în a lua măsuri, deoacamdată nu se întrevăd
soluții și rezultate.
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Perspectiva comunității și perspectiva autorităților (avantaje și
dezavantaje ale locuirii informale, avantaje și dezavantaje ale formalizării)
Locuitorii din Tetila sunt conștienți de barierele pe care le întâmpină, ca urmare a caracterului
informal al așezării. Lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor și realizarea de construcții
fără autorizații, fac imposibilă racordare la utilități sau dezbaterea moștenirilor în temei legal
este imposibilă. În plus, membrii comunității au semnalat faptul că nu au cunoștințe minimale legate de responsabilitățile pe care un deținător de teren le are, respectiv faptul că nu
sunt cunoscute etapele și pașii de urmat pentru a soluționa impasul în care se află. Unanimă
este dorința comunității de a se identifica soluții pentru a avea documente de posesie asupra terenurilor, fiind clar înțeleasă lista avantajelor de natură practică ce decurg din aceasta.
Principalele elemente care au creat conștiința că absența actelor și multiplicarea actelor de
ocupare, respectiv construire, ilegală a fost legată de imposibilitatea racordării legale la rețeaua de electricitate. În comparație cu această situație, în colonia ICH, prin maniera organizată
în care a fost constituită și sprijinul constant asigurat de ICH au determinat ca efectele directe
ale informalității, așa cum am menționat anterior, să nu genereze probleme pentru ocupanții
barăcilor.
Primăria Bumbești Jiu cunoaște realitățile din Tetila și a arătat deschidere pentru identificarea
de soluții juridice și operaționale vizând soluționarea statusului juridic al zonei. În plus, reprezentanții autorităților publice locale intervievați au semnalat că identificarea de soluții de
legalizare a acetor așezări are mai multe avantaje (fiscalitate, control al comunității și reglementare a construcțiilor viitoare etc.) decât dezavantaje.

2.3 Locuirea informală în oraș-reședință de județ:
municipiul Reșița
Tipologia așezării informale
Municipiul Reșița, oraș reședință de județ cu o populație de 73.282 locuitori la ultimul Recensământ al populației (2011) deține mai multe zone cu diferite tipologii de locuire informală.
Profilul locuirii în Reșița este strâns legat de parcursul dezvoltării orașului, ca urmare a industriei
grele (producție de oțel, căi ferate, locomotive, motoare, turbine ș.a.) inițiată aici ca activitate
economică încă din secolul XVIII. Așadar, o bună parte din zonele de locuit din oraș corespund
unei anumite etape din dezvoltarea industriei, fiind inițiate ca zone de locuire pentru muncitori.
Unele astfel de zone manifestă în prezent și locuire informală, fie ca unități locative ocupate
abuziv, fără forme legale, sau construcții improvitate în proximitatea clădirilor inițial folosite
pentru muncitori. În plus, alte areale de locuire informală în Reșița s-au dezvoltat la marginea
orașului sau în sate aparținătoare, în zone de izlaz comunal, marginea pădurii, lunca râului, cu
preponderență de grupări de rezidenți de etnie romă, pe fondul lipsei proprietății de teren.

Locuire informală în cadrul sau proximitatea fostelor colonii de muncitori
În prezent, industria din Reșița este mult contractată, ca urmare a unui declin susținut în
perioada post-comunistă. Acest proces a atras după sine și un declin demografic pronunțat
și o schimbare a profilului locuitorilor, în special în zonele de locuire din proximitatea siturilor
industriale/foste zone de locuire pentru muncitori. Unele familii s-au relocat în alte localități
din țară sau din străinătate, în cautare de noi locuri de muncă; în schimb, a crescut numărul
rezidenților cu posibilități materiale reduse, care au ocupat în unele cazuri informal structuri
locative utilizate inițial pentru muncitori, sau au improvizat locuințe în proximitatea acestora.
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Astfel, există cazuri raportate de locuire informală în structuri locative deținute în prezent de
primărie precum: Mociur, Moara Juracek, Ceretului, Oituz și altele. Familiile care locuiesc
fără forme legale (ie contract de închiriere) coabitează cu cele care au contract de închiriere
cu primăria, uneori fiind rude ale acestora. Această situație a fost făcută posibilă ca urmare
a unei slabe gestiuni a stocului locativ – eg. unele unități locative s-au degradat foarte mult
și/sau ocupanții inițiali au plecat, spațiile rămase astfel libere fiind ocupate de rude/prieteni
ale celor care au contract de închiriere în alte locuințe din clădirea respectivă. Ulterior,
există practica prin care astfel de familii solicită primăriei și obțin încheierea unui contract
de închiriere pentru a „formaliza” ocuparea spațiului altfel ocupat abuziv. Deși aceasta este
o metodă a rezolva problemele și nevoile de locuire ale unor familii cu posibilități materiale
reduse, această practică este în discordanță cu o gestiune transparentă și echitabilă a
fondului de locuințe publice. Primăria are în același timp liste de așteptare cu solicitări de
locuințe sociale pentru familii nevoiașe și, legal vorbind, ar fi necesară evaluare tuturor
dosarelor depuse pentru re-alocarea și încheierea de contracte de închiriere pentru spațiile
rămase disponibile pe baza unui punctaj stabilit în mod transparent care să prioritizeze
familiile cu cele mai mari nevoi (eg. număr de copii, probleme de sănătate ș.a.).

Foto: Zona Dealu Crucii, fostă colonie de muncitori, situată între Combinatul Siderurgic Reșița și
halda de zgură

Vedere asupra cartierului Dealu Crucii, de pe halda
Case tip, în prezent în proprietatea primăriei, închiriate

Case improvizate/barăci

Foto: Moara Juracek (dreapta) și blocurile din Mociur (stânga), unități locative deținute de Primăria
Reșița și oferite cu chirie locatarilor. Familii cu contract conviețuiesc cu ocupanți fără forme
legale.
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Locuire informală la marginea orașului / în sate aparținătoare
Zonă de locuire informală Câlnic

Zona de locuire informală Câlnic: vedere dinspre Râul Bârzava,
pasarela de acces pietonal spre cartier

Strada Bistra, parțial asfaltată, șantier în curs pentru finalizarea
instalării rețelei de apă;

Zonă de locuire informală în Țerova, Str. Viitorului

Case fără forme legale pe Str. Viitorului.
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Locuințele sunt dispuse în pantă, sub marginea pădurii; construcții mai
vechi în plan îndepărtat, și mai noi/în curs de construcție pe laterale.

Localizarea și istoricul așezării
Zona Câlnic – Str. Bistra
Câlnic este un sat – cartier al orașului Reșița, situat la NV de oraș, și alipit administrativ orașului în 1968. Zona de locuire informală care face obiectul proiectului este situată la extremitatea străzii Bistra, într-o zonă relativ izolată față de restul cartierului, între calea ferată și răul
Bârzava. Din informațiile obținute de la locuitorii zonei, rezultă că această comunitate s-a
constituit în perioada interbelică, dar s-a extins semnificativ în perioada comunistă.
Dacă grupul inițial era constituit de câteva familii de romi care, izolat la marginea satului
Câlnic, se ocupau cu reparatul ceaunelor și realizarea de unelte din alamă, în perioada comunistă, comunitatea se schimbă semnificativ ca urmare a stabilirii în perimetru a numeroase
persoane de aceeași etnie, dar fără specializări de activitate și venite din toate regiunile țării.
Astfel, devine reprezentativă în perioda comunistă, activitatea de recuperare de fier vechi,
borcane și alte materiale reciclabile pe care membrii comunității o practicau în întreg orașul.
Cvasi-dispariția acestui sector de activitate (excepție recuperarea de fier vechi care a căpătat
o altă dimensiune) au accentuat sărăcia membrilor comunității și au determinat limitarea deplasărilor pentru căutarea de lucru sau resurse în această zonă izolată dintre fostul sat, râu și
calea ferată. Cum o parte semnificativă dintre membrii comunității nu sunt originari din Reșița
și au (în cel mai bun caz) doar acte de identitate temporare (urmare a absenței unui domiciliu demonstrat printr-un act de posesie a unui imobil în zonă), de teama de a nu fi legitimați și
amendați în oraș, se izolează tot mai mult spațial și social în interiorul acestei așezări informale.
În evoluția sa spațială, așezarea informală constituită la capătul străzii Bistra, a fost limitată de
calea ferată și de râu, construcțiile realizate în ultimele decenii fiind realizate fie pe terenuri
disponibile dintre casele vechi, fie în curtea acestora, respectiv pe terenul liber de la capătul
satului, către fostul teren de fotbal devenit parțial pășune, parțial rampă de gunoi a comunității.

Fotografie aerială: 2005 vs 2016
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Zona Țerova – Str. Viitorului
Țerova este un sat aparținător Municipiului Reșița, situat în estul acestuia. Zona de locuire
informală ce face obiectul prezentului raport este situată în extremitatea localității Țerova,
de-a lungul străzii Viitorului. Așezarea are o vechime de peste 70 de ani, primele familii de
romi stabilindu-se în această margine izolată de sat după cel de-al doilea război mondial. Ulterior, comunitatea s-a mărit în principal prin spor demografic și mai puțin prin aport migrator (excepând situațiile în care unele persoane au venit aici în urma căsătoriei cu membri ai
comunității). Intensificarea în ultimele două decenii a activităților de recuperare și valorificare
a fierului vechi, activitate reprezentativă pentru comunitate și în perioada comunistă, a determinat înlocuirea majorității caselor vechi cu case mai mari, realizate din materiale rezistente.
Înlocuirea construcțiilor nu a fost însă precedată de o clarificare juridică a statutului terenurilor, respectiv o delimitare mai judicioasă a celor libere, astfel încât o parte dintre construcții
sunt regrupate de-a lungul unei fundături în pantă, minimal amenajată circulației pietonale și
dificil accesibilă pe timp de iarnă sau pentru persoanele vârsnice sau cu mobilitate redusă.

Fotografie aerială: 2005 vs 2016
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Zona Dealu Crucii
Zona Dealul Crucii este situată între situl industrial TMK (fostul Combinat Siderurgic) și halda de zgură. Aici s-a aflat inițial, în anii 30, cariera de calcar a uzinelor, iar la poalele dealului,
în apropierea oțelăriei de azi, primele cuptoare de var din Reșița. În acest perimetru au fost
realizate de către Uzinele de Fier și Domeniile Reșița în perioada interbelică un cartier de
“locuințe ușoare” pentru muncitorii din zonă, în fapt locuințe de serviciu realizate din structuri
de lemn sau paianta. Destinate a fi utilizate pentru o perioadă limitată, aceste locuințe există și astăzi în perimetrul străzilor Mierlei, Alunilor, Turturelelor, Vulturilor etc. Ulterior, în anii
1970-1990, în vecinătatea coloniei de baraci ale UCMR a fost localizată zona de descărcare a
șarjelor nereușite și a haldei de steril de la furnale.
Zona barăcilor (construcții de mică talie pe structuri de lemn și zidărie, cu unități de locuit
dispuse cuplat de-a lungul unui front de stradă), deținute în prezent de primărie, s-a extins în
anii `60-`70, cînd au fost realizate prin auto-construcție alte locuințe minimale de tip mahala cu case și adăposturi improvizate. În prezent, 91 unități de locuit existente în barăcile din
zona haldei din Dealul Crucii sunt deținute de Primăria Reșița, majoritatea fiind degradate și
lipsite de confort, fiind extinse/modernizate cu resurse proprii de către chiriași.

Fotografie aerială: 2005 vs 2016

Particularități morfologice, constructive și edilitare
În toate zonele studiate, casele variază din punct de vedere a calității și tipologiei materialelor folosite. Cele mai vechi sunt bordeie / locuințe improvizate din chirpici, cărămidă nearsă
sau paiantă, cu acoperișuri acoperite cu tablă, improvizații de carton bituminos. Unele case
folosesc țiglă, recuperată de la demolări. Cele mai nou construite folosesc tablă ondulată sau
materiale plastice / bannere promoționale refolosite ș.a.
Locuințele sunt în general supra-aglomerate, având 1-2 camere cu spații de gătit și spălat
improvizate, cel mai frecvent la exterior. Familiile care au reușit să desfășoare activități generatoare de venit, însă tot predominant din economia informală, au demarat noi construcții fie
lângă sau ca extensii ale celor existente. Pentru încălzirea locuinței se folosesc sobe cu lemn,
uneori cu instalații improvizate de evacuare a fumului.
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În toate cele trei cartiere (Câlnic, Țerova și Dealu Crucii) s-au realizat sau sunt în curs de realizare rețele cu apă însă din discuțiile cu oamenii, racordarea acestora este puțin probabilă dar
fiind că disponibilitatea de a plăti facturi lunare plus costul de racord este limitată și în plus în
lipsa băilor/toaletelor/bucătăriilor dotate la interior, aceste racorduri par neprioritare (rezident
în Câlnic: „există apă, da, în pământ, ne-a pus primaru, o cișmea ne-ar trebui”). Racordarea la
electricitate se face pornind de la cele câteva case care au reușit să aibă un contract legal în
perioada în care nu era necesar la racordare undocument de posesie sau proprietate asupra
imobilului, care dau mai departe prin rețele improvizate, caselor construite ulterior.
În mare parte localnicii trăiesc din ajutoare sociale, lucru la negru ca zilier, colectare și valorificare de fier vechi. Unele gospodării dețin și animale pe lângă casă, pentru consum propriu
(în special în Câlnic).
Spre deosebire de alte zone de locuire informală, în Câlnic, Țerova și Dealu Crucii trama
stradală permite accesul ambulanței și al pompierilor, deși drumurile au o calitate deficitară.
Toate cele trei zone sunt situate marginal în oraș, având probleme de accesibilitate față de
facilități spre restul orașului ca urmare a poziției acestora.
Depozitarea și colectarea gunoiului lasă de dorit, mai ales în zona Câlnic. Abonamentul la gunoi este de 5 lei per familie, însă Operatorul de Salubritate declară că nu au reușit semnarea a
niciunui contract cu familiile din zonă. Din declarațiile acestora, în zonă s-au instalat frecvent
containere de dimensiuni mari pentru colectarea gunoiului, însă acestea sfârșesc a fi tăiate și
valorificate la centrele de fier vechi, fie umplute cu gunoi de grajd.

O familie de 8 persoane – 2 adulți și 6 copii
– într-o casă de 2 camere

Condiții de supraaglomerare a locuinței – dormitor cu 3 paturi
(dreapta, fundal și stânga)

Sistemul de încălzire al locuinței: sobe pe lemne

Acces la apă la o fântână comună; o rețea de apă pentru consum menajer a
fost realizată recent însă zace în subteran fără branșamente; case de o calitate
mai bună sau mai puțin bună a materialelor de construcții și finisajelor
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Exemplu de gospodărie: spațiul improvizat ca baie.

Exemplu de gospodărie: bucătăria în exterior, ca extensie a casei; apă
transportată de la fântâna comună stocată în butoaie de plastic;

Racorduri improvizate la curent electric (Mociur)

Exemplu de gospodărie: curte plină cu deșeuri metalice pentru valorificare,
resturi de lemn și alte materiale cel mai probabil de folosit pentru sobe
și plite pentru gătit și animale pentru consumul gospodăriei

Depozitarea gunoaielor pe marginea râului; acoperiș
improvizat din banner promoțional refolosit;

Diferite tipologii de case și materiale de construcție; (în fundal, stânga)
există surse de apă pentru pompieri; drum parțial asfaltat dar
nesistematizat (fără amenajarea scurgerilor și a trotuarelor);
acces la curent electric și iluminat stradal;
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Casă din paiantă cu acoperiș improvizat din tablă

Acoperiș improvizat din carton bituminos

Riscuri ce afectează comunitatea
(LEA, zone de alunecări, zone inundabile, gunoi)
Zona Dealu Crucii este în mod particular afectată de riscuri generate de proximitatea față de
halda de zgură. Halda de zgură, aflată în proprietatea TMK, este oferită spre exploatare unei
firme pentru sortarea și comercializarea zgurii, utilizată în proiecte de construcții/infrastructură de transport. Halda formează un perete aproape vertical de câțiva metri direct în dreptul
zonei de case (vezi foto mai jos). Din discuțiile cu oamenii, a reieșit că există un discomfort
și asociere, din partea acestora, cu probleme respiratorii, din cauza prafului luat de vânt, în
special în perioadele de uscăciune, fără precipitații. Conform normelor în vigoare1, distanța
minimă de protecție sanitară față de zonele de locuit a depozitelor controlate deșeuri (periculoase sau nepericuloase) este de 1000 m.
În Zona Câlnic, de asemenea, există și case situate foarte aproape de malul râului (vezi foto
mai jos), în zona inundabilă a acestuia. Depozitarea deșeurilor se face neconform, fiind aruncate direct pe malul râului, în zonă frecventată de copii și animalele din gospodării.

Locuințe în imediata vecinătate a haldei de zgură
(Dealu Crucii)

1
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Locuințe pe malul râului Bârzava, vulnerabile la creșterea
nivelului apei (Câlnic)

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei,
CAPITOLUL I - Norme de igiena referitoare la zonele de locuit, Art. 11-Distanțele minime de protecție sanitară între
teritoriile protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătații populației sunt urmatoarele Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase: 1.000 m.
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Particularități demografice, socio-profesionale
În cadrul așezării informale din Câlnic, există 39 case, dintre care 4 case sunt neocupate.
Celelalte 35 locuințe sunt ocupate de 49 de familii (167 persoane), astfel: 11 locuințe – ocupate de câte 2 familii; 1 locuință cu 4 familii și 24 locuințe ocupate de câte o singură familie.
Structura pe grupe de vârste demonstrează dinamismul acesteia, ponderea tinerilor (52,1%)
și adulților (45,5%) din comunitate fiind echilibrată. Cele 4 persoane în vârstă din comunitate
reprezintă doar 2,4% din populațiai prezentă.
Pentru niciuna dintre case nu există niciun act de deținere. Aproape toate casele ocupate
în prezent (34), exceptând una, sunt contruite înainte de 1989. Cu toate acestea, mai mult
de jumătate dintre adulți au cați de identitate definitive (54,24%), restul având cărți de identitate provizorii (45,76%). În privința conectării la rețeaua de electricitate, doar 14 locuințe
au contracte legal încheiate (reprezentând 35,9% din locuințele din comunitate), 13 locuințe
sunt conecate printr-un fir improvizat la un vecin (de regulă membru al aceleiași familii), iar 8
locuințe nu sunt deloc conectate. Pentru 5 locuințe nu există informații.
În Dealul Crucii, în vecinătatea coloniei de barăci, realizate în perioada interbelică pentru
angajații Uzinelor și Domeniilor Reșița, și a fostei căi ferate industriale, pe strada Mierlei s-au
construit înainte de 1989 o serie de 4 case, ocupate de 10 familii și 24 de persoane (5 tineri,
18 adulți și o persoană vârstnică). Celelalte 35 locuințe sunt ocupate de 49 de familii (167
persoane), astfel: 11 locuințe – ocupate de câte 2 familii; 1 locuință cu 4 familii și 24 locuințe
ocupate de câte o singură familie. Ocuoanții adulți, jumătate au acte de identitate definitive,
jumătate provizorii, și doar unul dintre cei 4 deținători de gosopodării afirmă că au acte de
proprietate asupra terenului pe care au locuința amplasată.
În cadrul așezării informale de pe strada Viitorului din localitatea componentă Țerova există
15 case (din care una neocupată), ocupate de 25 de familii cu 87 de persoane. Casele ocupate au următoarea strucură de ocupare: 5 locuințe unifamiliale, 7 locuințe ocupate de câte
2 familii, respectiv 2 locuințe ocupate de 3 familii (dintre care într-una din locuinte trăiesc 14
persoane). Structura pe grupe de vârste demonstrează viabilitatea acesteia, aproximativ 2/3
din membrii comunității fiind adulți (53 persoane, respectiv 60,9%), iar 1/3 tineri (28 persoane,
respectiv 32,1%). și doar 5 persoane vârstnice.
Pentru niciuna dintre case nu există niciun act de deținere. Locuințele actuale înlocuiesc
parțial sau total locuințe contruite înainte de 1989. Cu toate acestea, mai mult de jumătate
dintre adulți nu au cărți de identitate definitive (57,1%), restul având cărți de identitate provizorii (43,9%). Toate locuințele sunt conectate legal la rețeaua de electricitate.

Practici de locuire / de posesie
Din declarațiile localnicilor, în zona Câlnic există ordinea nescrisă cum că în zonă locuiesc/se
stabilesc doar romi. Se cunosc baștinașii locului după faptul ca au montate contoare electrice. În general cel care o casă pe un teren este considerat de comunitate ”proprietar” al acelui
teren. În situația în care acesta este plecat de mai multe luni și ezistă un teren în imediata
vecinatate casei acestuia, nu se intra pe acel teren în lipsa acestuia. Se respectă ”dreptul la
proprietate”, conferit astfel informal de comunitate. Când familiile cresc numeric se construiesc noi case pe terenul din imediata vecinatate a locuinței inițiale.
Chiar dacă nu există acte de proprietate, există situații în care locuințele s-au „vândut” pe
baza unei ințelegeri mutuale între „proprietar” și noul „proprietar”, astfel schimburile construiesc pe relații de încredere, solidaritate și înțelegere între familii. Persoanele care s-au stabilit
în timp în acest cartier sunt tot de etnie romă.
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În zona Țerova, locuințele sunt construite înainte de 1989. Tot ce s-a adăugat între timp s-a
construit ca urmare a creșterii numărului de persoane din familie și s-au construit pe terenul
„proprietarului”. Există locuințe care au fost renovate de la fundație și nu au întâmpinat probleme. Însa dacă unul dintre vecini, cu acte de proprietate, și-a renovat locuința de la fundație, pentru care nu a solicitat certificat de urbanism a fost sacționat cu amenda de 10.000
de lei și să își demoleze al doilea nivel. Cu toate acestea, familia în cauză nu a făcut plângere
pentru că vecinii și-au construit / renovat locuințelele. Nu au fost situații de a se vinde locuințe sau terenuri.
În zona Mierlei / Dealu Crucii, dintre casele care s-au construit in jurul anului 1970, fără drept
de construcție, au mai rămas doar patru case, dintre care pentru două locuințe s-a reușit
rezolvarea actului de proprietate. Locuințele abandonate au fost dărâmate, iar terenul a fost
cumparat de la stat de catre vecini. Rezidenții acestora au buletin provizoriu.

Practici de lucru pe probleme legate de locuirea informală, la nivel de
APL și instituții județene
Din declarațiile localnicilor, aceștia plătesc taxe și impozite pe casă /teren, deci au rol fiscal,
chiar dacă nu dețin cu acte în regulă aceste proprietăți. Din 2014, în Câlnic s-au încheiat
contracte de superficie, dar acest fapt nu a influențat / ajutat la obținerea dreptul la carte de
identitate.
Situația din Reșița este simplificată de faptul că terenurile din cele 3 zone cercetate sunt deținute în mare parte de primărie, deci au fost și sunt posibile investiții publice în infrastructură
(eg. drumuri, rețea de apă / canal). Aceasta nu înseamnă însă că a existat sau există vreo politică locală susținută de a rezolva problema localnicilor cu privire la acte. În fapt, tema locuirii
informale – din discuțiile cu reprezentanți ai primăriei – nu este cunoscută ca atare și nu face
obiectul vreunui program / demers structurat. Deși primăria orașului are mult mai mult personal, inclusiv de specialitate, decât în cazul celorlalte localități de dimensiuni mai mic care
fac obiectul studiilor de caz din prezentul raport, și probleme cu care se confruntă orașul
sunt mult mai complexe și la o scară mai mare decât cele din mediul rural și mic urban.
Planul urbanistic general al orașului este vechi de peste 15 ani și necesită refacere; iar personalul din funcții cheie (primar, arhitect șef etc) sunt în funcție de mai puțin de 2 ani așadar
încă sunt multe direcții de acțiune – inclusiv cea a locuirii informale – pe care nu există încă
o gândire sau abordare de lucru.
Demersurile desfășurate în ultimii ani care vizează acele zone se referă la modernizarea /
extinderea infrastructurii și rețelelor edilitare – vezi investițiile în rețeaua de apă, canalizare și
pompe de apă pentru intervenții în caz de urgență.

Perspectiva comunității și perspectiva autorităților (avantaje și
dezavantaje ale locuirii informale, avantaje și dezavantaje ale formalizării)
Dezavantajul pe care oamenii îl percep din faptul că nu forme legale pe locuințe este că nu
au cărți de identitate, ci doar buletine provizorii. Unii dintre ei și-au obținut cărți de identitate
pe altă adresa, contra cost (în jur de 100 - 200 de EUR) – ceea ce este o commision informal
al unei familii care deține acte pe locuință și ia în locație o altă familie, doar scriptic, pentru a
permite acesteia obținerea de buletin. Există și persoane cărora le-a expirat buletinul provizoriu și nu au mai mers să-l reînoiască, dat fiind că e un proces birocratic, repetat anual cu costuri, iar buletinul este valabil pe termen scurt. Din declarațiile Poliției Locale, în Reșița există
un număr de aproximativ 400 de persoane cu buletin provizoriu, număr care fluctuează de la
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an la an (în funcție de câte persoane redepun dosarul de obținere a buletinului provizoriu) și
care nu reflectă numărul real de persoane afectate de lipsa unui CI.
Unii localnici au mai precizat ca ne-având buletin permanent nu pot pleca la muncă în străinătate, deși și-ar dori. În plus, nu pot beneficia de produse sau facilități bancare care le-ar
permite unele investiții aferente locuinței (eg. „nu putem lua un frigider, să-l plătim și noi în
rate”)
Ca beneficii, neexprimate de cei in cauza, dar reproșate de vecini, este ca localnii fără forme
legale nu plătesc curentul electric, fiind conectați la curent de la vecini. Acest fapt creează
disensiuni dat fiind că împărțirea costurilor este greu de realizat în așa fel încât să fie considerată echitabilă de către toți cei implicați.
Deși lipsesc formele legale pe teren și locuințe, localnicii plătesc impozit pe teren și casă (au
rol fiscal).
În cadrul consultărilor realizate cu parteneri sociali (în procesul de elaborare a strategiei aferente Grupului de Acțiune Local Reșița) a mai reieșit că autoritățile sunt interesate să rezolve
situația lipsei actelor, deși nu a existat o acțiune coordonată în acest sens. Inspectoratul Județean de Poliție declara că lipsa actelor se află printre problemele/provocările principale în
interacțiunea cu persoane din aceste zone, dar fiind că unele nu se poate identifica urma sau
păstra evidența acestora, spre exemplu în cazuri de infracționalitate sau aplicare/recuperare
amenzi. Lipsa actelor de domiciliu a mai fost semnalată de mediatorii școlari activi în zonele
respective ca barieră în înscrierea copiilor la școală.
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Concluzii și recomandări
Prezentul raport, deși fără pretenția unui demers de rigoare academică, a reliefat și validat o
serie de perspective și concluzii de natură să aducă mai multă lumină și înțelegere a fenomenului locuirii informale în România.

Există foarte puține date și rapoarte de cercetare pe tema locuirii informale
în România
Tema locuirii, în general, în România este lipsită de o infrastructură statistică cu indicatori
relevanți și mecanism de colectare periodic ce ar putea aduce lumină asupra nevoilor și
problemelor asociate. Locuirea informală, în mod particular, prin însăși natura informalității
sale, este un fenomen ascuns, în afara vizorului mecanismelor convenționale de monitorizare. Astfel, radiografii detaliate sunt posibile doar prin eforturi susținute de cercetare calitativă,
necesitând în special cercetare de teren.
Numărul limitat de demersuri de cercetare în domeniu este corelat și de lipsa unei instituții
care să-și fi asumat în mod formal ca mandat această tema ca direcție de acțiune. Astfel, în
afară de studiul comisionat de MDRAP în 2014, nu au existat programe sau linii de finanțare care să stimuleze sau sprijine aplecarea și altor cercetători sau organizați asupra acestui
fenomen.

România se aseamănă statelor din spațiul fost-socialist în materie de amploare și tendințe ale fenomenului locuirii informale
Incidența locuirii informale în România este strâns legată de vidul de reglementare și/sau
ranforsare în practică a prevederilor urbanistice în perioada de după revoluție, în contextul
reformelor care țin de proprietatea terenurilor (privatizare, revendicare ș.a.) și facilitată de
capacitate limitată la nivel local de a urmări și lua inițiativă pentru a pre-întâmpina sau limita expansiunea acestor situații. În plus, resursele limitate ale autorităților publice (informații,
metodologie, bani, cadru legal) au făcut ca intervențiile pentru soluționarea informalității sau
îmbunătățirea condițiilor de viață din aceste cartiere periferice/ izolate să nu fie prioritate.
Izolarea socială și, deseori spațială, a condus la accentuarea dificultăților locuitorilor din așezările informale din țările fostului bloc comunist.

Fenomenul locuirii informale în România este în creștere
Toate studiile de caz analizate indică faptul că fenomenul locuirii informale este unul în creștere, propagarea fiind posibilă din lipsa unui instrumentar adecvat de preîntâmpinare/stopare
a fenomenului și încurajarea tacită, prin inacțiune/tolerare din partea autorităților. Familiile din
medii defavorizate nu au alte opțiuni, nu își permit, sau nu cunosc alternative la această practică, fiind prinse într-un cerc vicios ce se propagă de la o generație la alta. Pe de altă parte,
în absența unor instrumente și instituții ferme de planificare teritorială și control al dezvoltării
localităților și realizării construcțiilor, s-au amplificat practicile de construire neautorizată,
indiferent de statusul juridic sau pretabilitatea pentru construcții a terenurilor

În discursul și agenda publică, fenomenul locuirii informale este cvsi-absent
ca problema de ansamblu
Puținele soluții sau măsuri menite să sprijine așezările informale țin, în general, de aspecte ce
pot fi rezolvate punctual. Spre exemplu, acolo unde terenul de sub case este în proprietate
publică, s-au putut realiza investiții în infrastructură (rețele edilitare, drumuri) îmbunătățind
calitatea vieții celor din cartiere. Cu toate acestea, simpla existentă a acestor investiții nu se
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transpune automat în acces mai bun la servicii și implicit calitatea vieții crescută, dat fiind că
ciclul deficiențelor este unul complex: fără acte, oamenii au dificultăți in a accesa educație,
calificare și locuri de muncă, fiind mai predispuși la venituri reduse și sărăcie, astfel nu își
pot permite facturi recurente la utilități. A locui într-o așezare informală determină o serie de
dificultăți legate de siguranța și confortul locuirii, accesul la acte de identitate și domiciliu,
accesul la servicii sanitare și sociale etc. Deși numeroase autoirități publice au perspective,
responsabilități și intervenții sectoriale, în absența recunoașterii oficiale, de jure, a așezărilor
informale, nu există programe sau intervenții multi-sectoriale coordonate.

Există numeroase tipologii și situații diferite, ce necesită un panou foarte
variat de soluții; nu poate exista o soluție unică – șablon pentru rezolvarea problematicii locuirii informale
Gama variată de tipologii și situații identificate în teren fac a fi imposibile soluțiile șablon.
Chiar în cadrul aceleiași așezări informale, gospodării diferite necesită soluții diferite. Spre
exemplu unele gospodării pot fi localizate pe un teren ce nu se pretează locuirii (UNECE,
2009) deci chiar și în contextul bunelor intenții și a unui cadru de reglementare propice, formalizarea acestora in situ nu ar fi posibilă, relocarea fiind unica soluție. Alte gospodării sunt
localizate pe teren privat, ne existând mijloace legale de coerciție pentru proprietarii de jure
ai terenului să vândă/transfere către cei care ocupă terenul de facto. În plus, unele locuințe
nu se aliniază normelor de construcții în vigoare, deci construcția acestora nu ar putea primi
autorizare post-factum sub nicio formă, respectiv maniera de organizare a așezării poate
restricționa accesul mașinilor de pompieri sau ambulanțelor în caz de urgențe.

Practica în domeniul locuirii informale în România este aproape non-existentă și, în plus, împiedicată de numeroase lipsuri și bariere de reglementare
Informațiile publice, cunoștințele teoretice și practice referitoare la locuirea informală în
România sunt reduse. Atât analiza rapoartelor existente cât și activitatea de teren ne-a indicat
că practicile de lucru în a gândi și implementa soluții pentru atenuarea problemelor asociate
locuirii informale sunt puțin dezvoltate și, chiar și acolo unde există interes și disponibilitate, lipsa experienței și a unui cadru juridic și programatic permisiv împiedică acțiunea. Dacă
punctual au existat intervenții și soluționări ale unor probleme (acte identitate, școlaritate,
acces servicii sociale etc), există probleme care nu au soluții încă legate de siguranța deținerii
terenurilor și clădirilor, autorizarea construcțiilor, sistematizarea așezării și realizarea infrastructurii edilitare,

Locuirea informală este în egală măsura un determinant și o manifestare a
sărăciei și marginalizării sociale ce necesită o abordare sistemică, pe termen lung
Deși locuirea informală nu caracterizează exclusiv grupurile cu venit scăzut, incidența acestui fenomen afectează disproporționat comunitățile sărace, marginalizate. Probleme care țin
de locuire informală exacerbează vulnerabilitatea acestor comunități, complicând existenta
acestora și impunând bariere/piedici în a accesa servicii și programe care de altfel le-ar fi
dedicate. Complexitatea fenomenului locuirii informale nu (mai) poate fi o scuză în a nu acționa, date fiind efectele pe teremen lung asupra comunităților care se confruntă cu acesta.
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