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Abstract: The emergence of informal settlements in Romania is the result of mix of 

factors, including the some social and urban planning policies from the communist and post-

communist period. Squatting was initially, a secondary effect of the relocation process and 

demolition of housing in communist urban renewal projects, and also a voluntary social and 

housing policy for the poorest of the same period. Extension and multiple forms of informal 

settlements and squatting were performed in the post-communist due to the inappropriate or 

absence of the legislative tools on urban planning, restitution properties and management of 

them, and weak control of the construction sector. The study analyzes the characteristics and 

spatial typologies of the informal settlements and squatters in relationship with the political and 

social framework of development of these types of housing. 
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I. Context 

Analiza aşezărilor informale și identificarea de soluții adaptate legislative și operaționale 

pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din cadrul acestora sunt subiecte de actualitate atât 

pentru cercetarea științifică internațională cât și pentru instituțiile internaționale și naționale cu 

responsabilități în domeniul locuirii și planificării teritoriale. În octombrie 2013, în cadrul celei 

de-a 68-a sesiuni a Adunării Generale a ONU organizată pe tema “Post-2015 Development 

Agenda: Setting the Stage” a fost prezentat un raport privind dreptul la o locuinţă adecvată ca un 

element al dreptului la un nivel de trai adecvat, cu accent pe situaţia locuinţelor informale. 

Soluţionarea provocării aşezărilor informale este critică pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a 

Mileniului, în special ţinta 11 privind slum-urile. Infrastructura fizică şi socială insuficientă şi lipsa 
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implicării guvernamentale pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă pentru o serie de aşezări informale 

sunt factori care determină sărăcia extremă, rate crescute ale mortalităţii infantile şi condiţii urbane 

precare (UN-HABITAT, 2003). 

Actualitatea problematicii așezărilor informale este evidențiată de înscrierea acesteia în 

cadrul principalelor documente strategice internaționale și europene privind locuirea, precum: 

Agenda UN-Habitat din 1996, Declaraţia privind Oraşele şi Alte Aşezări Umane în Noul Mileniu 

din 2001, Carta Socială Europeană revizuită din 1996, Declaraţia de la Viena privind Programele 

de Politici Regionale şi Naţionale referitoare la Aşezările Informale din 2004, Obiectivele de 

Dezvoltare ale Mileniului, Carta de la Leipzig pentru oraşe europene durabile din 2007, Raportul 

„Locuinţa şi politica regională” iniţiat de euro-deputatul italian Alfonso Andria din 2007, 

Strategia Europa 2020.  

Declaraţia de la Viena identifică problematica drept prioritate, obiectivul acesteia susţinând 

ideea că politicile din domeniu  trebuie să vizeze legalizarea şi ameliorarea condiţiilor de locuire 

specifice aşezărilor informale. Conform Declaraţiei, managementul urban durabil impune ca 

aşezările informale să fie integrate în reţeaua socială şi economică, spaţială şi legală, la nivel 

particular sau local. Succesul eforturilor de legalizare contribuie la creşterea economică pe 

termen lung, precum şi la echitate socială, coeziune şi stabilitate (Vienna Declaration, 2004). La 

nivel european, se remarcă o  dinamică accentuată în ceea ce priveşte apariţia şi dezvoltarea 

aşezărilor informale, atât în statele dezvoltate din vestul Europei cât și în cele mai puțin 

dezvoltate din estul şi sud-estul Europei şi în special statele ex-comuniste. În unele oraşe din fostele 

state comuniste, apariţia şi formarea aşezărilor informale reprezintă un fenomen asociat cu un val de 

urbanizare ce a avut loc între anii 1960 şi 1970, iar extinderea fenomenului este strâns legată de fluxul 

masiv de imigranţi şi refugiaţi din anii 1990. Zonele cu aşezări informale sunt rezultatul unor factori 

diferiţi: amenajarea necorespunzătoare a teritoriului, legislaţia necorespunzătoare şi neadaptată la 

realitatea teritorială, politicile de locuire care nu prevăd şi asigură locuinţe la preţuri accesibile precum şi 

structuri ale administraţie publice care sunt depăşite (Tsenkova, 2010). 

În România, fenomenul apariției și dezvoltării așezărilor informale nu a fost analizat și cuantificat 

până în prezent în cadrul unor cercetări tematice. Problematica insalubrității și marginalității, sub raport 

social și spațial, a acestor așezări fost semnalată de numeroase studii privind calitatea vieții în 

comunitățile defavorizate, centrate mai ales pe comunitățile de romi (.....). Principalele cercetări și 

discuții privind identificarea, analiza și soluționarea aspectelor tehnice și juridice care vizează aceste 

tipuri de așezări umane au fost discutate în cadrul Grupului de lucru referitor la problematica 

locuirii rome din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței (2007), fiind 

concretizate în inițierea a două proiecte tematice: “Analysis of informal settlements in Romania - 

assessing the current situation and the formulation of rules and tools of intervention"(2012) și 

„Methodology for the rehabilitation of housing in the areas affected by physical degradation and 

social exclusion” (2007). Prezentul studiu prezintă  o serie de rezultate ale studiilor menționate în care 

autorii au fost implicați, cu privire la definirea, caracterizarea și stabilirea de tipologii ale așezărilor 

informale și locuirii abuzive/illegale în România.      

 

II. Terminologii multiple pentru o realitate socio-geografică precară  

UNECE (2009) oferă o definiţie concisă ce stă la baza majorităţii studiilor de specialitate. 

Conform acesteia, aşezările informale sunt definite ca „formaţiuni rezidenţiale cărora le lipseşte 

infrastructura de bază, condiţii adecvate de locuire etc”. În Declaraţia de la Viena (2004), 

aşezările informale sunt definite ca fiind „aşezări umane, care dintr-o varietate de motive nu 

îndeplinesc cerinţe pentru recunoaşterea legală (şi au fost construite fără a respecta procedurile 



formale ale statutului legal al proprietăţii, transferul dreptului la proprietate, precum şi 

construcţia şi reglementările planificării urbane), există în respectivele state şi împiedică 

dezvoltarea economică. În timp ce există o diversitate regională semnificativă a formelor de 

manifestare, aceste aşezări sunt caracterizate în principal prin informalitate sau insecuritatea 

asupra statutului proprietăţii, acces inadecvat la serviciile de bază, atât cea socială cât şi 

infrastructura fizică şi finanţarea locuinţelor” (Vienna Declaration, 2004). 

În conformitate cu definiţia propusă în 2008 de către Comitetul Economic pentru Europa, o 

aşezare informală reprezintă o aşezare umană în care locuinţele au fost construite fără a deţine 

titlul legal de proprietate şi/sau utilizarea terenurilor în scopuri rezidenţiale. Aspectele legate de 

ilegalitate fac referire în principal la conformitatea cu normele de amenajare, zonare şi de 

construcţie şi, cel mai important, la situaţii de proprietate, de exemplu la ocuparea ilegală a 

terenurilor publice sau private. De cele mai multe ori, rezidenţii nu deţin drepturi de proprietate 

asupra terenurilor şi locuinţelor şi riscă să fie evacuaţi. Uneori această vulnerabilitate este 

amplificată de inadecvarea generală a locuinţelor, de accesul la servicii, transport, educaţie şi 

sănătate care rezultă din marginalizarea fizică şi juridică a acestor aşezări din comunitatea 

urbană extinsă (Comitetul Economic pentru Europa, 2008).  

Trebuie să se facă o distincţie foarte clară între locuinţa informală şi locuirea informală, două 

concepte cu o semnificaţie diferită. Locuirea informală sau abuzivă (engl. squatting) consistă în 

ocuparea terenurilor sau a construcţiilor – de regulă rezidenţiale – abandonate sau neocupate. În 

profil teritorial, forma de manifestare a acestui tip de locuire se traduce prin modul ilegal de 

ocupare a unei locuinţe cu un statut cert al proprietăţii şi, de regulă, legal construită (fenomenul 

de squatting), în timp ce aşezările informale pot fi definite în contextul teritorial românesc ca 

grupări de locuinţe dezvoltate, de regulă, la periferia localităţilor urbane sau rurale, în care modul 

de ocupare al terenurilor are un statut ilegal sau legal, iar construcţiile sunt neautorizate sau 

respectă parţial autorizaţiile obţinute, ale căror caracteristici de bază sunt lipsa accesului la 

infrastructura tehnico-edilitară de bază, condiţii adecvate de locuire etc., ce pun în pericol 

siguranţa şi starea de sanogeneză a populaţiei rezidente.  

Squatter settlement este un termen utilizat pentru o gamă largă de aşezări subdezvoltate şi 

ilegale, constituite pe terenuri libere ocupate de familii cu venituri mici, fără permisiunea 

proprietarului de drept şi/sau independent de autorităţile centrale însărcinate cu controlul 

instituţional sau extern în ceea ce priveşte modul de construire şi planificare locală (Turner, 

1969, p. 508). Sunt locuinţe care au ca elemente caracteristice: un statut al proprietăţii incert, 

modul ilegal de ocupare, securitate redusă şi de cele mai multe ori o calitate precară a condiţiilor 

de locuire. La acestea se adaugă infrastructura rutieră precară, lipsa accesului la infrastructura 

publică de apă curentă, canalizare, gaze şi chiar electricitate, elemente ce configurează caracterul 

de insalubritate şi un pericol la adresa sănătăţii umane. Termenul mai poate fi definit ca o 

grupare de locuinţe ridicate pe terenuri de cele mai multe ori ilegale, fără autorizaţie de 

construcţie şi după reguli proprii, şi locuite adesea de grupuri individuale sau de grupuri 

colective. Sunt tipuri de locuinţe marcate de statutul de ilegalitate: lipsa dreptului de posesiune 

asupra terenului, insecuritate, lipsa accesului la utilităţile tehnico-edilitare etc. 

Termenul de „squatter settlement” a luat o amploare odată cu Conferinţa Aşezărilor de la 

Vancouver (1976).  Payne (1977) apreciază faptul că apariţia şi dezvoltarea aşezărilor inadecvate 

şi ilegale poate fi pusă pe seama perspectivei globale de creştere urbană în statele lumii a treia şi 

caracterul său inevitabil. „Squatter” reprezintă persoana care se stabileşte pe un teren urban sau 

rural fără a beneficia de vreun drept legal (Abrams, 1971). Se mai folosesc termenii de 

„squattage” şi „squatment” ceea ce înseamnă ocuparea unui teren de către un squatter, termenul 



de “squatterism”, respectiv de a dobândi un teren prin „squatting” şi „squatterdom” sau 

organismul colectiv de squatters. În literatura internaţională se mai utilizează termenul de 

“squater’s rights” sau drepturile squatter-ilor de a dobândi un teren prin presiune sau statut 

(ilegal). Termenul de squatting desemnează o încălcare a drepturilor de proprietate, în care sunt 

implicate două elemente ale statutului proprietăţii: terenul şi construcţia.  

Termenul de slum este utilizat pentru a face referire la aşezările ilegale. Conform ediţiei a 

–XI-a a Concise Oxford Dictionary (...), termenul de “slum” desemnează o persoană care se 

stabileşte în special pe un teren public, cu un statut juridic neclar sau o persoană care posedă 

ilegal spaţii (areale) neocupate. Aşadar, un astfel de areal rezidenţial ocupat de aceste tipuri de 

persoane devine o aşezare ilegală (squatter settlement). Enciclopedia Britanică defineşte 

termenul de „slum” ca „...areale rezidenţiale deteriorate fizic şi social şi în care calitatea 

satisfăcătoare a vieţii de familie este imposibilă. Locuirea precară constituie un vector al 

caracteristicilor slum-ului. Dar o locuire precară semnifică faptul că locuinţele beneficiază de 

iluminat, aerisire, dispunere de grup sanitar sau alte facilităţi inadecvate; la acestea se adaugă 

starea precară a instalaţiei sanitare, igienă şi încălzire necorespunzătoare; lipsa spaţiului 

suficient şi a supraaglomerării nu permit posibilitatea de a avea intimitate şi de a beneficia de 

un spaţiu adecvat de agrement”.  

Definiţia de slum este des întâlnită în studiile internaţionale în domeniu. Ford (1936) 

oferă o definiţie a termenului ca fiind o zonă rezidenţială în care locuinţa este deteriorată, 

substandarde sau nesănătoasă şi constituie o ameninţare pentru sănătatea, siguranţa, 

moralitatea sau bunăstarea ocupantului. În concepţia lui Bergel (1955), slum-ul poate fi 

caracterizat ca un areal urban cu condiţii de locuire substandardele minimale legislative. 

Termenul de condiţii de locuit depăşeşte aspectul fizic al unei clădiri, referindu-se la condiţiile 

de trai. Termenul de substandard trebuie înţeles prin prisma faptului că slum-ul este un produs 

complex al mai multor factori, cum ar fi fenomenele sociale care au loc în profilul teritorial al 

unui oraş. Clinard (1966) defineşte slum-ul ca o zonă supraaglomerată cu clădiri, locuinţe 

suprapopulate sau ambele. Abrams (1971) defineşte slum-ul ca o clădire sau un areal care este 

deteriorat, periculos din punct de vedere al structurii de rezistenţă, insalubru sau lipsit de 

standardele de confort; de asemenea, starea de insalubritate, aglomerarea sau condiţiile 

nesanitare în care oamenii trăiesc, indiferent de starea fizică a clădirii sau a zonei. 

Iniţial aceşti doi termeni - squatter settlement  și slum - au fost sinonimi, însă cercetătorii 

în domeniu îi utilizează separat. Cu toate acestea, există o diferenţă între termenii de slum şi 

squatter settlements: pe de o parte, termenul de slum poate fi definit ca şi clădiri permanente, 

legal construite, unde condiţiile de locuire sunt precare datorită vârstei imobilului de locuit, a 

stadiului avansat de degradare fizică şi structurală, a spaţiului insuficient de locuit şi a 

supraaglomerării; odată cu trecerea timpului, condiţiile de locuit din slum-uri tind să se 

deterioreze. Locuirea caracteristică aşezărilor ilegale (informal settlement) este sub standardele 

minimale, având ca elemente caracteristice lipsa de securitate a proprietăţii şi acces la 

infrastructura tehnico-edilitară de bază. În cazul în care nivelul perceput al securităţii proprietăţii 

creşte şi alte condiţii de locuire se îmbunătăţesc, locuirea în astfel de aşezări tinde să se 

amelioreze în timp. 

 

În studiile dedicate  fenomenului, au fost folosite o serie relativ extinsă de termeni pentru 

a defini şi caracteriza conceptul de așezare informală: Squatter settlements (Willis, 2009), Shanty 

town (Auyero, 2000; D’Cruz et al., 2009), Informal settlements (Vienna Declaration, 2004; 

UNECE, 2009; Tsenkova, 2010), Autonomous settlements (Turner, 1969), Extra-legal settlements 



(Rodwin and Sanyal, 1987), Popular settlements (Aina, 1990), Self-help settlements (Gilbert, 1999; 

Gough and Kellett, 2001; La Ferrara, 2002; Zhang et al., 2003), Spontaneous settlements (Dwyer, 

1979), Shack settlements (Mason and Fraser, 1998; Selwood and Jones, 2010), Low-income 

settlements (Yeh, 1987; Matovu, 2000; Aluko and Amidu, 2006), Semipermanent settlements 

(Hurskainen, 2004; Ahmad et al., 2012), Unauthorized settlements (UN-HABITAT, 1996), 

Unplanned settlements (Ali and Sulaiman, 2006), Uncontrolled settlements (Ahmad and Choi, 

2011), Irregular settlements (Moser and Peake, 1987, p. 37; UN-HABITAT, 1996; Ward, 2001), 

Marginal settlements (Solaun et al., 1974; Peattie and Aldrete-Hass, 1981; Plöger, 2012).   

 

 

De asemenea, semnalăm că în mod curent aceste tipuri de aşezări informale poartă denumiri 

diferite în diverse state ale lumii: în America Latină - barrios piratas sau clendestinas 

(Columbia), colonias letarias sau paracaidistas (Mexic), ranchos (Venezuela), callampas sau 

campamentos (Chile), villas miserias (Argentina), barriadas (Peru, Panama şi Columbia), 

favelas (Brazilia); în SUA - ghetto; în Asia - bustees sau jhuggis (India), kampung (Indonezia), 

barong-barong (Filipine), setinggan (Malaysia), chumchaon bukruk (Thailanda), nhaa tam bo 

(Vietnam), sukumbashi (Bangladesh), muhogu chongchakji (Republic of Korea), palpath (Sri 

Lanka), kachi abadi (Pakistan), kevettits (Burma); în Africa - gourbivilles (Tunisia), bidonvilles 

(Maroc); în Europa - bidonville (Franţa), borgate (Italia), chabolas sau guetos (Spania) 

gecekondu (Turcia), bairros de lata sau favelas (Portugalia), domiki (Armenia). 

 

În România, apreciem ca fiind așezări informale următoarele:  

a)  grupările 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;   

b) 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. 

Sub raport terminologic, menționăm că nici în literatura de specialitate și nici în practica 

cotidiană nu există un termen consacrat care să definească cu precizie așezările informale.  În 

mod curent, pentru  a desemna locuințele de mici dimensiuni, sărăcăcioase, improvizate sau 

construite din materiale refolosite sau din pamant și lemn sunt folosiți termenii de cocioabă (sg.) 

/ cocioabe (pl.), magherniță (sg.)/ maghernițe (pl.) sau șandrama (sg.)/ șandramale (pl.). În 

cazul constucțiilor provizorii realizate din lemn, așa cum este cazul grupărilor de adăposturi 

realizate pentru muncitorii de la șantierele de construcții, termenul consacrat este cel de baracă 

(sg.) / barăci (pl.). (DEX - Dicționar Explicativ al Limbii Române, 2005). Semnalăm astfel că 

utilizarea termenului de mahala pentru a desemna așezări informale este inapropriat (Mionel, 

2013). Termenul de mahala (tc.mahalle) este un arhaism care desemna cartierele situate periferic 

în cadrul orașelor, precum și populația acestora, fără însă a traduce în mod explicit caracterul 

informal al acestora. În prezent referirea la mahala nu mai are o semnificației spațială, ci doar o 

semnificație socială peiorativă, semnalând deficiențe de educație și un comportament sociale 

inadecvat.  

 

III. Factorii determinanţi ai apariţiei şi dezvoltării aşezărilor informale  



      Factori istorici. În România, principalul factor al apariției și dezvoltării nucleelor așezărilor 

informale din prezent este legat de sedentarizare a romilor din perioada comunistă.  Localizarea 

primelor comunități a de cele mai multe ori aleatorie, cu excepția situațiilor în care noile 

comunități create au fost sedentarizate în vecinătatea unor comunități rome care existau deja 

acolo. Încă din 1948, regimul comunist a inițiat o vastă operaţiune de identificare a şetrelor de 

romi şi de înregistrare la birourile de evidenţă a populaţiei, adoptând o politică de sedentarizare a 

romilor nomazi. Pentru foarte multe dintre comunitățile astfel constituite, intervenţia statului s-a 

produs într-un moment oportun, membrii acestora fiind  susţinuți sub formă de împrumuturi şi 

subvenţii pentru construcţia de locuinţe, fapt care a determinat dezvoltarea naturală a comunităţii 

şi integrarea lor (CNCR, 2010).  

Regimul socialist a urmărit totodată „românizarea” habitatului romilor prin sedentarizare şi 

măsuri de eliminare a nomadismului. Odată cu politica de sistematizare forţată a satelor, romii au 

fost mutaţi în imobile la marginea oraşelor și satelor sau în casele saşilor emigrați, aşa cum s-a 

întâmplat în Transilvania . Deşi condiţiile de viaţă în aceste locuri erau mult mai bune, aceştia s-

au adaptat cu dificultate la noul mod de viaţă (CPADCR, 2010). La nivelul ţării sunt adoptate o 

serie de măsuri speciale în favoarea sedentarizării romilor nomazi începând cu anul 1977, dată la 

care comitetul central al partidului comunist român adoptă un program în favoarea integrării lor 

sociale (CNCR, 2010). De asemenea, ca parte a procesului de sistematizare territorială, politica 

regimului comunist a fost aceea de a încerca să bage cu forţa romii nomazi în ghetourile 

sărăcăcioase din oraşe sau aşezările de tip semiurban din zonele agricole (Fraser, 2008).  

      

Factori socio-economici. Evoluţia condiţiilor sociale şi economice în contextul crizei din 

anii 1950-1975 din Europa de Est a avut o serie de repercursiuni asupra romilor nomazi, traduse 

prin imposibilitatea de a se fixa sau/și de a duce o viaţă semi-nomadă, precum şi scoaterea lor în 

afara noilor strategii economice (CNCR, 2010). În studiul realizat de UNECE (2009), aceşti 

factori sunt coroboraţi cu o serie de schimbări majore interdependente, printre care: 

(a) Pe de o parte, urbanizarea rapidă în contextul politicii socialiste de sistematizare a 

teritoriului şi mobilitatea rezidenţială impusă de noile cerinţe ale industrializării în materie de 

forţă de muncă; 

(b) Pe de altă parte, restructurarea post-socialistă a economiei naţionale, a condus la 

accentuarea stării de sărăcie şi la excluziune socială, în special la limitarea dreptului de acces la 

locuinţă. 

La aceste două schimbări majore, contribuie decisiv o serie de factori adiacenţi cu impact 

asupra apariţiei şi dezvoltării aşezărilor informale după 1990: 

(c) instrumente inadecvate privind administrare a terenurilor publice; 

(d) un sistem de planificare teritorială necorespunzător care a condus la dificultatea 

integrării acestor teritorii segregate în intravilanul localităţilor, îndeosebi în perioada de tranziţie; 

(e) lipsa de locuinţe la preţuri accesibile şi de terenuri disponibile pentru categoriile 

defavorizate. 

 

Factori politici şi legislativi. Ca urmare a abrogării în decembrie 1989 în zilele imediat 

următoare Revoluției române a legii privind sistematizarea teritoriului, dezvoltarea localităților  

s-a realizat vreme de mai mult de un deceniu, până în 2001, în absența unui cadru legal privind 

amenajarea teritoriului și urbaismului. Trecerea de la planurile de sistematizare a teritoriului 

specifice perioadei socialiste, la planurile urbanistice generale specifice perioadei postsocialiste 

au generat o serie de dificultăţi de integrare a anumitor teritorii cu aşezări informale în intravilan, 



ceea ce le-a permis dezvoltarea ulterioară fără a se supune cadrului de reglementare în vigoare 

dar și fără posibilitate de legalizare. Lipsa respectării reglementărilor urbanistice şi absența  unui 

strict control al discipline în construcţii stă la baza numărului semnificativ de locuinţe construite 

ilegal sau care nu respectă în totalitate autorizaţia de construire. Formele de manifestare spaţială 

a fenomenului de informalitate au fost atribuite iniţial inexistenţei unui sistem de planificare şi 

administrare a terenurilor, a absenței din planurile de urbanism a soluțiilor operaționale flexibile 

și integratoare în contextul noilor dinamici ale dezvoltării localităților urbane şi rurale. 

Semnalăm că în numeroase cazuri, generațiile de documentații de urbanism aprobate în ultimele 

două decenii, nu au propus soluții urbanistice pentru zonele cu locuințele informale decât în 

puține cazuri, lăsându-le în afara intravilanului. În fapt, urmând principiul că ceea ce nu este 

legal nu trebuie să existe nici în realitate sau documente,   unele grupări de locuințe de acest tip – 

dintre care unele situate în zone de risc biologic sau natural - nu figurează deloc în 

documentațiile de urbanism.   

Dar poate ca unul dintre factorii politici semnificativi care  au împiedicat identificarea de 

soluții tehnice și juridice pentru așezările informale este legată de absența de pe agenda publică 

și politică a acestui subiect. În acest sens, soluțiile legislative de rezolvare a informalității s-au 

facut în absența unei abordări generale a informalității (cu sau fără autorizație, pe terenuri aflate 

în proprietatea celui ce a construit locuința sau a altcuiva – stat, autoritate locală sau un alt 

proprietar), fără o evaluare  și analiză a realității teritoriale în ansamblu și fără o asumare a 

acțiunilor publice subsecvente ce decurg din legalizarea acestor așezări/locuințe, mai ales când 

acestea sunt ocupate de grupuri etnice sau economice marginale.  

      

      

IV. Caracteristici socio-spatiale și juridice ale așezărilor informale  

Majoritatea definiţiilor așezărilor informale subliniază caracterul ilegal al construcției locuinţei şi 

nerespectarea regulilor stabilite prin documentațiile de urbanism. Raportat la caracteristicile europene 

ale locuinţelor informale, cele din România includ o serie de  caracteristici comune acestora: statut al 

proprietăţii incert (locuinţe construite, de regulă, pe terenuri cu alt statut decât cel al ocupanţilor); 

nerespectarea totală sau parţială a autorizaţiei de construire; lipsa serviciile de bază (lipsa accesului la 

infrastructura tehnico-edilitară de bază); locuinţe sub standard sau structuri de construcţii ilegale sau 

necorespunzătoare; fragmentarea aşezărilor; materiale de construcţie, de regulă, de slabă calitate 

(paiantă, chirpici, materiale reutilizabile provenite din demolări etc.); supraaglomerarea; ocupanţi 

afectaţi de sărăcie şi excluziune socială; condiţii de locuire precare şi periculoase pentru starea de 

sănătate a populaţiei rezidente (UN-HABITAT, 2003; Payne and Majale, 2004; Tsenkova, 2010). 

În raport cu aceste particularități generale, așezările informale din România au următoarele 

caracteristici:   

a) Caracteristici fizice. Datorită statutului ilegal, acest tip de aşezări nu dispun în general de 

o planificare urbană adecvată; la acestea se adaugă lipsa accesului la infrastructura tehnico-

edilitară (alimentarea cu apă, canalizare, drumuri, electricitate, gaze), infrastructura socială 

(şcoli, centre de sănătate, centre culturale, spaţii comerciale etc.); autorităţile publice nu pot 

asigura accesul la infrastructura edilitară, cheltuielile de realizare a acestora– în cazul în care 

acestea există - fiind suportate de cei care au construit locuințele; 

b) Caracteristici sociale. Există două situații diferite în funcție de particularitățile privind 

proprietatea asupra terenurilor a așezărilor informale. În situațiile în care nu există niciun drept 

real asupra terenurilor pe care sunt realizate locuințele, persoanele care ocupă acest tip de aşezări 

fac parte din categoria grupurilor sociale sau etnice vulnerabile. Mixajul social generat de 



procesul socialist de industrializare forţată a presupus “enclavizarea” post-socialistă a acestora, 

în funcţie de statutul social şi venituri. Acest proces involuntar generat în contextul marilor 

transformări socio-economice şi a cadrului legislativ permisiv, coroborat cu restituirea aurului se 

răsfrânge asupra peisajului urban actual, neomogen şi inestetic. Poziționarea acestor tipuri de 

aşezări în profilul teritorial al localităților nu are la bază un proces controlat, dictat de politicile 

de dezvoltare urbană, ci este un proces spontan şi un produs al contextului socio-economic şi 

politic de tranziţie de la economia planificată la economia de piaţă. Grupurile vulnerabile nu 

includ numai rezidenţi de etnie rromă, locatari majoritari ai acestor aşezări, ci şi populaţia 

autohtonă - tineri fără un loc de muncă, şomeri, persoane cu dizabilităţi, persoane de vârsta a 

treia. Când cei care au construit locuințele au un drept de proprietate asupra terenurilor, dar au 

realizat construcțiile fără autorizație de contruire, sub raport social există o diversitate foarte 

mare, ocupanții aparținând tuturor categoriilor sociale, profesionale și de venituri.   

c) Caracteristici juridice. Caracterul de informalitate a acestor așezări este legat statutul 

juridic al construcțiilor și al terenurilor pe care sunt construite acestea.  Astfel, în România vom 

putea considera ca fiind așezări informale, pe de o parte grupările de locuințe realizate fără 

autorizație de construire pe terenuri care nu aparțin celor care le-au realizat, iar pe de altă parte, 

dezvoltările rezidențiale în cei care au construit au un drept asupr aterenurilor, dar care nu 

respectă reglementările legale privind planificarea urbană (construcții din afara intravilanului sau 

care nu respectă prevederile planurilor de urbanism în vigoare) și autorizarea construcțiilor. 

Pentru majoritatea aşezărilor informale statutul juridic al terenului este de cele mai multe ori 

incert sau ilegal, iar statutul juridic al construcției este dependent de cel al terenului. În perioada 

post-comunistă, dezvoltarea de noi zone rezidențiale prin expansiune urbană și reducerea drastică 

a autorității instituțiilor publice însărcinate cu  controlul în construcții în perioada post-coministă, 

a generat creşterea fără precedent a numărului de locuinţe ridicate ilegal în interiorul sau 

exteriorul intravilanului localităților (Suditu B., 2012).   

 

V. Locuirea informală sau despre ocuparea ilegală și abuzivă a clădirilor existente 
Spre deosebire de așezările informale, locuirea ilegală se referă la ocuparea fără forme legale 

de către indivizi sau familii aparținând grupurilor marginale etnic sau economic a unor 

construcții deja existente. Situațiile cele mai numeroase identificate în România sunt 

următoarele: 

a) Locuințe și alte clădiri evacuate de proprietari/locatari în vederea demolărilor din cadrul 

proiectelor de renovare urbană din perioada comunistă, ocupate de marginali etnici și 

economici;  

b) Clădiri naționalizate, aflate în proprietatea statului si autorităților publice, abandonate de 

acestea sau/și ocupate abuziv de către categorii diverse de marginali etnici și economici; 

c) Locuințe dinsatele săsești din Transilvania ocupate de romi sau repartizate acestora, în 

perioada comunistă, după emigrarea sașilor.      

Primele situații de squatting sunt legate de procesul de evacuare-relocare din cadrul amplelor 

proiecte de renovare a centrelor orașelor din România la sfârșitul anilor 80. În acest proces, 

concomitent cu evacuarea proprietarulor sau locatarilor din locuințele aflate în vecinătatea 

frontului demolărilor, grupuri de marginali etnici și/sau economici se instalau pentru câteva zile 

în locuințele eliberate, utilizîndu-le ca adăpost temporar până la apariția buldozerelor. Astfel, în 

numeroase locuințe ocupate inițial doar pentru câteva zile în această perioadă, ca urmare a 

căderii comunismului și încetării demolărilor, ocupanții abuzivi au rămas și după 23 de ani.  



O altă situație de locuire informală ste legată de abandonul sau proasta gestiune după 1990 a 

unor imobile naționalizate nefolosite , degradate și/sau care nu au fost retrocedate proprietarilor 

de jure. Aceste imobile, adăpostind instituții publice diverse sau folosite ca locuințe sociale, nu 

au mai fost bine administrate de către autoritățile publice, fiind ocupate abuziv de romi sau 

diverși marginali economici. Până la soluționarea situației juridice, dacă un proprietar a dorit 

reintrarea în posesia proprietății, aceste imobile au fost folosire ca locuințe ilegale.       

Regimul juridic incert al proprietăţii terenurilor şi a unor imobile după 1990  generate de 

lacunele legislative ale Legii 112 din 1995 privind reglementarea juridică a unor imobile cu 

destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, ale Legii nr. 231 din 1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia sau ale Legii nr. 18/1991 privind fondul 

funciar, a condus la o dinamică accentuată a fenomenului de informalitate, atât la nivelul 

aşezărilor, dar și al locuirii. Astfel, grupurile de persoane vulnerabile din punct de vedere social 

se instalează ilegal, de regulă, în clădirile nelocuite, contribuind decisiv la accentuarea stării de 

degradare sau distrugere totală a respectivelor imobile. O situaţie specifică o constituie clădirile 

din zonele centrale  ale marile oraşe, unele dintre ele de patrimoniu, având un regim juridic sau 

destinații incerte. Alterori, mai ales în cazul clădirilor de patrimoniu care au valoare imobiliară 

nu prin ele însele ci prin valoarea terenului și speculării imobiliare prin derogare urbanistică a 

unei viitoare construcții, imobilele sunt locuite ilegal de către grupurile vulnerabile cu acordul 

propritarului, tocmai pentru a contribui la degradarea fizică şi structurală, uneori chiar 

incendiere, fapt care favorizează obţinerea autorizaţiei de demolare a acestora pentru eliberearea 

terenurilor. 

Cea din urmă situație de locuire abuzivă, instituită cu sprijinul sau acordul tacit al statului 

comunist, vizeaza ocuparea locuințelor sașilor din Transilvania după emigrarea acestora în 

Germania. Întrucât obținerea unui pașaport depindea, printre altele de vânzarea sau cedarea catre 

stat a locuințelor, în satele săsești, locuințele ssșilor au fost utilizate ca locuințe pentru romii ce 

urmau a fi sedentarizați. În alte cazuri, după plecarea sașilor, casele au fost ocupate fără 

implicarea și complicitatea statului comunist.  

 

VI. Tipologii ale asezarilor informale si al locuirii . 

Ținând cont de caracteristicile morfologice și spațiale, precum și de localizarea acestora în raport 

cu perimetrele constructibile ale localităților, au fost identificate următoarele tipuri de locuinţe 

informale: 

(1) Grupări de locuinţe construite recent, fără a avea autorizaţie de contruire,situate  în intravilan 

sau în extravilan,  în perimetre dezvoltate urmare a expansiunii urbane post-comuniste. Așezările 

informale de acest tip sunt constituite de cele mai multe ori din locuințe de bună calitate, realizate din 

materiale rezistente. De asemenea, situarea lor în intravilanul sau extravilanul localităților, în contextul 

intensei dinamici a acestui perimetru, este temporară și relativ aleatorie. Astfel, foarte multe grupări de 

locuințe sau așezări informale în întregime au fost construite inițial în extravilanul localităților, iar 

ulterior,  în momentul modificărilor/actualizărilor documentațiilor de urbanism general,  terenurile pe 

care erau situate au fost introduse ulterior în intravilan. Procedeul nu este însă generaliat, și în prezent 

existând așezări informale sau grupări de locuinţe construite în extravilan, deci implicit fără autorizaţie 

de construire. 

(2) Locuinţe improvizate sau construite fără autorizaţie, situate în intravilan, în zone care 

conform documentațiilor de urbanism general (PUG-Planului Urbanistic General) au funcţiuni care 

exclud locuirea. Aceste așezări informale regrupează imobile improviate și insalubre, precum și 

categorii de populației marginale etnic și economic și sunt situate în  zone care nu au funcţiuni de 



locuire: zone cu risc natural (alunecări, inundaţii, seisme etc); zone industriale; zona haldelor de steril; 

zona depozitelor de deşeuri; zona de protecţie şi siguranţă a reţelelor tehnico-edilitare etc. În această 

categorie intră și gruările de locuinţe de romi construite ilegal în zone naturale protejate (rezervaţii 

naturale, situri Natura 2000), zone construite protejate (sit-uri arheologice) sau în zonele de protecţie 

(reţele tehnico-edilitare, obiective industriale etc.). 

     (3) Așezări informale cuprinzând  grupări de clădiri cu caracter de adăpost temporar, ulterior 

perenizate. În această categorie intră grupurile de barăci din  coloniile  muncitoreşti construite pentru 

cazarea muncitorilor implicaţi în realizarea de lucrări hidrotehnice, diverse exploatări (carbonifere, 

metalifere etc.) sau a angajaţilor marilor combinate industriale (siderurgice etc.).  

   (4) Locuinţe ale comunităţilor rome, rezultate prin sedentarizare forţată, dezvoltare spontană sau 

relocate ca urmare a expulzării, situate în intravilanul sau extravilanul localităților, realizate fără 

autorizaţie de construcţie. Principalele așezări informale din acest tip sunt: grupările de locuinţe de 

romi construite ca urmare a sedentarizării forţate din anii ’50-60 și extinse ulterior, situate la marginea 

localităţilor sau izolat de acestea, în care construcțiile de mai bună sau mai proastă calitate sunt 

realizate fără autorizaţie de construire; grupările de locuinţe de romi, apărute spontan și dezvoltate în 

în mod necontrolat pe diferite terenuri ocupate abuziv, realizate fără a respecta cadrul legal privind 

planificarea teritorială și autorizarea construcțiilor.  

 

VII. Concluzii 

Analiza caracteristicilor sociale și spațiale ale așezărilor informale și a locuirii ilegale 

confimă diversitatea de situații existente în România. Îmbunătățirea condițiilor de viață a 

persoanelor și comunităților respective vizează probleme de natură juridică, socială și 

urbanistică. Soluționarea situațiilor de informalitate implică o recunoaștere teritorială și o 

cuantificare a fenomenelor, precum și construirea de instumente juridice și de planificare 

teritorială adaptate. Dar cel mai important aspect în rezolvarea situațiilor de informalitate din 

statele europene este recunoașterea acestora ca problemă prioritară a societăților și înscrierea de 

politici publice adaptate pe agenda politică. 

 

 

Dedicăm prezentul studiu, In memoriam Nicolae Gheorghe (1946-2013), distins intelectual 

român de origine romă, militant rațional și profesionist pentru cunoașterea și recunoașterea 

oficială a realităților așezărilor informale, precum și pentru găsirea de soluții adaptate în vederea 

îmbunătățirii calității vieții locuitorilor acestora.  
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