Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism
şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”
Şos. Pantelimon 266, 021652, Sector 2, Bucureşti, Tel: 021.627.27.40; Fax: 021.255.18.52; e-mail: urban-incerc@incd.ro, www.incd.ro

SUCURSALA

URBANPROIECT

Şos. Pantelimon 266, 021652, Sector 2, Bucureşti, Tel: 021.316.78.43; e-mail: secretariat.urban@incd.ro;

ANALIZĂ PRIVIND AŞEZĂRILE
INFORMALE DIN ROMÂNIA – EVALUAREA
SITUAŢIEI ACTUALE ÎN VEDEREA
FORMULĂRII UNOR REGLEMENTĂRI ŞI
INSTRUMENTE DE INTERVENŢIE
FAZA 1
Problematica aşezărilor informale în România în context european

BUCUREŞTI
2013

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism
şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”
Şos. Pantelimon 266, 021652, Sector 2, Bucureşti, Tel: 021.627.27.40; Fax: 021.255.18.52; e-mail: urban-incerc@incd.ro, www.incd.ro

SUCURSALA

URBANPROIECT

Şos. Pantelimon 266, 021652, Sector 2, Bucureşti, Tel: 021.316.78.43; e-mail: secretariat.urban@incd.ro;

Contract nr. 528 din 21.03.2013
ANALIZĂ PRIVIND AŞEZĂRILE INFORMALE DIN ROMÂNIA –
EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE ÎN VEDEREA FORMULĂRII
UNOR REGLEMENTĂRI ŞI INSTRUMENTE DE INTERVENŢIE

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Colectiv autori I.N.C.D. URBAN-INCERC
Sucursala Urbanproiect:
Dr. Arh. Marius VOICA – Şef de proiect
CS Dr. geograf Daniel-Gabriel VÂLCEANU
CS III Dr. Sociolog Alina-Tincuţa CHICOŞ
Prof.univ.dr. Dana TOFAN
CS Ing. Amelia CAZACU
CS Ing. Luiza MINCULESCU
Ec. Mariana BARBU
Fil. Diana-Georgiana TĂMÎRJAN
Tehn. Simona RADU
Tehn. Bucur PÂSLARU
2

CUPRINS
1. Contextul european al fenomenului de informalitate
2. Conceptul de aşezare informală
2.1. Definiţii ale organismelor internaţionale
2.2. Definiţia propusă în contextul realităţii teritoriale româneşti
3. Tipuri de aşezări informale conform principiilor europene ale dezvoltării teritoriale
şi urbane durabile
4. Abordări ale problematicii aşezărilor informale în Europa. Soluţii propuse pentru
rezolvarea situaţiilor de informalitate
4.1. Fenomenul informalităţii în statele membre U.E.
4.1.1. Spania. Studiu de caz: Madrid
4.1.1.1. Contextul general al fenomenului de informalitate
4.1.1.2. Soluţii pentru reducerea fenomenului de informalitate
4.1.2. Italia. Studiu de caz: Roma
4.1.2.1. Contextul general al fenomenului de informalitate
4.1.2.2. Soluţii propuse pentru eradicarea fenomenului aşezărilor informale
(borgate)
4.1.3. Franţa. Studiu de caz: Paris
4.1.3.1. Contextul general al apariţiei aşezărilor informale şi modalităţi de
intervenţie
4.1.3.2. Soluţii de eradicare a aşezărilor informale din Saint-Denis (Paris)
4.1.4. Portugalia. Studiu de caz: Lisabona şi Porto
4.1.4.1. Contextul general al fenomenului de informalitate
4.1.4.2. Soluţii de eradicare a aşezărilor informale
4.1.5. Grecia
4.1.5.1. Contextul general al apariţiei şi dezvoltării aşezărilor informale
4.1.5.2. Tipuri de aşezări informale în Grecia
4.1.5.3. Abordări, soluţii şi recomandări pentru eradicarea informalităţii
4.2. Fenomenul informalităţii în statele non-U.E.
4.2.1. Serbia. Studiu de caz: Belgrad
4.2.1.1. Apariţia, caracteristicile şi specificităţile aşezărilor informale
4.2.1.2. Tipologia şi distribuţia aşezărilor informale
4.2.1.3. Soluţii pentru rezolvarea procesului de informalitate
4.2.2. Turcia
4.2.2.1. Problema informalităţii – model de abordare a problematicii şi cauze
ale apariţiei şi dezvoltării aşezărilor informale
4.2.2.2. Cadrul legislativ privind aşezările informale
4.2.2.3. Studii de caz privind aşezările informale şi soluţii propuse pentru
rezolvarea situaţiilor de informalitate
4.2.3. Armenia
4.2.4. Croaţia
4.2.5. Albania. Studiu de caz: Tirana
4.2.5.1. Abordarea problematicii aşezărilor informale
4.2.5.2. Soluţii de rezolvare a situaţiilor de informalitate
4.2.6. Bosnia şi Herzegovina. Studiu de caz: Prijedor
5. Cadrul şi factorii determinanţi ai apariţiei şi dezvoltării aşezărilor informale
5.1. Factorii istorici
5.2. Factorii socio-economici
5.3. Factorii juridici şi legislativi
6. Audit asupra cadrului legislativ din România cu incidenţă asupra aşezărilor
informale

5
8
9
9
10
13
13
13
13
15
17
17
18
20
20
22
25
25
26
28
28
30
34
37
37
37
39
41
43
43
48
49
54
57
60
61
61
63
66
66
67
69
71
3

6.1. Cadrul constituţional
6.2. Cadrul legislativ
6.3. Concluzii
7. Elaborarea chestionarului şi fişei-cadru utilizate pentru identificarea aşezărilor
informale şi descrierea caracteristicilor acestora
8. Consultarea şi implicarea autorităţilor administraţiei publice locale în procesul
identificării şi clasificării aşezărilor informale din România
9. Clasificarea tipologică a aşezărilor informale din România
Bibliografie
Anexă

71
72
79
80
89
90
92
97

4

PROBLEMATICA AŞEZĂRILOR INFORMALE ÎN ROMÂNIA ÎN
CONTEXT EUROPEAN

1. Contextul european al fenomenului de informalitate
Problema aşezărilor informale face obiectul de cercetare al unor organisme internaţionale
al căror domeniu de activitate îl constituie dezvoltarea durabilă, urbanismul, coeziunea teritorială
şi locuirea. Cea de-a doua Conferinţă a Naţiunilor Unite privind Aşezările Umane (Agenda
Habitat II, Istanbul, 1996) indică pentru prima dată scopul elaborării politicilor de dezvoltare
urbană şi integrată.
Studiul aşezărilor informale vine în contextul dreptului la locuire şi implicit la o locuinţă
adecvată care face obiectul a numeroase rezoluţii, declaraţii, rapoarte etc. Astfel, dreptul la
locuinţă adecvată devine un obiectiv încă din 1948, articolul 25.1. al Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului elaborată de O.N.U. fiind edificator în acest sens: “Orice persoană are
dreptul la un standard de viaţă adecvat pentru sănătatea şi bunăstarea lui însuşi şi a familiei lui,
incluzând asigurarea hranei, a locuinţei, îngrijire medicală şi serviciile medicale necesare,...”
Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale,
cunoscută şi sub numele de „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului” elaborată de
Consiliul Europei şi intrată în vigoare în anul 1953, Carta Socială Europeană adoptată la
Torino în anul 1961, Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Economice, Sociale
şi Culturale (1966), Convenţia internaţională privind Eliminarea Tuturor Formelor de
Discriminare Rasială (1965), Declaraţia privind progresul social şi dezvoltarea (1969),
Declaraţia de la Vancouver privind Aşezările Umane (1976), Convenţia privind Eliminarea
Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor (CEDAW) din 1979, Declaraţia
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Dreptul la Dezvoltare (1986), Convenţia
Internaţională privind Drepturile Copilului (1989) fac referire la dreptul fundamental pe care
fiecare persoană îl are la o locuinţă adecvată, drept ce se constituie într-o datorie a societăţii ca
întreg şi obligaţie a autorităţilor publice la toate nivelurile.
Carta Urbană Europeană adoptată de Consiliul Europei la 18 martie 1992 la
Strasbourg promovează o directivă conform căreia “Cetăţenii oraşelor europene trebuie să aibă
dreptul la o locuinţă adecvată şi la un preţ accesibil şi să garanteze astfel, intimitate şi linişte”.
Conform Legii nr. 74/1999 pentru ratificarea Cartei Sociale Europene revizuite,
adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, art. 31 - Dreptul la locuinţă, pe care ţara noastră nu l-a
ratificat, face referire la lipsa locuinţelor: În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la
locuinţă, părţile se angajează să ia măsuri destinate:
5

1. să favorizeze accesul la locuinţă la un nivel adecvat;
2. să prevină şi să atenueze lipsa locuinţelor, în vederea eliminării progresive a acestei
situaţii;
3. să facă accesibil costul locuinţei pentru persoanele care nu dispun de resurse suficiente.
Raportul Conferinţei Naţiunilor Unite privind Aşezările Umane (HABITAT II),
reafirmă în cadrul articolului 39, “obligaţia guvernelor de a permite oamenilor să obţină adăpost
şi de a proteja şi îmbunătăţi locuinţele şi vecinătatea”. Locuirea este parte a Agendei de la
Lisabona (2000), scopul acesteia fiind acela de a ajuta la dezvoltarea şi îmbunătăţirea politicilor
de incluziune socială cu privire la excluderea persoanelor fără adăpost şi de la locuinţe, chiar
dacă întregul potenţial al acestei strategii nu a fost pe deplin exploatat.
Declaraţia privind Oraşele şi Alte Aşezări Umane în Noul Mileniu adoptată de
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în anul 2001 au reafirmat rolul guvernelor prin strategiile
de eradicare a sărăciei ce se pot soluţiona prin intermediul politicilor sociale şi economice,
concepute pentru a satisface nevoile de locuire ale familiilor şi ale membrilor individuali.
Comitetul UNECE pentru Locuire şi Amenajarea Teritoriului a adoptat o Declaraţie
Ministerială privind Schimbările Sociale şi Economice în Zonele Urbane Dezavantajate (2006)
în scopul de a promova furnizarea de locuinţe adecvate şi a identificat îmbunătăţirea aşezărilor
informale drept prioritate. Recentele discuţii ale Comitetului pe această temă au subliniat nevoia
unei abordări comprehensive la nivelul regiunii UNECE, a planificării urbane integrate, a
politicilor de locuire şi de management a terenurilor (ECE/HBP/2007/7, ECE/HBP.7/2007/8).
Carta de la Liepzig pentru Oraşe Durabile (2007) prevede faptul că “renovarea
locuinţelor existente poate avea un impact semnificativ asupra eficienţei energetice şi asupra
îmbunătăţirii calităţii vieţii rezidenţilor”. Astfel, “locuinţele sănătoase, adecvate şi accesibile ca
preţ pot creşte atractivitatea cartierelor atât pentru tineri, cât şi pentru bătrâni”.
Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, semnată la 7 decembrie 2007,
prevede că în scopul combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei, Uniunea recunoaşte şi
respectă dreptul la asistenţă socială şi locuinţe, astfel încât să asigure o existenţă decentă pentru
toţi cei care nu dispun de resurse suficiente.
Raportul Protecţiei Sociale şi a Incluziunii Sociale, elaborat şi gestionat de Comisia
Europeană, Direcţia Generală pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitatea de
Şanse în anul 2010 dezbate pe larg problema persoanelor fără adăpost şi a excluziunii de la
locuinţe. Conform acestuia, toate statele membre trebuie să aibă ca prioritate identificarea
persoanelor fără adăpost şi problema excluziunii de la locuinţe adecvate, prin includerea acestora
în strategii naţionale, regionale sau locale în scopul creşterii gradului de conştientizare,
îmbunătăţirea coordonării politicilor şi punerea lor în aplicare şi mai ales identificarea resurselor.
6

Locuinţa inadecvată constituie o problemă centrală pentru aşezările informale şi este
esenţială pentru elaborarea şi implementarea unor politici de locuire, respectiv locuinţe durabile.
O abordare tehnică a politicilor de locuire nu poate soluţiona complexitatea aspectelor
caracteristice locuinţelor informale.
La nivel subregional, Declaraţia de la Viena privind Programele de Politici Regionale
şi Naţionale privind Aşezările informale în Sud-Estul Europei identifică problematica drept
prioritate, obiectivul acesteia susţinând ideea ca politicile din domeniu să vizeze legalizarea şi
îmbunătăţirea aşezărilor informale într-un mod durabil.
Conform Declaraţiei, managementul urban durabil impune ca aşezările informale să fie
integrate în reţeaua socială şi economică, spaţială/fizică 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. Reprezentanţii naţionali şi regionali din Europa de SudEst au stabilit ca obiective:
 Crearea unui cadru legal şi instituţional adecvat, care să permită funcţionarea construcţiei
locuinţelor, a pieţei imobiliare şi a pieţelor funciare prin: (a) formularea şi implementarea
politicilor de reglementare corespunzătoare în contextul politicilor publice de locuire, (b)
adoptarea unor programe specifice şi bine direcţionate, (c), stabilirea clară a
responsabilităţilor autorităţilor naţionale şi locale în conformitate cu principiul subsidiarităţii
(descentralizarea) şi (d), promovarea managementului urban durabil;
 Soluţionarea completă la nivel regional a aşezărilor informale până în anul 2015, cu ţinte
naţionale stabilite până în 2005;
 Începerea regularizării in-situ şi modernizarea la limite maxime (dar numai în cazurile care
nu pun în pericol dezvoltarea urbană corespunzătoare, de exemplu, încălcarea dreptului de
acces, protecţiei mediului, protecţiei patrimoniului cultural etc.);
 Împiedicarea dezvoltării viitoare a informalităţii prin:
•

Revizuirea şi modificarea, după caz, a cadrului legal şi de reglementare şi aplicarea
acestuia;

•

Schimbarea proceselor de planificare, acolo unde este cazul, pentru a oferi locuinţe
adecvate şi/sau terenuri dotate cu utilităţi, pentru toate grupurile sociale indiferent de
venit, care să permită participarea publicului larg la procesul de planificare;

•

Pregătirea unei campanii de sensibilizare, de creştere a încrederii şi de explicare a
faptului că aceste construcţii ilegale nu numai că sunt în afara legii, dar vor afecta
grav dezvoltarea economică;
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 Respectarea principiilor unei bune guvernanţe, cum ar fi nediscriminarea, egalitatea,
transparenţa şi responsabilitatea în ceea ce priveşte asigurarea securităţii proprietăţii,
serviciile publice şi infrastructura;
 Dezvoltarea politicilor şi programelor eficiente de facilitare a legalizării durabile a
aşezărilor informale pe baza următoarelor principii:
• Crearea securităţii proprietăţii, asigurarea de servicii publice şi îmbunătăţirea
managementului urban,
• Descentralizarea informaţiilor privind terenurile, înregistrarea şi managementul
responsabilităţilor,
• Aspecte de integrare a cadrului juridic, a proprietăţii şi funcţionalităţii urbane.
 Sprijinirea activităţilor de construire şi formare a capacităţilor privind managementul
urban la nivel naţional şi local, în primul rând al autorităţilor locale, care se vor afla în
prim-planul managementului urban;
 Schimbarea periodică a informaţiilor ce privesc bunele practici şi monitorizarea
progreselor în atingerea obiectivelor de mai sus prin reuniuni (bianuale) de evaluare
regionale şi rapoarte regionale la întâlniri la nivel mondial privind habitatul, cum ar fi
Forumul Urban Mondial.
Organizaţia Naţiunilor Unite împreună cu organismele subsidiare şi alte organizaţii
internaţionale, recunosc şi susţin faptul că siguranţa ocupării unei locuinţe este un drept
fundamental al oricărui cetăţean. Soluţionarea provocării aşezărilor informale este critică pentru
atingerea Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului, în special ţinta 11 privind cartierele
sărăcăcioase. Infrastructura fizică şi socială insuficientă şi lipsa 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 deteriorate (UNHABITAT, 2003).

2. Conceptul de aşezare informală
Conceptul de aşezare informală constituie obiectul de analiză al principalelor studii ale
organismelor în domeniu (UNECE, WHO, UE). Trebuie făcută totuşi, o distincţie foarte clară
între locuinţa informală şi locuirea informală, ultima definită ca modul ilegal de ocupare a
unei locuinţe cu un statut cert al proprietăţii şi legal construită (fenomenul de squatting).
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2.1. Definiţii ale organismelor internaţionale
Aşezările informale sunt 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 (Declaraţia de la Viena, 2004).
O aşezare informală – reprezintă o aşezare umană în care locuinţele au fost construite fără a
deţine un titlu 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).
UNECE (2009) oferă o definiţie concisă care stă la baza majorităţii studiilor de specialitate:
Aşezările informale sunt formaţiuni rezidenţiale ilegale cărora le lipseşte infrastructura de
bază, siguranţa ocupării, condiţii adecvate de locuire etc.

2.2. Definiţia propusă în contextul realităţii teritoriale româneşti
Aşezările informale sunt definite ca grupări de locuinţe dezvoltate, de regulă, la
marginea localităţilor urbane sau rurale, în care ocuparea terenurilor are un statut ilegal
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.
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3. Tipuri de aşezări informale
Conform studiilor elaborate de UNECE cu privire la acest fenomen, aşezările informale
sunt definite ca “formaţiuni rezidenţiale ilegale cărora le lipseşte infrastructura de bază,
siguranţa ocupării, condiţii adecvate de locuire etc 1.”
Aşezările informale prezintă o serie de caracteristici:
 lipsa securităţii statutului proprietăţii;
 lipsa serviciilor de bază;
 locuinţe care nu respectă statutul localităţii;
 locuinţe ridicate pe terenuri care nu sunt deţinute de către proprietarii acestora;
 accesul inadecvat la serviciile publice de bază;
 locuinţe sub standarde, construcţii ilegale sau structuri necoprespunzătoare ale clădirilor
de locuit;
 subdiviziuni ilegale ale locuinţelor;
 sărăcie şi excluziune socială;
 condiţii de viaţă nesănătoase şi periculoase pentru starea de sanogeneză.
Bazându-se pe o serie de studii raportate la realitatea teritorială a fiecărei ţări care se
confruntă cu fenomenul de informalitate, UNECE a elaborat în 2009 o tipologie a aşezărilor
informale 2, conform Tabelului 1. Această tipologie se bazează în general pe caracteristicile
principale ale aşezărilor informale, cum ar fi: statutul legal formal sau informal, siguranţa sau
nesiguranţa statutului proprietăţii, condiţii fizice de locuire adecvate sau precare, accesul la
infrastructura de bază, mediu sigur sau nesigur.
Tabel 1. Tipologia aşezărilor informale
Nr.

Caracteristici
formale/informale

Caracteristici distinctive

Categorii Sub-operaţionale

1.

De jure: ocuparea ilegală
a terenurilor, locuinţe
informale fără certificat de
urbanism, neintegrate întrun sistem urban;
De facto: nivel de trai
relativ bun, tolerat
(recunoscut)

Proprietate sigură, o dezvoltare
rezidenţială de calitate relativ
bună, acces bun la infrastructură;
în unele cazuri integrarea în
masterplanuri poate fi realizată în
timp, localizată în centrul
oraşelor sau în zonele periurbane;
în unele cazuri, au evoluat în
cartiere cu chirii decente;

Aşezări „ilegale” îmbunătăţite

De jure: titlu legal, dar
subdiviziuni ilegale ale

Locuinţe de bună calitate (în

Dezvoltări imobiliare

2.

1

UNECE (2009), SELF-MADE CITIES. In search of sustainable solutions for informal settlements in the United
Nations Economic Commission for Europe Region, Geneva, p. 1.
2
Ibidem, pp. 6-7.
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Nr.

Caracteristici
formale/informale

Caracteristici distinctive

Categorii Sub-operaţionale

terenului suburban,
locuinţe fără certificat de
urbanism, construite prin
încălcarea planurilor de
utilizare a terenurilor, a
standardelor de
construcţie;
De facto: locuinţe de
calitate relativ bună,
comercializate şi utilizate
de dezvoltatori pentru a
oferi locuinţe familiilor
din clasa de mijloc;
Această categorie mai
poate include:
De jure: ocuparea
terenurilor urbane cu
statut juridic neclar,
locuinţe construite prin
încălcarea reglementărilor
stabilite;
De facto: condiţii bune de
locuire pentru asigurarea
de locuinţe familiilor din
clasa de mijloc; pot fi
aprobate dar în cele mai
multe cazuri sunt
contestate

unele cazuri luxoase) şi acces la
infrastructură, pe lângă locuinţele
ocupate de proprietari, este inclus
şi sectorul comercial al
locuinţelor de închiriat, controlat
de cele mai multe ori de
proprietarii de case individuale şi
de speculanţi
imobiliari;

neautorizate sau subdiviziuni
ilegale la marginea oraşelor
din Europa de Sud-Est – din
Serbia până în BosniaHerţegovina şi Grecia;
Aşezări extraurbane în zone
protejate sau de recreere şi
zone de coastă.
Construcţia neautorizată a
locuinţelor pe terenuri virane
din zone construite în oraşe

3.

De jure: Rezidenţă
temporar legală
De facto: nivele de trai
inacceptabile;

Aşezări care, deşi noi, prezintă de
multe ori, condiţii extrem de
precare de trai, în general
localizate la periferia urbană, pe
terenuri marginale, sau aproape
de centrele colective pentru
refugiaţi.

 Locuinţe temporare/aşezări
pentru refugiaţi;
 Structuri temporare, mici
caravane în spaţii publice;
 Cămine şi locuinţe
deteriorate, nesigure, ca
adăposturi temporare
pentru refugiaţi;
 Foste hoteluri, şcoli şi
grădiniţe transformate în
locuinţe temporare;

4.

De jure: Zone
rezidenţiale formale
dezvoltate pe terenuri
publice sau private;
De facto: condiţii
inadecvate de locuire (care
nu ating standardele
minime de trai)

Condiţii degradate sau nesigure
din punct de vedere fizic, condiţii
de trai nesănătoase sau în spaţii
supraaglomerate (subdiviziuni ale
apartamentelor, facilităţi
comune), acces limitat la
infrastructură, sisteme tehnice
învechite, localizare în zone
periferice; siguranţa proprietăţii
poate fi o problemă, ocuparea de
către proprietari/chiriaşi cu un

Stoc degradat de locuinţe
colective, (include atât
locuinţele private cât şi cele
publice);
Stoc de locuinţe sub
standardele de siguranţă;
Utilizarea ilegală a
subsolurilor sau mansardelor
locuinţelor multifamiliale
pentru cazarea imigranţilor
ilegali;
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Nr.

5.

Caracteristici
formale/informale

De jure: terenuri private
sau publice ocupate ilegal,
locuinţe spontane;
De facto: pericol de
evacuare, demolare,
excluziune multiplă,
răspuns de întrajutorare
pentru accesul limitat la
locuinţe;

Caracteristici distinctive

Categorii Sub-operaţionale

statut economic si politic şubred
sau, în unele cazuri, de către
imigranţi ilegali.

Locuinţe supraaglomerate
(spaţiu de locuit inadecvat
pentru o familie în creştere);
Cartiere defavorizate în
centrul oraşului cu condiţii de
mahala, dezvoltate iniţial ca
zone planificate, cu o
concentrare mare a grupurilor
de persoane defavorizate
Aşezări ilegale (de exemplu:
barăci, aşezări periurbane,
mahalale, favelas, bidonville,
gecekondu, chabolas);
Suprafeţe restrânse ocupate de
locuinţe informale construite
ilegal sub poduri şi pasaje,
precum şi pe terenuri virane în
apropiarea zonelor industriale
şi lângă calea ferată, pe
malurile râurilor, în zonele cu
alunecări de teren, a haldelor
de steril şi a depozitelor de
deşeuri.

unităţi de locuit auto-construite
sub standarde, adesea cu lipsa
necesităţilor de bază, instalaţii
sanitare şi apă curentă, care se
pot transforma în aşezări
organizate, complexe, amplasate
în zone periurbane şi pe terenuri
publice sau private

Sursa: prelucrare după UNECE, 2009.

Rezultatele efective ale intervenţiilor politicilor de îmbunătăţire a aşezărilor informale
depinde exclusiv de înţelegerea fenomenului de informalitate.
UNECE (2009) a identificat o serie de tipuri majore de aşezări informale 3:
 Aşezări fără aprobare, care trebuie supuse procesului de demolare, localizate pe terenuri
publice sau private;
 Aşezări pentru refugiaţi sau persoane vulnerabile;
 Subdiviziuni ilegale ale terenurilor suburbane sau periferice situate pe terenuri ocupate
legal, cu schimbări ilegale în ceea ce priveşte utilizarea terenurilor;
 Locuinţe supraaglomerate, degradate fizic şi structural, fără facilităţi adecvate în zonele
centrale sau zone dens locuite.

3

Ibidem, p. 8
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4. Abordări ale problematicii aşezărilor informale în Europa. Soluţii propuse
pentru rezolvarea situaţiilor de informalitate
4.1. Fenomenul informalităţii în state membre U.E.
Spania, Italia, Franţa, Portugalia şi Grecia sunt statele europene care se confruntă
intens cu fenomenul aşezărilor informale şi au o vastă experienţă în ceea ce priveşte tratarea
problematicii şi elaborarea şi implementarea de reglementări şi instrumente de intervenţie.
4.1.1. Spania. Studiu de caz: Madrid
La sfârşitul anilor ’80, mai mult de 100.000 de persoane locuiau în astfel de locuinţe
informale (chabolas), constituite din barăci ilegale şi case temporare. Apariţia procesului de
informalitate este rezultatul migraţiilor din mediul rural, în special din Extremadura şi
Andaluzia, care s-au stabilit aici, în locuinţe ilegale. Unele dintre aceste cartiere de locuinţe
informale din sudul Madridului, ca de exemplu Palomeras a avut 28.000 de locuitori în 7.600 de
chabolas (Heitkamp, 2000; Kreibich, 2000).
Iniţiativa “locuinţă adecvată aici şi acum” a condus la cea mai mare operaţiune de
regenerare urbană din istoria Madridului. Această soluţie a constat în alegerea de a închiria sau a
cumpăra noile locuinţe; majoritatea au optat pentru modelul de locuinţe sociale. Astfel, ei au
acceptat să trăiască în apartamente situate în imobile colective, distribuite aleatoriu şi pe parcurs,
au solicitat servicii sociale îmbunătăţite (grădiniţe şi şcoli primare, terenuri de sport, un centru
social şi un centru pentru persoanele vârstnice).
4.1.1.1. Contextul general al fenomenului de informalitate
În Madrid s-a desfăşurat în perioada 1978-1987 cea mai mare operaţiune de eradicare
a locuinţelor informale. Astfel, aproximativ 2.600 de locuinţe, ocupate în majoritate de cetăţeni
de etnie romă situate de regulă la periferie au fost demolate. Pentru rezolvarea situaţiei s-a optat
pentru două tipuri de relocări: în apartamente grupate în imobile localizate în toate oraşele şi
grupări de locuinţe în noi Cartiere de Tipologie Specială (Barrios de Tipología Especial).
La 27 octombrie 1998, Parlamentul Comunităţii din Madrid a aprobat o lege prin care s-a
creat Institutul de Relocare şi Integrare Socială (IRIS), care în cei 15 ani de existenţă a permis
demolarea a 98 de nuclee de locuinţe informale situate în cadrul Comunităţii şi relocarea astfel a
8.200 de persoane.
Guvernul Municipal a adoptat în 2003 un Plan Integrat de Eradicare a Chabolismului
2003-2011, al cărui obiectiv l-a constituit “lupta contra excluziunii rezidenţiale care afectează
sectoarele cele mai vulnerabile, facilitând relocarea în locuinţe decente şi integrarea socială”.
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Acest Plan a fost integrat mai târziu în cadrul Acţiunii Strategice a Locuinţelor pentru
Integrare Socială 2007-2011, ceea ce a presupus un nou impuls în lupta contra excluziunii
rezidenţiale.
În anul 2011 au fost mutate mai mult de 4.029 de familii şi aproximativ 1970 de locuinţe
informale demolate, conform Planului Municipal de Eradicare a Chabolismului 2003-2011.
Obiectivele prevăzute în materie de eradicare a fenomenului informalităţii au fost îndeplinite la
nivelul anului 2011 în proporţie de 99,04%.
Bugetul destinat luptei împotriva excluziunii rezidenţiale a crescut considerabil, de la
368.528 euro în 2002 la 14,2 milioane de euro în 2010. Lupta împotriva privării de locuinţe care
afectează cele mai vulnerabile clase sociale a constituit pricinpalul obiectiv al autorităţilor locale
madrilene prevăzut în Planul Municipal pentru eradicarea chabolismului 2003-2011. Măsura de
relocare şi demolare a locuinţelor informale a fost însoţită de măsuri politici de integrare socială
şi asigurarea dreptului la o locuinţă decentă.
În perioada 2003-2011, procesul de soluţionare a fenomenului de informalitate s-a extins
de la locuinţele pe orizontală, la locuinţele dezvoltate pe verticală. În primul caz, din anul 2003
au fost efectuate 908 relocări, fiind demolate opt nuclee de locuinţe informale (La Quinta,
Mimbreras I, Pitis, Plata y Castañar, Chabolas del Cristo, Trigales, El Salobral y El Cañaveral
(Fig. 1), respectiv circa 3.000 de astfel de locuinţe ilegale.
Anul 2005 poate fi considerat punctul maxim al populaţiei “chaboliste”, Institutul de
Relocare şi Integrare Socială identificând un număr de 28 de nuclee de aşezări informale.
În 2011, s-au întreprins lucrări de demolare a grupurilor de locuinţe informale din
Mimbreras II, Puerta de Hierro şi Santa Catalina (Fig. 2) situate în districtul Latina, MoncloaAravaca şi Puente de Vallecas, a căror situaţie a fost rezolvată până la finele anului. De
asemenea, în această perioadă a fost pus în aplicare un Plan Director de Disciplină Urbanistică
2008-2011 al cărui obiectiv l-a constituit prevenirea şi eradicarea aşezărilor ilegale.

Fig. 1. Locuinţe informale demolate în
Santa Catalina, Madrid, 2010

Fig. 2. Locuinţe informale demolate în El
El Cañaveral, Madrid, 2010

Sursa: http://www.espormadrid.es/2010/05/balance-2010-del-programa-de.html
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Adaptarea la noua situaţie s-a realizat printr-o monitorizare personalizată a familiilor
relocate şi prin diferite programe de integrare şi coexistenţă locală.
Ţinând cont de dreptul fiecărei persoane la o locuinţă adecvată, legiferat de Naţiunile
Unite, la începutul anului 2013 a fost propus spre dezbatere aprobarea unui Plan Global de
Prevenire şi Eradicare a Chabolismului Orizontal 2013-2016, care are ca obiectiv lupta contra
excluziunii rezidenţiale care afectează sectoarele cele mai vulnerabile, facilitând relocarea în
locuinţe decente şi integrarea socială. Planul integrează politici de locuire şi de integrare socială
sub directa coordonare a Guvernului, a diferitelor Organisme şi Districte şi include o acţiune
paralelă de prevenire care evită crearea de noi aşezări urbane ilegale.
Cauza apariţiei şi dezvoltării unor astfel de nuclee, o constituie fluxurile migratorii din
statele slab dezvoltate ale U.E. şi mai ales din afara U.E.
4.1.1.2. Soluţii pentru reducerea fenomenului de informalitate
Municipalitatea din Madrid a adoptat o serie de măsuri care au ca obiectiv
rezolvarea situaţiilor de informalitate:
A. Integrarea rezidenţială şi socială
Pentru Primăria Madrid, situaţiile de excludere nu sunt soluţionate doar prin punerea la
dispoziţie a unei locuinţe sociale grupurilor de persoane vulnerabile social, o condiţie esenţială,
însă insuficientă. De aceea, autorităţile locale au creat un mecanism funcţional în care această
măsură este coroborată cu alte măsuri de integrare socială şi profesională (sistemul educaţional,
piaţa muncii, în sănătate, cultură etc.), tocmai pentru a preveni marginalizarea socială.
B. Colaborarea instituţională
Lupta împotriva fenomenului persoanelor fără adăpost, reprezintă o colaborare optimă
între instituţiile statului, respectiv între autoritatea locală, comunitate şi autorităţile naţionale. În
acest sens, Primăria Madrid a elaborat un Plan Municipal pentru eradicarea chabolismului în
perioada 2003-2011, extins ulterior.
C. Transformarea oraşului prin proiecte de regenerare urbană
Eliminarea nucleelor de locuinţe informale (chabolas), oferă oportunitatea de
transformare a oraşului, în special de îmbunătăţire semnificativă a imaginii urbane. Astfel, în
spaţiul ocupat anterior de locuinţele informale au fost ridicate cartiere durabile (Fig. 3) şi
eficiente din punct de vedere energetic (Plata y Castañar).
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Fig. 3. Proiect de regenerare urbană pe locul fostelor locuinţe informale din
Plata y Castañar (Madrid)
Sursa: http://www.espormadrid.es/2010/05/balance-2010-del-programa-de.html

În alte situaţii, cum ar fi în El Salobral şi Miembreras, fostele areale ocupate de locuinţe
informale au fost destinate activităţii industriale. Eliminarea nucleului de locuinţe informale din
Trigales constribuie la amplificarea motorului economiei locale ca în Mercamadrid şi demolarea
locuinţelor din Pitis au permis construirea noilor infrastructuri de comunicaţie care au
îmbunătăţit mobilitatea în zona nordică.
Proiecte de regenerare urbană industrială şi medioambientală: nucleul de locuinţe
informale din Torregrosa, parte din Parcul Liniar din Manzanares, Boetticher şi Navarro s-au
transformat într-un centru de inovaţii tehnologice, Plata şi Castañar s-au transformat într-un
incubator şi El Saboral face parte dintr-un parc ştiinţific şi tehnologic (Fig. 4).

Fig. 4. Parc ştiinţific şi tehnologic în El Saboral (Madrid),
pe locul fostelor aşezări informale
Sursa: http://www.memoriaveinal.org/erradicacion_asentamientos_chabolistas-villaverde.php

16

Un caz extrem de relavant este constituit de aşezările informale din El Gallinero (Madrid)
ocupate de etnicii romi de origine română. Incluziunea socială a populaţiei rezidente este
realizată în funcţie de patru linii strategice:
 educaţie;
 intervenţie socială;
 salubritate şi igienă;
 securitate.
Acţiunea de relocare presupune un proces de intervenţie socială integrată, care cuprinde
toate domeniile: social, juridic, sanitar, familial, educaţional, ocuparea forţei de muncă şi în
domeniul locuirii (locuinţe).
4.1.2. Italia. Studiu de caz: Roma

4.1.2.1. Contextul general al fenomenului de informalitate
În anul 1977, capitala Italiei număra 750.000 de camere construite ilegal sau 20% din
fondul locativ al oraşului, situat la periferie. “Abusivismo” este un termen ce reprezintă
construcţia ilegală de locuinţe, de regulă prin nerespectarea regimului proprietăţii şi a normelor
de construcţie. „Baracche” şi „borgate” sunt doi termeni utilizaţi pentru aşezările informale şi
reprezintă locuinţele construite ilegal pe un teren cu un statut al proprietăţii incert.
Senatul italian a aprobat în perioada 1983-1985 măsura de legalizare a locuinţelor
informale, datorită amplorii fenomenului, nu numai în capitală, ci şi în alte mari oraşe ale Italiei.
Borgate este termenul utilizat pentru aşezările informale situate la periferia Romei, însă în
limitele oraşului.
Carateristicile acestor locuinţe sunt:


Suprapopularea;



Lipsa infrastructurii rutiere;



Lipsa infrastructurii edilitare (apă, canalizare şi electricitate).
În momentul acceptării de către Guvern a responsabilităţii rezolvării fenomenului de

informalitate, acestea au fost integrate în Planul General de Reglementare la începutul anilor
1980 şi astfel, introduse legal în cadrul oraşului Roma. Acest demers a constituit îmbunătăţirea
sistematică a infrastructurii primare şi a serviciilor publice. Au fost dezvoltate planuri pentru
transportul public, şcoli şi centre culturale; de asemenea, s-a accelerat procesul de legalizare a
clădirilor. Costurile au fost parţial acoperite de un impozit special pe care rezidenţii l-au plătit
pentru legalizarea proprietăţilor. La momentul legalizării, unele locuinţe informale (borgate)
însumau o populaţie de peste 50.000 de locuitori.
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Companiile s-au stabilit acolo datorită amplasamentului lor favorabil, iar legăturile cu
centrul s-au intensificat. Asigurarea ulterioară a infrastructurii tehnice a fost, fără îndoială, mult
mai costisitoare decât dezvoltarea planificată, impunând investiţii publice în construcţia de
locuinţe sociale pentru imigranţii săraci. Timpul necesar pentru integrarea acestor categorii de
persoane vulnerabile din punct de vedere social în sistemul urban este mai mare decât ciclurile
bugetare sau perioadele legislative. A fost nevoie de două generaţii pentru transformarea
locuinţelor informale (borgate), marginalizate, în suburbii moderne ale Romei.

4.1.2.2. Soluţii propuse pentru eradicarea fenomenului aşezărilor informale
(borgate)
Migraţia masivă a populaţiei de etnie romă de origine majoritar română sau bulgară a
condus la apariţia taberelor ilegale de aşezări informale la periferia marilor oraşe, în special în
Roma şi Milano. Recomandările efectuate vizează adoptarea unor politici de incluziune socială
care să asigure în primul rând accesul la piaţa muncii şi şcolarizarea copiilor romi.
În 2009, Municipalitatea Roma a decis, ca urmare a amplorii fenomenului de
informalitate, să elaboreze un Plan Nomad al oraşului Roma. Planul îşi propunea să legalizeze şi
să îmbunătăţească condiţiile de locuire ale persoanelor de etnie romă prin eliminarea focarelor
reprezentate de clădirile ilegale şi construirea de locuinţe autorizate în 13 locaţii din suburbia
Romei pentru mai mult de 6.000 de nomazi (Nozzoli, 2013). Totuşi, dimensiunea fenomenului
nu a dus la o ameliorare a problemei conform alternativelor propuse în planul menţionat.
În iulie 2012 populaţia romă care locuia în aşezările informale din zona La Barbuta a
primit case într-un nou “sat echipat”, construit de autoritatea locală. A constituit o soluţie de
integrare socială şi o alternativă legală pentru cele 250 de persoane din nucleul de locuinţe
informale din această zonă (Fig. 5).

Fig. 5. Nucleu de locuinţe informale ale romilor, zona La Barbuta (Roma)
Sursa: Romatoday, 2012.
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Capacitatea de cazare a acestui aşezământ este de 650 de persoane, zona locativă fiind
situată între Gra, calea ferată Roma-Cassino şi aeroportul din Ciampino. Acesta reprezintă
primul câmp mare de locuinţe sociale construite de la zero la Roma în ultimii 8 ani. În interior
sunt 160 de unităţi de locuit de 24 şi 32 de metri pătraţi (Fig. 6). Totuşi, măsura de relocare din
locuinţele informale demolare în noile locuinţe poate duce la izbucnirea unor conflicte interetnice în cazul în care sunt găzduite persoane cu origini diferite.

Fig. 6. Noile locuinţe sociale ridicate ca soluţie la demolarea locuinţelor informale, în scopul
integrării sociale (Sursa: Anfossi, 2012)
Problema fenomenului informalităţii este departe de a fi rezolvată. Unul din multiplele
cazuri îl reprezintă nucleul de aşezări informale de la periferia Romei, din zona Casal Bruciato,
la ieşirea spre autostrada Roma – L’Aquila (A24) (Fig. 7). În luna martie 2013, Municipalitatea
din Roma a identificat 30 de nuclee de aşezări informale.

Fig. 7. Nucleu de locuinţe informale în zona Casal Bruciato
Sursa: Romapost, 2013.

În ciuda angajamentelor asumate de statele europene pe baza dezbaterilor privind
discriminarea populaţiei de etnie romă, comisarul european pentru Drepturile Omului, Nils
Muižnieks, a semnalat faptul că Italia nu reuşeşte să adopte măsuri concrete, recurgând în
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continuare la politica evacuării forţate şi expedierea în ţara de origine, măsuri ilegale, în
contradicţie cu drepturile internaţionale ale omului.
4.1.3. Franţa. Studiu de caz: Paris
Prosperitatea economică a Franţei a condus la sosirea unui număr mare de emigranţi.
Intrarea României şi a Bulgariei în Uniunea Europeană a generat un aflux de emigranţi, de etnie
romă, în special persoane excluse şi marginalizate social.
Aceste afluxuri au fost însoţite de persoane private de accesul la o locuinţă şi care nu au
avut altă alternativă decât instalarea în locuinţe improvizate (barăci, fr. bidonville), construite
ilegal la marginea marilor oraşe. Aceste nuclee de informalitate au devenit un simbol al
marginalizării, respectiv a excluziunii sociale.
4.1.3.1. Contextul general al apariţiei şi modalităţi de intervenţie
La data de 8 martie 2013 autorităţile locale au intervenit pentru a evacua o tabără ilegală
de romi din Porte de Paris din Saint-Denis, situată între cele două sensuri ale autostrăzii (Fig. 8).
Această tabără a fost înfiinţată ilegal pe un teren al statului francez, reprezentând un pericol
social şi pentru sănătatea rezidenţilor. Pentru evitarea unei noi ocupaţii ilegale, autorităţile locale
au luat măsura de demolare, tocmai pentru a degaja acest nucleu de locuinţe periculoase pentru
sănătatea umană şi pentru securitatea zonei (Fig. 9).

Fig. 8. Nucleu de locuinţe informale demolate
în Saint-Denis

Fig. 9. Nucleu de locuinţe informale
demolate în Saint-Denis

Sursa:
http://www.lejsd.com/index.php?s=21&r=15814

Sursa:
http://www.lejsd.com/index.php?s=21&r=15814

Măsura demolării acestora a fost luată în urma a două incendii care au avut loc în
perimetrul locuinţelor informale (bidonvilles).
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Politicile de resorbţie a locuinţelor informale sunt absolut necesare la nivel naţional, însă
trebuie să fie acompaniate de un plan integrat de asistenţă socială. În prezent, autorităţile nu au
găsit o soluţie durabilă de rezolvare a fenomenului informalităţii.
Un alt exemplu îl constituie măsurile de eradicare a locuinţelor informale adoptate de
Consiliul regiunii Ile-de-France. Obiectivul principal al acestor măsuri constă în sprijinirea
investiţiilor, în primirea şi cazarea locuitorilor din locuinţele informale eradicate.
Beneficiarii acestor ajutoare financiare acordate de Consiliul Regional sunt colectivităţile
teritoriale şi stabilimentele publice de cooperare intercomunală (EPCI).
Astfel, proiectele trebuie să răspundă normelor minimale calitative de securitate şi
confort, să respecte pe cât posibil calitatea vieţii populaţiei, să ofere o capacitate de primire de
maxim 80 de persoane şi să fie situate în proximitatea mijloacelor de transport sau facil
accesibile.
Natura şi modalităţile de intervenţie constau în:
 finanţarea echipamentelor, a bunurilor imobiliare şi de lucru, în instalarea construcţiilor
modulare, a construcţiilor industrializate, locuinţe mobile sau bungalow-uri;
 achiziţionarea şi amenajarea construcţiilor dezafectate sau vacante rechiziţionate în
următoarele scopuri: imobile prezentând caracteristici de locuit suficiente; procentul de
subvenţionare este de 50% din suma investită;
 proiecte ce oferă soluţii de acces la locuinţe sociale pentru ocupanţii acestor tipuri de
locuinţe informale: creştere cu 20%;
 operaţiuni înscrise într-un demers de protejare a mediului pe tot parcursul ciclului vieţii
structurii: creştere cu 5%;
 plafonul este de 500.000 euro pentru o astfel de operaţiune.
Alte tipuri de ajutoare financiare acordate de către Consiliul Regional sunt cele acordate
prin crearea Spaţiilor Dinamice de Inserţie (E.D.I). Obiectivele acestor ajutoare au constat în:
 susţinerea publică prin inserţia profesională în cadrul măsurilor clasice;
 dobândirea de abilităţi comportamentale, competenţe profesionale şi sociale necesare
integrării sociale şi predominant bazate pe formarea profesională;
 asumarea angajamentului privind măsurile necesare pentru rezolvarea problemelor
sociale şi confruntarea cu realităţile concrete la nivelul pieţei muncii în cadrul atelierelor
de activităţi.
Beneficiarii acestor spaţii sunt persoanele cu vârsta sub 26 de ani, fără loc de muncă,
marginalizate şi excluse social. De asemenea, acţiunile întreprinse în cele două faze, de recepţie
şi monitorizare a acestor tineri, privaţi de accesul la o locuinţă decentă, constau în:
 analiza globală a situaţiei tinerilor excluşi din punct de vedere social;
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 construirea şi gestionarea unui parteneriat între actorii sociali, educativi şi actorii
integrării în societate privind formarea profesională şi ocuparea forţei de muncă, în
scopul de a oferi soluţii la problemele sociale ale tinerilor;
 sprijinirea şi acordarea asistenţei în ceea ce priveşte eforturile de soluţionare parţială sau
integrală a problemelor sociale ale tinerilor;
 sprijinirea participării tinerilor la activităţile colective şi monitorizarea individuală;
 stagii de formare profesională şi acţiuni de protecţie socială;
Durata medie a acestor tipuri de ajutoare este de 4-6 luni, remuneraţia beneficiarilor
începând de la 20 de ore săptămânale de activităţi în cadrul spaţiului. Bugetul acestor ajutoare
este de aproximativ 4.090 milioane euro, preconizându-se un efectiv de circa 2510 stagiari.
În cadrul ajutoarelor de acces la drepturi, Regiunea subvenţionează şi crearea de centre
sociale şi profesionale (CISP). Beneficiarii acestor tipuri de ajutoare sunt direcţiile regionale de
protecţie judiciară a tinerilor. Operaţiunile subvenţionabile constau în oferirea de locuri de
îngrijire pentru tineri în timpul zilei, de către o echipă multidisciplinară, în activităţi dirijate către
mobilitate şi preformare profesională şi acţiuni de integrare socială (acces la sănătate, cultură, la
cetăţenie etc).
4.1.3.2. Soluţii de eradicare a aşezărilor informale din Saint-Denis, Paris
În districtul Saint-Denis, la nord de Paris unde în scopul eradicării a trei nuclee de aşezări
informale (bidonvilles) ridicate pe terenuri virane sau terenuri industriale dezafectate în
Aubervilliers, Saint-Denis şi Saint-Ouen, în anii 2000, Subprefectura şi comunităţile locale au
decis regruparea câtorva familii selecţionate în prealabil (un număr de 20 din nucleul evacuat) în
„sate de inserţie”, instalate de municipalităţi în zonele de dezvoltare a aşezărilor informale (Fig.
10).

Fig. 10. Spaţiul central al satului Aubervilliers (Sursa: Legros, 2009)

22

Aceste „sate” formate din douăzeci de clădiri compartimentate sunt închise şi permanent
monitorizate (Fig. 11). Pe de altă parte, Statul a oferit un ajutor umanitar persoanelor care nu au
fost selecţionate pentru integrarea în acest dispozitiv – alternativă la rezolvarea fenomenului de
informalitate.
Tratamentul spaţial este în mare măsură determinat de geneza problemelor publice legate
de prezenţa imigranţilor aflaţi în situaţie precară şi mecanismele sale. Efectele unei astfel de
politici sunt cu siguranţă eliberarea rapidă a terenului ocupat ilegal pentru noi operaţiuni, dar şi
alinierea politicilor locale ale acestor locuinţe ocupate de romi ("bidonville rom"), pe modelul
"satului" şi consolidarea procesului de marginalizare.

Fig. 11. Construcţie modulară de cazare şi integrare a nucleului din Bagnolet
Sursa: Legros, 2009.

Termenul de bidonvilles desemnează o locuinţă de calitate precară, de multe ori
construită ilegal, din materiale reciclate şi pe terenuri care nu aparţin ocupanţilor. Aceste aşezări
sunt ocupate de regulă de imigranţii săraci, de etnie romă şi de naţionalitate română şi bulgară.
De menţionat este faptul că fenomenul aşezărilor informale în Franţa nu este de dată recentă,
însă aderarea la structurile U.E. a unor state ex-socialiste, cu puternice disparităţi intra- şi interregionale, a condus la un aflux de imigranţi excluşi social, care şi-au constituit adevărate
“nuclee” de locuinţe informale, prin ocuparea ilegală a terenurilor sau a clădirilor abandonate.
Instalarea s-a realizat treptat aşa cum este şi cazul municipalităţii Saint-Ouen. Astfel, în 2006
existau deja în taberele din Saint-Denis, în apropiere de autostrada A86 circa 600-800 de
persoane de etnie romă de provenienţă din România, care au ocupat ilegal o clădire.
Intrarea în vigoare a Tratatului de aderare la UE a Bulgariei şi României la 1 ianuarie
2007 a constituit obţinerea dreptului deplin a libertăţii de mişcare. Cu toate acestea, Franţa
limitează prin lege dreptul lor de a rămâne, cu excepţia a trei situaţii: statutul de student,
beneficiarii de asigurare de sănătate şi resurse financiare suficiente sau cei care au un loc de
muncă. În plus, pentru a avea acces pe piaţa muncii, bulgarii şi românii trebuie să obţină permis
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de muncă de la Prefectură, astfel că devin categorii de persoane excluse din punct de vedere
social.
Aceste nuclee de aşezări ilegale şi insalubre constituie un obstacol în calea dezvoltării
urbane. Reconversia spaţiilor industriale aferente zonelor locuinţelor informale este una din
soluţiile optime de eradicare a fenomenului, respectând condiţia ca aceasta să fie însoţită de
măsuri concrete de integrare în societate. Construirea Stadionului Naţional (Stade de France) în
anii ’90 constituie un exemplu elocvent de reconversie a teritoriilor afectate de informalitate
(Fig. 12).
Locuitorii satului au o derogare care îi diferenţiază de alţi romi aflaţi într-o situaţie
similară de ilegalitate, deoarece procedurile de acces la locurile de muncă sunt simplificate
printr-o circulară a Prefecturii din 16 ianuarie 2009 prin care se stabileşte „un dispozitiv
experimental de investigare a cererilor de autorizaţie de muncă, ţinând cont de eliberarea unui
permis de muncă pentru romii din satele pentru a-i ajuta să se integreze în zona Saint-Denis”.

Fig. 12. Stade de France văzut de pe strada Campra, pe locul unui dintre cele mai mari
nuclee de aşezări informale (bidonvilles) din Saint-Denis (Legros, 2009)
Anul 2010 este într-adevăr marcat de consolidarea politicilor represive împotriva
populaţiei de etnie romă: pe de o parte, supravegherea migraţiei prin amprentarea beneficiarilor
de ajutor umanitar, iar pe de altă parte, simplificarea procedurilor de evacuare şi expulzare în ţara
de origine, redusă la o simplă decizie administrativă. Astfel, în 2009, fiecare adult a primit pentru
repatriere o sumă de 300 de euro şi 150 de euro pentru fiecare copil expulzat de pe teritoriul
Franţei. Aceste măsuri au continuat cu luarea deciziei de acordare a unui ajutor de 4.000 de euro
la deschiderea unei afaceri în ţara de origine, toate acestea constituind un real eşec.
Problema este departe de a fi soluţionată, în ciuda promisiunii făcute de preşedintele
Franţei, în anul 2012, care şi-a luat angajamentul faţă de Asociaţia Romeurope să propună soluţii
alternative de combatere a excluziunii sociale, a discriminării persoanelor de etnie romă şi de
promovare a politicilor şi măsurilor incluzive, prin susţinerea dreptului comun în toate domeniile
(social, educaţional, locativ, sănătate, piaţa muncii).
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4.1.4. Portugalia. Studiu de caz: Lisabona şi Porto
4.1.4.1. Contextul general al fenomenului informalităţii
Primele cartiere de barăci (favelas) construite ilegal pe terenuri publice sau private, din
lemn sau în cea mai mare parte din cărămidă, au apărut în Portugalia la începutul anilor ’60. În
această perioadă apariţia industrializării a atras forţa de muncă în principalele oraşe, respectiv
Porto şi Lisabona. După revoluţia din 25 aprilie 1974 şi decolonizarea care a generat inevitabil
un eşec militar în Africa, Portugalia s-a lovit de un aflux de peste 600.000 de imigranţi, de regulă
refugiaţi din ţări precum Capul Verde, Guineea-Bissau, Mozambic, Insulele São-Tomé etc.
Aceste persoane nu au avut o altă soluţie de cazare, decât în locuinţe improvizate (favelas).
Aceste locuinţe informale sunt situate în special în spaţiile libere ale oraşelor sau în
vecinătatea acestora. De regulă, nu au o expunere corespunzătoare, fiind situate pe terenuri
înclinate, în jurul autostrăzilor, a căilor ferate, a sensurilor giratorii etc (Vaillant, 2000).
Aderarea Portugaliei la Comunitatea europeană în 1986 marchează începutul unei noi
dezvoltări care a atras forţa de muncă străină, în special din ţări sărace. Însă lipsa de locuinţe a
condus la apariţia şi dezvoltarea fenomenului de informalitate a aşezărilor (Fig. 13 şi 14).
Cartierele de locuinţe informale (favelas) din Portugalia se înscriu într-un context istoric
de construcţie ilegală la scară largă şi relativ tolerat. Astfel, se estimează că între anii 1970 şi
1980, 30% dintre construcţiile de locuinţe au fost ridicate fără autorizaţie şi nici nu au fost
înscrise în planul cadastral.

Fig. 13. Locuinţe informale în Lisabona

Fig. 14. Locuinţe informale în Lisabona.

Sursa: Zoonar, 2011

Sursa: Kuiper, 2011

În prezent, numeroase cartiere care acum sunt legale, sunt de fapt construcţii ilegale care
au fost construite şi consolidate de-a lungul anilor. Dincolo de legalitatea ocupării, locuinţa
informală (favelas) este caracterizată printr-o stare de degradare a clădirii. Există numeroase
situaţii: construcţii precare din lemn şi tablă, insalubre şi cele cu etaj şi frumos amenajate.
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În diferite condiţii de salubritate, locuinţele informale din Portugalia corespund adesea
unor perioade diferite de instalare. Cartierele cu barăci din Lisabona au adăpostit imigranţi,
veniţi în primul rând din mediul urban şi din vechile colonii din Africa şi Asia. Populaţia din
aceste cartiere este formată din diferite valuri de imigranţi, din populaţii vechi şi « instalate » şi
din altele mai fragile (Jablon şi Raphaneau, 2008).
Programele speciale de relocare şi eradicare a locuinţelor informale a început în 1993 ca
urmare a aderării Portugaliei la Uniunea Europeană. Asistenţa financiară care a urmat a condus
la o politică de construcţie masivă de locuinţe la costuri moderate şi demolarea majorităţii
aşezărilor informale. Însă, această politică nu a avut efectele scontate. În timp ce o mare parte a
populaţiei a fost mutată şi majoritatea locuinţelor informale din oraşul propriu-zis au fost
eradicate, programele speciale de relocare au avut unele efecte secundare: concentraţia de
populaţie în cartierele „sociale” (locuinţe sociale) la marginea oraşului constituie un exemplu
concludent, precum şi recuperarea spaţiilor libere pentru noi locuinţe sociale (Vaillant, 2000).
4.1.4.2. Soluţii de eradicare a aşezărilor informale

Programul Special de Relocare în zonele metropolitane ale oraşelor Lisabona şi
Porto. În anul 2009 a fost identificat conform UNECE, un număr de peste 130.000 de familii
care trăiau în locuinţe informale constituite din tabere improvizate (favelas sau barracas), în
zonele metropolitane ale celor mai mari oraşe din Porto, respectiv Porto şi Lisabona. Programul
Special de Relocare lansat în anul 1993 a avut ca obiectiv eliminarea locuinţelor informale din
27 de municipalităţi participante până în anul 2001. Aceasta a reprezentat o manifestare a unui
slogan ideologic apărut la Revoluţia din 1947: “Case da, barăci nu!” (Tsenkova, 2007).
Locuinţele sociale, în special locuinţele de mare densitate din zonele metropolitane ale
celor două mari oraşe, Porto şi Lisabona, au devenit o nouă casă pentru mai mult de 94.000 de
familii. Programul este încă la 30% din target-ul fixat iniţial, însă obiectivul şi timpul de
implementare a fost extins până la soluţionarea situaţiei de informalitate. Programul
funcţionează, de asemenea, cu sprijinul financiar al Guvernului central care acoperă 40% din
costurile totale. Municipalităţile alocă 40% din sumă, prin credite preferenţiale, care au totalizat
suma de 1.280 milioane de euro la sfârşitul anului 2006. Restul de 20% sunt contribuţii
municipale în terenuri şi infrastructură (UNECE, 2009).
Locuinţele sunt construite de firme private în temeiul acordurilor contractuale
reglementate de către stat la preţuri fixe.
În Lisabona, locuinţele ridicate prin Programul Special de Relocare reprezintă circa 30%
din stocul de locuinţe sociale (8.700 de apartamente).
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Această creştere recentă ca rezultat al iniţiativelor de relocare (prin Programul Special de
Relocare şi predecesorul său), a generat noi provocări pentru gestionarea noilor teritorii urbane.
Necesitatea pentru managementul integrat al stocului de locuinţe sociale (noi şi vechi), cu
diferite probleme sociale şi economice identificate, constituie apeluri pentru implicarea treptată a
diferiţilor actori publici sau privaţi în cadrul unui sistem organizat de parteneriat.
Programul Special de Relocare are ca obiectiv oferirea de condiţii municipalităţilor
pentru eradicarea locuinţelor informale şi relocarea ulterioară a ocupanţilor în locuinţe la costuri
controlate.
Acest program este elaborat pentru zonele metropolitane ale oraşelor Lisabona şi Porto şi
creat prin Decretul-Lege nr. 271/2003 şi îşi propune să ofere, în localităţile componente ale
acestor zone, acordarea de sprijin financiar pentru construirea, cumpărarea sau închirierea de
locuinţe destinate relocării ocupanţilor acestor locuinţe informale.
Municipalităţile participante au acces la finanţarea în cadrul acestui Program alături de
instituţiile publice municipale cum ar fi instituţiile private de solidaritate socială, persoane
juridice de interes public administrativ, cooperativele de locuinţe şi construcţii şi familii
înregistrate în sondajul realizat de către municipalitate. Municipiile sau persoanele fizice şi
juridice aderente compatibile au suport financiar pentru:
 Achiziţionarea de locuinţe şi părţi ale acestora;
 Achiziţionarea de clădiri sau părţi de clădiri vacante sau în stare de degradare fizică şi
structurală avansată în vederea reabilitării lor, inclusiv transformarea acestora în unităţi
rezidenţiale;
 Realizarea de lucrări de reabilitare;
 Închirierea de clădiri sau părţi ale locuinţelor.
Instituţiile Private de Solidaritate Socială pot fi implicate activ în cadrul Programului prin
notificarea către municipalităţile implicate a informaţiilor legate de zonă şi familiile care
urmează a fi relocate şi se angajează să demoleze locuinţele informale. Municipalităţile sau
aceste instituţii private de solidaritate socială pot încheia acorduri suplimentare la acest Program
de Relocare în cadrul Programului Naţional de Luptă împotriva Sărăciei. Aceste acorduri vizează
integrarea socială prin relocarea populaţiei, iar cheltuielile rezultate sunt subvenţionate la un
maxim de 80% de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (IHRU, 2013).
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4.1.5. Grecia
4.1.5.1. Contextul general al apariţiei şi dezvoltării aşezărilor informale
Dezvoltarea informală e un fenomen întâlnit în mod deosebit în ţările din sudul şi estul
Europei şi în cele în curs de dezvoltare din întreaga lume. Dezvoltarea informală este o problemă
cu care ţările din zona de sud a Europei se confruntă de multă vreme.
Schimbările importante din regiune în ultimii douăzeci de ani, instituirea pieţei libere a
economiilor şi urbanizarea rapidă, au determinat o creştere a activităţilor informale. Schimbările
rapide, economice şi politice din zona europeană, în ultimii douăzeci de ani, au determinat
creşterea rapidă a populaţiei în multe centre urbane, în principal ca urmare a imigraţiei populaţiei
rurale sărace aflată în căutarea locurilor de muncă şi a unor condiţii mai bune de viaţă.
Cei mai importanţi factori ce caracterizează majoritatea aşezărilor informale din Grecia
fac referire la existenţa neconformităţilor cu reglementările de planificare urbană sau de
amenajarea teritoriului: construcţii fără proiecte, fără autorizaţii de construire sau cu
nerespectarea autorizaţiei de construire (case unifamiliale cu 1-2 etaje în plus sau cu 1-2
extensii de camere dincolo de limitele construcţiei legale).
Apariţia aşezărilor informale în Grecia a fost determinată în principal de următoarele
cauze:
 urbanizarea rapidă şi afluxul de lucrători în căutare de locuri de muncă;
 presiunea pieţei, costul ridicat al locuinţelor şi nevoia crescută de locuinţe la preţuri
accesibile, de bună calitate şi mărime adecvată;
 structură administrativă în dezvoltarea terenurilor ineficientă şi complexă;
 birocraţie excesivă şi lipsă de transparenţă;
 subdiviziunea (parcelarea) ilegală a terenurilor şi realizarea construcţiilor ilegale în
mediul rural;
 planificarea insuficientă, birocratică şi învechită;
 lipsa infrastructurilor de date spaţiale necesare fiabile;
 lipsa politicilor şi proiectelor coordonate legate de teren.
De asemenea, dezvoltările informale pot apărea pe terenuri ale statului sau private, în
zone urbane şi suburbane, iar influenţa lor este deosebit de periculoasă - ele slăbesc securitatea
proprietăţii funciare, crează probleme de mediu şi sociale în zonă. În multe cazuri construcţiile
ilegale sunt bine construite aşa încât pot fi considerate mai mult „locuinţe la preţuri accesibile”
decât „mahalale”. Experienţa arată că legalizarea, sancţiunile şi demolarea acestora nu au oprit
complet acest fenomen.
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Soluţiile oferite pentru rezolvarea informalităţii trebuie să ţină cont de condiţiile specifice
fiecărei ţări (zonă/etnie în parte), de istoria, cultura, experienţa şi priorităţile politice.
În Grecia terenurile publice nu sunt corect definite şi supravegheate, deşi ocupă mai mult
de 50% din suprafaţa totală a ţării. Dintr-un total de aproximativ 4.000.000 clădiri, doar 600.000
au fost construite înainte de al doilea război mondial (NSSG 2000), majoritatea clădirilor fiind
construite în anii `60 - `80.
Odată cu înfiinţarea Statului Elen în anul 1829 a fost stabilit sistemul de “înregistrare a
drepturilor de proprietate pentru transferuri şi ipoteci” (registru de teren) pentru a asigura
proprietatea funciară şi pentru a sprijini dezvoltarea terenurilor şi a pieţelor imobiliare.
Prima Lege a Locuinţei adoptată în 1923 a introdus cerinţele şi procedurile de planificare
urbană, punerea în aplicare a planurilor urbanistice şi sistemul eliberării autorizaţiilor de
construire. Scopul acesteia a fost de a controla dezvoltarea informală cauzată de imigrarea pe
scară largă, pe motive politice şi sociale, în special a locuitorilor greci din Asia Mică, în anul
1923 (ca urmare a războiului ruso-turc, în urma căruia schimburile de locuitori, emigrarile si
mutarile, au dus la stabilirea multor greci din Anatolia în Grecia, fiind astfel întemeiate noi
localităţi – ex. Prokopi în nordul insulei Evvia).
Primul Cod General de Construcţii a fost introdus în anul 1929. Au fost luate măsuri de
privatizare şi distribuire de terenuri publice din mediul rural şi urban pentru oamenii fără adăpost
şi pentru refugiaţi cu scopul de a elimina ocuparea abuzivă a terenurilor publice sau private. Din
acea perioadă Grecia a adoptat o politică clară prin care li se permite cetăţenilor să
construiască în afara zonelor planificate, atât timp cât dezvoltarea nu interferează cu situri
de patrimoniu, de mediu şi culturale desemnate oficial (păduri, terenuri forestiere, linii de
coastă, situri arheologice) şi îndeplineşte cerinţele minime de reglementare, astfel încât să
permită în viitor îmbunătăţiri în planificarea de detaliu.
Dezvoltarea informală a continuat şi în deceniul 1945 – 1955, cauzată de mişcarea
populaţiei aflată în căutarea locurilor de muncă şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai după al
doilea război mondial. În acea perioadă deşi au fost depuse eforturi pentru creşterea condiţiilor
de viaţă, totuşi a fost o lipsă de locuinţe la preţuri accesibile, iar condiţiile sociale şi economice
au fost foarte grele. Tot atunci, migraţia masivă a populaţiei rurale (în căutarea locurilor de
muncă) către oraşele mari a determinat o lipsă de terenuri rezidenţiale în zonele planificate, astfel
încât cazarea acestei populaţii s-a realizat în extravilan, pe terenuri agricole sau forestiere
(datorită resurselor financiare modeste ce nu le-au permis achiziţionarea de case corespunzătoare
în interiorul oraşelor).
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Între anii 1945 şi 1966 au fost construite cca. 380.000 de locuinţe neoficiale în jurul
oraşelor Atena şi Salonic. Au fost denumite „prima generaţie de aşezări informale”, construite
în principal pe terenuri din mediul rural şi fără să respecte reglementările de planificare.
Prin revizuirea Codului General de Construcţii în anul 1955 au fost legalizate clădirile
neoficiale existente şi a fost permisă subdiviziunea/compartimentarea terenurilor din mediul
rural. Odată cu această permisiune s-au creat premisele apariţiei primei generaţii de aşezări
informale creată de speculatori ce şi-au permis să cumpere suprafeţe mari de teren rural (la
preţuri relativ scăzute) aflat la periferia marilor oraşe; aceste terenuri au fost lotizate în parcele
mai mici de 150 – 200 mp şi au fost realizate reţele private stradale rectangulare în zonă. Prin
vănzarea parcelelor s-a ajuns la profituri de 300 – 1000%. În acest mod persoane cu venituri mici
ce nu îşi permiteau să cumpere sau să închirieze apartamente în zonele planificate au cumpărat
astfel de parcele mici, în mod legal, prin intermediul notarilor, şi înregistrate în registrele de
teren. Încălcarea Codului General de Construcţii a început odată cu realizarea construcţiilor pe
aceste parcele mici pe care nu exista permisiunea să se construiască, astfel încât singura opţiune
a proprietarilor era construirea ilegală. Paradoxul era că legislaţia statului îi putea pedepsi pe cei
săraci care şi-au construit case pe acele parcele cumpărate legal, dar nu şi pe speculatorii ce au
împărţit iniţial terenul tot în mod legal.
În ultimii ani au fost adoptate o serie de legi pentru planificarea spaţială, urbană şi pentru
actualizarea reglementărilor zonale, ce conţin multe restricţii legate de dezvoltarea terenurilor şi
protejarea patrimoniului cultural şi de mediu. Dar lipsa fondurilor şi o urbanizare lentă au dus la
o inflaţie a terenurilor, prin limitarea ofertei de parcele în zonele controlate de un plan de
urbanism, ceea ce încurajează continuarea dezvoltărilor informale în zonele extravilane. În 1995
Grecia a început un nou proiect de cadastru la nivel naţional.
4.1.5.2. Tipuri de aşezări informale în Grecia

În Grecia dezvoltările informale se pot clasifica după amplasarea lor în zone reglementate
prin planuri de urbanism sau în zone ne-reglementate (ne-planificate):
1. dezvoltări informale amplasate în zone reglementate:
 cu încalcări ale regulamentelor de construcţii, pot prezenta:


părţi semi-deschise de apartamente în blocuri/clădiri multi-familiale ce apar pe
planuri, dar care în realitate sunt transformate de constructori, la solicitarea
cumpărătorilor, din nevoia unor apartamente mai mari (adică spaţii destinate
balcoanelor/logiilor sunt transformate în camere de locuit); 90% din apartamentele
construite după 1985 au această problemă.
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Construirea fără a obţine autorizaţie de construire, deoarece se construiesc clădiri
mai mari decât cele prevăzute conform regulamentelor de urbanism.



Subdivizări ilegale, cu schimbarea folosinţei spaţiilor (de exemplu spaţii de parcare
subterane în locuinţe, în câteva cartiere sărace).

 apariţia mahalalelor (create de romi sau imigranţi ilegali) în interiorul oraşelor, de-a
lungul drumului principal, sau în apropierea gropilor de gunoi;
 construcţia de case de bună calitate pe terenuri deţinute legal, dar parcelate ilegal, în
zonele rurale sau aproape de zona de costă, ca urmare a creşterii cererii pentru case de
vacanţă şi pentru locuinţe secundare;
2. dezvoltări informale amplasate în zone ne-reglementate, în special pe terenuri agricole
deţinute legal, pe care se construiesc locuinţe, pot prezenta:
 construcţii de locuinţe de bună calitate pe parcele mici (pe terenuri agricole cu
schimbarea folosinţei terenului), deţinute legal, dar fără permisiuni de construire, datorită
cererii mari de locuinţe la preţuri accesibile pentru familiile cu venituri scăzute sau medii;
 construcţii pe parcele deţinute în mod legal, dar cu încălcarea autorizaţiilor de construire,
ca urmare a nevoii de case mai mari;
 construcţii pe teren deţinut legal, dar revendicat de stat, în special în fostele zone
forestiere, sau în zone de munte, ca urmare a faptului că terenul proprietatea statului nu
este clar definit şi supravegheat, ceea ce face ca statul să solicite terenurile respective ca
fiind ale statului după ce au fost clasificate;
 construcţii ilegale de afaceri în sectorul primar (ex. clădiri agricole) sau sectorul secundar
(companiile mici de producţie de familie) şi terţiar (clădiri de turism în toată ţara).
Deşi clădirile informale nu sunt înregistrate, deci nu există statistici sigure disponibile,
totuşi se estimează că există peste un milion de evoluţii informale în zone neplanificate,
majoritatea beneficiind de infrastructura de bază (alimentare cu apă, electricitate şi acces la
reţeaua rutieră) ca urmare a faptului că autorităţile locale actualizează periodic cartierele
(vecinătăţile) – ceea ce poate fi o cale pentru a depista acele dezvoltări informale şi a stabili toate
demersurile necesare pentru a le oficializa.
Urbanizarea rapidă neplanificată şi dezvoltarea informală pot cauza probleme asupra
mediului prin: nevoia de alimentare cu energie (electrică, termică), gunoi rezultat,
congestionarea traficului, polarea apei, aerului, solului, pericol de incendii şi inundaţii (ca
urmare a construirii în zone inundabile). De obicei, dezvoltările informale sunt caracterizate de
lipsa facilităţilor publice, accesibilitate redusă la reţelele tehnico-edilitare şi calitate redusă a
construcţiilor.
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Între anii 1983 şi 1994 „Proiectul de reînnoire urbană şi de reconstrucţie” a vizat
identificarea spaţiului real urban în toată ţara şi a avut ca scop integrarea aşezărilor informale în
planurile urbanistice existente, punând la dispoziţia lor infrastructurile necesare şi serviciile
sociale. Legea 1337 din 1983 prevede integrarea aşezărilor informale în sistemul urban existent
şi reducerea expansiunii urbane prin stabilirea funcţiunii zonelor urbane. Astfel până în 1995
majoritatea aşezărilor informale „din prima generaţie” (de după al Doilea Război Mondial) au
fost legalizate, dar continua să apară o „a doua generaţie de aşezări informale” (în cadrul
căreia se dezvoltă în principal nu locuinţele celor săraci, ci speculaţiile asupra terenurilor). Dacă
în trecut aşezările informale apăreau în zonele periurbane (în apropierea marilor centre urbane),
începând de la mijlocul anilor `80 şi în prezent majoritatea se dezvoltă în zone îndepărtate, cu
valoare ecologică, aproape de zona de coastă sau pe insule, fiind în principal locuinţe secundare
şi reşedinţe de vacanţă.
Vechea teorie prin care aşezările informale erau privite ca ameninţări la adresa sănătăţii şi
siguranţei publice pare a fi înlocuită treptat cu recunoaşterea comună că locuinţele informale
reprezintă un activ de capital valoros care ar trebui să găsească drumul spre piaţa imobiliară (de
Sotto, 2000). Excepţie fac construcţiile ce afectează mediul, cele construite pe terenuri publice,
zone inundabile, lunci, zone de coastă, situri arheologice, păduri şi în zone cu deşeuri
radioactive.
Deşi au fost adoptate mai multe acte legislative pentru a descuraja extinderea în
continuare a locuinţelor ilegale, totuşi anual cca. 3000 de noi clădiri neautorizate sunt legalizate
şi integrate în sistemul urban, numărul anual al clădirilor ilegale care nu intră în procesul de
legalizare fiind mult mai mare. Pentru a explica pe deplin apariţia şi extinderea locuinţelor
ilegale în ultimii 50 de ani trebuie să se ţină seama de diferitele contexte istorice, politice, sociale
şi economice.
O problemă în Grecia este faptul că datorită încălcărilor autorizaţiilor de construire s-a
decis ca locuinţele realizate astfel pe terenuri deţinute legal să nu fie înregistrate/prezentate pe
hărţile cadastrale. Conform Cadastrului actual elen clădirile informale (realizate pe terenuri
deţinute legal) nu sunt înregistrate.
În Grecia, organul central de administrare a statului în ceea ce priveşte politicile legate de
mediu şi planificare urbană este Ministerul Mediului, Amenajării Teritoriului şi Lucrărilor
Publice (YPEHODE), care a încercat legalizarea locuinţelor informale prin extinderea limitelor
de planificare urbană (intravilan) – ceea ce a dus la integrarea a aproximativ 60.000 ha în
sistemul urban din 1983 până în 2004 (Xinomilaki-Papaelia, 2004). Totuşi fenomenul locuinţelor
informale a continuat, ceea ce înseamnă că zonele legalizate, integrate în sistemul urban, nu au
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fost suficiente cererii existente şi că sistemul de supraveghere şi control al statului în sectorul
locuinţelor este ineficient.
În Grecia nu există un sector public de închiriere a locuinţelor, neexistând nici un fond
locativ de proprietate publică a administraţiei centrale sau a autorităţilor locale – aşa cum există
în România spre exemplu. Dreptul de proprietate asupra locuinţei fiind principalul tip de
posesiune, se aşteaptă ca locuinţele să fie oferite de piaţa privată imobiliară.
În prezent, Organizaţia Locuinţelor Muncitorilor (OEK), aflată sub patronajul
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, este singura ce oferă locuinţe sociale în toată Grecia şi
de asemenea, subvenţionează închirierea; anual circa 1.500 locuinţe au fost furnizate şi
aproximativ 172.000 cetăţeni au primit subvenţii pentru chirii în valoare totală de 290 milioane
euro. Construcţia de locuinţe de către OEK a scăzut treptat în ultimii ani, în prezent principala
activitate a organizaţiei fiind de a oferi subvenţii pentru credite de locuinţe, ca intermediar între
debitori şi bănci.
Lipsa terenurilor urbane a avut ca efect creşterea preţurilor apartamentelor în condominii,
astfel încât oamenii cu venituri modeste sunt nevoiţi să se mute în zone rurale, suburbane,
neplanificate, unde preţurile sunt mult mai mici.
Legislaţia elenă referitoare la protecţia mediului, bazată pe actuala Constituţie din 1975,
revizuită în 2001 şi pe o serie de legi, decizii judiciare, legislaţia Uniunii Europene, convenţii
internaţionale (ex. Agenda Habitat), are două principii de bază ce guvernează Consiliul
Deciziilor de Stat, şi anume că orice dezvoltare a ternurilor ce poate duce la deteriorarea
mediului nu este considerată „durabilă” deci nu este permisă, şi că toate terenurile
forestiere sau zonele cu valoare ecologică egală cu vegetaţia forestieră (zone cu tufe sălbatice
şi arbori sporadici cu densitatea coronamentului de peste 25% din suprafaţă) caracterizate ca
pădure sau teren forestier sunt protejate prin lege; toate pădurile şi terenurile forestiere sunt
considerate terenuri publice, dacă nu sunt acte juridice sau titluri datând din 1884.
În Grecia nu există o politică guvernamentală care să clarifice ferm în ce condiţii pot fi
introduse noi planuri de urbanism deoarece restricţiile legate de mediu nu sunt clar definite şi
nici nu sunt delimitate pe hărţi.
Procesul de planificare în Grecia este centralizat în Administraţia de stat. Există peste 35
de agenţii guvernamentale ce pot fi implicate pentru a obţine o autorizaţie de construire,
ceea ce înseamnă proceduri scumpe ce necesită mult timp.
În Grecia există mai multe agenţii care oferă informaţii şi hărţi de date spaţiale de
calitate, la nivel naţional şi local, majoritatea prefecturilor şi municipalităţilor beneficiind de
aplicaţii GIS ce le permit stocarea şi actualizarea informaţiilor spaţiale digitale despre activităţile
proprii, dar aceste baze nu includ informaţii despre proprietatea funciară şi drepturile private.
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În 1995 a început Proiectul de elaborare a unui sistem elen digital modern de cadastru. În
paralel cu acest proiect au fost demarate proiecte suplimentare programate să sprijine aspectele
tehnice de administrare a terenurilor (Lolonis, 2006):
 Sistemul de poziţionare elen (HEPOS) este un sistem de 100 de staţii permanente GPS,
conectate la un centru de prelucrare centrală, cu scopul de a susţine infrastructura
geodezică;
 Digitalizarea datelor privind consolidarea şi privatizarea terenurilor, proiect aflat sub
responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Rurale şi Alimentaţiei (date ce reprezintă cca.
40% din terenurile agricole sau 12% din suprafaţa ţării);
 Dezvoltarea bazei de date digitale a actualilor proprietari din zonele urbane, înregistraţi în
Sistemul de Înregistrare a Transferurilor şi Ipotecilor;
 Digitalizarea Cadastrului Local Dodecanese, ce reprezintă singura zonă din Grecia unde
funcţionează un sistem de cadastru din 1923. (Dodecanese reprezintă un grup de insule în
sud-estul Greciei, în Marea Egee, între Turcia şi Creta; numele înseamnă “12 insule” deşi
numărul lor e mai mare, iar acestea s-au aflat în organizarea Turciei din 1522 până în
1912);
 Elaborarea la scară foarte mare a unor orto-imagini (VLSO) pentru mediul urban şi
ortofoto-hărţi la scara 1:5000 pentru tot teritoriul ţării, utilizate pentru a delimita
proprietăţile identificate în timpul procedurilor de cadastru;
 Delimitarea preliminară a pădurilor;
 Hărţi de bază pentru delimitarea ţărmului, la rezoluţie foarte mare şi detaliate, cuprinzând
o zonă cu o lăţime de 300 metri de-a lungul coastei;
 Modernizarea infrastructurii IT a cadastrului elen;
 Dezvoltarea serviciilor Web de diseminare a datelor , pentru susţinerea viitoarelor lucrări
cadastrale.
4.1.5.3. Abordări, soluţii şi recomandări pentru eradicarea informalităţii
În Grecia este necesară mobilizarea voinţei colective a tuturor părţilor interesate pentru a
aborda şi rezolva problemele în mod realist ţinând cont de nevoile actuale de dezvoltare; este
necesar ca procedurile de legalizare să fie simplificate şi îmbunătăţite.
Instrumentele propuse pentru abordarea dezvoltării informale în Grecia sunt:
 Punerea în aplicare a sistemului de înregistrare a terenurilor pentru transferuri şi credite
ipotecare pentru a asigura drepturile de proprietate, pentru a facilita accesul la credite şi
funcţionarea pieţei imobiliare;
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 Legalizarea locuinţelor informale şi privatizarea terenurilor urbane şi rurale pentru
persoane fără adăpost, reformele din mediul rural;
 Amenajarea teritoriului (planificarea spaţială) şi planificarea locală;
 Legalizarea după modernizare şi integrare în proiecte de regenerare urbană; îmbunătăţiri
ale cartierelor (ale vecinătăţilor);
 Implementarea unui nou sistem de înregistrare a proprietăţii şi eliberarea de titluri pentru
cei care demonstrează ocuparea şi utilizarea de mult timp a terenurilor din zonele rurale.
Recomandări pentru eliminarea fenomenului de dezvoltare informală în viitor:
1. Regenerarea urbană (prin reamenajarea de parcele şi drepturi de proprietate, locuitorii
contribuind cu terenuri şi bani), şi asigurarea de locuinţe la preţuri accesibile pentru cei
săraci – sunt acţiuni care, în cazul Greciei, au evitat marginalizarea şi crearea de
mahalale.
2. Deoarece în Grecia există o suprapunere între drepturile private şi drepturile publice,
există cereri vechi ale particularilor pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra
terenurilor, un exemplu în acest sens fiind lipsa reglementărilor clare care să redefinească
terenurile forestiere, există recomandări prin care drepturile private existente de mult
timp asupra terenurilor formale sau informale ar trebui recunoscute.
3. Scurtarea procedurilor de eliberare a autorizaţiilor de planificare şi construcţie cu scopul
de a promova investiţiile în reconstrucţia, modernizarea şi renovarea teritoriilor cu
dezvoltări informale.
4. Simplificarea procedurilor de urbanism ţinînd cont şi de nevoile curente ale pieţei şi
clarificarea funcţiunii terenurilor pentru dezvoltarea durabilă şi transparentă.
5. Elaborarea hărţilor cadastrale, geologice, hidrologice, ale zonelor protejate, definirea
zonelor costiere publice necesare pentru a delimita drepturile private şi publice.
6. Construcţiile neoficiale (încalcă planificările şi reglementările din construcţii) şi terenul
pe care se află trebuie înregistrate înainte de legalizare , pentru a debloca pieţele
imobiliare. Se recomandă înregistrarea construcţiilor informale în sistem pentru obţinerea
informaţiilor sigure, necesare pentru o mai bună luare a deciziilor.
7. Efectuarea sistematică a controalelor asupra utilizării terenurilor pentru a asigura
respectarea regulamentelor adoptate.
8. Colaborarea internaţională pentru a identifica cele mai bune practici şi mecanisme
funcţionale pentru a îmbunătăţi mecanismele de împroprietărire legală şi accesul la
justiţie.
9. Controlul utilizării terenului pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor şi protejarea
valorii proprietăţii, prin: prevenirea utilizărilor deranjante ale terenurilor, încurajarea
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posibilităţilor de a avea locuinţe pentru persoanele cu venituri mici şi moderate, eforturi
de a echilibra utilizarea, valoarea şi dezvoltarea terenurilor pentru venituri fiscale
echitabile (din impozite) în beneficiul întregii comunităţi.
10. Responsabilizarea funcţionarilor publici

prin salarizare corespunzătoare şi pregătire

profesională şi etică .
11. Implicarea populaţiei în acţiunile propuse pentru a consolida încrederea publicului şi
cunoaşterea reglementărilor în vigoare.
12. Autonomie locală pentru ca taxele şi impozitele pe terenuri şi proprietăţi să fie
reinvestite la nivel local, astfel încât cetăţenii să conştientizeze responsabilitatea lor de a
contribui la costurile de îmbunătăţiri funciare şi furnizarea de sevicii.
13. Îmbunătăţirea educaţiei universitare în dreptul terenurilor, amenajarea teritoriului,
managementul terenurilor şi al pieţelor imobiliare.
Deşi iniţial şi pentru o perioadă de mai multe decenii, dezvoltarea informală a apărut ca
urmare a migraţiei populaţiei cu venituri mici şi a fost tratată cu toleranţă de către autorităţi (care
s-au străduit să legalizeze o mare parte din aceste dezvoltări informale), începând cu anii `80
dezvoltarea informală e în cea mai mare parte rezultatul speculaţiilor asupra terenurilor de către
persoane cu venituri medii şi mari.
Locuirea informală este strâns legată de beneficiile dobândite de către persoanele
fizice şi părţile interesate implicate, precum şi de caracteristicile socio-economice ale acestor
persoane.
Faptul că în Grecia monitorizarea locuinţelor informale nu s-a realizat în mod sistematic
reprezintă o problemă critică care poate afecta analizele asupra acestui fenomen, concluziile
acestor analize şi, prin urmare, propunerile de politici şi soluţii tehnice şi instituţionale ulterioare
necesare pentru rezolvarea aceastei probleme; în acest sens este necesară îmbunătăţirea
procedurilor de supraveghere de către autorităţile locale şi de administraţia publică.
Deşi legislaţia în domeniul planificării spaţiale şi urbanismului este foarte mare, totuşi
absenţa planurilor locale specifice de management al utilizării terenurilor şi existenţa unor
prevederi generale prin care se pot construi case în afara planurilor urbane existente (şi chiar pe
parcele mici de teren) au alimentat dezvoltarea informală, expansiunea urbană şi speculaţiile
asupra terenului. În general integrarea de noi terenuri în planurile de urbanism (extinderea
intravilanului localităţilor) s-a făcut ca urmare a dezvoltărilor ilegale şi nu pentru a preîntâmpina
această problemă.
Fenomenul dezvoltărilor informale a suferit modificări în ultimele decenii, cele mai
importante fiind:
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scopul dezvoltărilor informale nu mai este nevoia urgentă de adăpost ci generarea de
venituri prin speculaţii asupra terenului;



persoanele implicate nu mai sunt cele cu venituri mici şi venite din mediul rural, ci
persoane cu venituri medii sau mari şi societăţi de construcţii mici;



caracteristicile tehnice/constructive ale aşezărilor informale s-au modificat: de la
construcţii de calitate slabă, unite fizic, în zone cu densitate ridicată, la construcţii
discrete, spaţioase, chiar luxoase;



Amplasarea dezvoltărilor informale s-a schimbat: de la zonele suburbane (pentru a fi
aproape de oraş) utilizate în trecut, la zone situate în mediul rural, de coastă şi pe insule
(zone turistice).
Urbanizarea cu succes şi legalizarea aşezărilor informale, asigurarea infrastructurii

necesare cu fonduri în majoritate de la bugetul statului reprezintă un exemplu de bună practică
prin care Grecia a evitat apariţia ghetourilor şi a diferenţelor mari între cartierele sărace şi cele
bogate, cu efecte pozitive economice, sociale şi de mediu.
Pentru rezolvarea problemei locuinţelor la preţuri accesibile este necesar ca autorităţile
statului care se ocupă cu managementul terenurilor să ia măsuri pentru crearea unui „fond
funciar urban”, necesar în fiecare prefectură, pentru a asigura parcele de teren la preţ accesibil
pentru cei interesaţi. Este necesar ca statul, prin iniţiative, programe, acţiuni specifice să satisfacă
cererea de locuinţe pentru cei cu venituri scăzute şi să reducă costurile de construire a locuinţelor
formale, astfel încât să prevină apariţia aşezărilor informale, inclusiv prin programe de
planificare pe termen lung.

4.2. Fenomenul informalităţii în state non-U.E.
4.2.1. Serbia. Studiu de caz: Belgrad
4.2.1.1. Apariţia, caracteristicile şi specificităţile aşezărilor informale
După desfiinţarea Republicii Federale Socialiste Yugoslavia, la începutul anilor 1990,
Republica Serbia s-a confruntat cu absorţia unui flux mare de persoane refugiate în urma
numeroaselor conflicte armate din regiune.
Primele influxuri provin din Croaţia şi Bosnia şi Herzegovina între 1992 şi 1997 când
numărul de refugiaţi a crescut la 550.061, conform Anuarului Statistic al UNHCR, 2005.
Evenimentele violente din regiunea de sud a localităţii Kosovo (Serbia) a crescut numărul
de deplasări interne de persoane la 267.500 în anul 2000 (Anuarul statistic al UNHCR, 2005). În
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2005, Serbia reprezenta ţara care încă mai găzduia cel mai mare număr de refugiaţi şi deplasări
interne de persoane din Europa. Situaţia acestora rămâne incertă, în ciuda măsurii de acordare a
cetăţeniei unui număr ce depăşeşte 300.000 de persoane. Tot acest aflux rapid şi neaşteptat al
populaţiei pe teritoriul Serbiei se reflectă în sistemul de locuinţe din ţară, cele mai multe din
persoanele strămutate nu au avut decât soluţia de a recurge la locuinţe informale.
Principalele probleme legate de utilizarea terenurilor şi expansiunea oraşului Belgrad
sunt următoarele:
 aşezările ilegale şi neplanificate, al căror număr a crescut semnificativ la nivelul oraşului
Belgrad pe o perioadă de peste două decenii, exceptând centrul istoric;
 Insuficienţa generală şi/sau slaba infrastructură în zona metropolitană a Belgradului, cu
excepţia zonei centrale şi a Noului Belgrad; problemele oraşului sunt legate de eliminarea
deşeurilor şi tratarea apelor uzate;
 reţea de transport rutier neterminată şi insuficientă, care se traduce în teritoriu prin lipsa
unor drumuri de tranzit, poduri şi transport public în masă;
 utilizarea necorespunzătoare a celor mai atractive zone şi locaţii din oraş, în special în
zonele de coastă fluviale;
 dispersarea inegală a spaţiilor verzi şi lipsa unei reţele ecologice reale;
 creşterea haotică de-a lungul principalelor artere de circulaţie;
Problema aşezărilor ilegale şi neplanificate din regiunea Belgrad este strâns legată de alte
probleme de dezvoltare a oraşului, uneori constituind o cauză, dar cel mai adesea o consecinţă a
complexităţii problemelor spaţiale, economice, sociale şi politice (Fig. 15).

Fig. 15. Aşezare informală în Gazela, Belgrad, 2013.
Sursa: www.beograd.rs

Începutul procesului de informalitate datează din perioada socialistă, la sfârşitul anilor 70
şi a continuat şi în anii 80. Presiunea demografică asupra oraşului Belgrad a fost enormă.
În condiţiile susţinerii ideii de concentrare şi centralizare a industriei, afacerilor,
activităţilor administrative, Belgradul a trebuit să facă faţă fluxurilor de cetăţeni, având
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aproximativ 27% din totalul populaţiei din Serbia. O mare parte a populaţiei a obţinut locuinţe în
unităţi tipice socialiste din Noul Belgrad sau alte noi aşezări în afara centrului oraşului. Însă o
mare parte din forţa de muncă se afla în căutarea unui loc de cazare, astfel că presiunea s-a
manifestat la periferia Belgradului, sub o nouă formă şi tipologie de locuire, în cea mai mare
parte case unifamiliale private. În timpul anilor 90, tranziţia a adus modificări fundamentale în
sfera de proprietate a locuinţelor şi regulamentul de planificare, prin încurajarea proprietăţii
private. Mai mult anii ’90 au fost puternic marcaţi de crizele economice extreme şi sărăcie, ceea
ce s-a reflectat asupra dezvoltării oraşului (Simeuncevic, Mitrovic et al., 2012). Sectorul public a
stopat investiţiile în construcţia şi întreţinerea locuinţelor, astfel încât numărul locuinţelor pe an a
scăzut dramatic (Vujovic, Petrovic, 2007). Pe de altă parte, preţurile locuinţelor era mult prea
ridicat pentru majoritatea cetăţenilor şi noi imigranţi în oraş, vulnerabili din punct de vedere
economic datorită sancţiunilor, inflaţiei, şomajului. Ca urmare, pentru mulţi locuitori ai
Belgradului sau migranţi, şansa de a-şi achiziţiona o locuinţă a constat în ridicarea de locuinţe
private modeste (colibe) la periferie (Zegarac, 1999).
Continuarea creşterii demografice a oraşului Belgrad în 2002, de la 1,4-1,6 milioane
locuitori la aproximativ 2 milioane de locuitori, a generat extinderea procesului de informalitate
pe terenurile agricole la marginea oraşului sau în zonele de la limita administrativă pe terenuri
urbane destinate uzului public. Acest lucru a condus şi la o scădere drastică a procentului de
terenuri ne-construite (terenuri agricole, spaţii verzi şi zone protejate). Problema a fost agravată
şi de un aflux de aproximativ 200.000 de refugiaţi din alte părţi ale fostei Iugoslavii care s-au
stabilit în Belgrad. Construcţiile informale şi ilegale au devenit forma dominantă a dezvoltării de
locuinţe în Belgrad, ignorând astfel planurile de urbanism şi cadrul legal.
4.2.1.2. Tipologia şi distribuţia aşezărilor informale
Aşezările informale ocupau în 2012 circa 44% din suprafaţa totală a locuinţelor din
Belgrad.
În anul 2003, Institutul de Urbanism din Belgrad a stabilit că aproximativ 145.000 de
persoane

trăiau în aşezări informale, clasificate în patru categorii principale. Majoritatea

locuitorilor trăiau în locuinţe informale compacte localizate în 34 de zone din jurul oraşului şi 18
aşezări informale cu densitate scăzută în zona înconjurătoare (Fig. 16).
Alte 25.000 persoane au fost identificate ca trăind în condiţii precare, în 64 de aşezări
insalubre şi în mai mult de 20 de cartiere sărace (definite ca aşezări sărace şi insalubre de către
legislaţia sârbă). Jumătate din aceste aşezări erau localizate în zonele centrale - sub poduri, în
apropierea transportului public şi în halte (Institutul de Planificare Urbană din Belgrad, 2004).
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Fig. 16. Existenţa aşezărilor informale în teritoriul Master Planului Belgrad 2021
Sursa: UN-HABITAT, 2006

După 2000, procentul construcţiei de locuinţe unifamiliale a scăzut în comparaţie cu
numărul total de noi locuinţe, fiind dominant totuşi stilul locuinţelor informale unifamiliale.
Numărul locuinţelor informale variază: în timp ce Janic (1998) estima că numărul acestora era de
aproximativ 150.000 de locuinţe ilegale în Belgrad, alţii afirmau că numai 20% din clădirile
situate în zonele periferice au fost reglementate de un plan urban (Djukic, Stupar, 2009).
O altă aproximare se bazează pe numărul de cereri de legalizare, de circa 147.000 de
clădiri ilegale (Petovar, 2005). Aşezările informale au o localizare neregulată, acoperind întreg
teritoriul oraşului, cu o concentrare densă în partea de nord şi sud, la periferie, precum şi pe
malul stâng al Dunării. Cea mai mare concentrare de clădiri se întâlneşte de-a lungul coridoarelor
de trafic. Reţeaua de străzi este neregulată şi insuficientă. Cu excepţia reţelei electrice, altă
dotare edilitară nu există. O parte dintre aşezări beneficiază şi de alimentare cu apă.
Străzile sunt înguste, fără drenaj şi de multe ori au panta mare, astfel că accesul este
dificil pe timp de iarnă. Aproape că nu există trotuare pentru pietoni. Pe viitor, reglementarea
străzilor poate fi dificilă deoarece ar duce la demolarea caselor pentru asigurarea lăţimii în
condiţii optime şi pentru a crea spaţiul necesar infrastructurii edilitare.
Una dintre principalele probleme legate de nucleele de aşezări informale este slaba
accesibilitate la infrastructura socială (educaţie, sănătate, facilităţi de îngrijire a copiilor etc.), un
efect direct al procesului de informalitate şi a lipsei unor planuri de reglementare. Încă din anul
2011, Institutul de Planificare Urbană din Belgrad a iniţiat o serie de soluţii de reglementare a
problematicii la nivelul întregii ţări, însă situaţia este departe de a fi rezolvată.
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4.2.1.3. Soluţii pentru rezolvarea procesului de informalitate
Creşterea rapidă a numărului aşezărilor informale a determinat guvernul sârb să ia o serie
de măsuri pentru soluţionarea problemei prin acţiuni legale. Legile şi politicile adoptate începând
cu anul 1993 au evoluat progresiv, spre exemplu: Decizia de Legalizare a Clădirilor Construite
Ilegal, adoptată de oraşul Belgrad în 1993, Legea privind Cerinţele speciale pentru emiterea
Autorizaţiei de Construire sau a Certificatului de Ocupare pentru pentru Clădiri Specifice sau
Legea de modificare a Legii Construcţiilor. Scopul acestora este de stopare a construcţiilor
ilegale pentru o mai bună planificare şi gestionare a terenurilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de
locuit. Legea Planificării şi Construcţiilor oferă noi oportunităţi pentru legalizare prin planul de
revizuire şi elaborarea unor norme de construcţie temporare, cu înregistrarea simultană a
construcţiilor ilegale.
Cu toate acestea, în ciuda legislaţiei, regularizarea şi legalizarea aşezărilor informale din
Serbia rămâne destul de dificilă din cauza fazei de tranziţie către cadastrul sârb şi a sistemului de
înregistrare a terenurilor în curs. Actualmente, înregistrarea de clădiri şi terenuri este efectuată
fie prin Cadastrul Terenurilor, fie prin Cartea Funciară.
Cadastrul Bunurilor Imobile, Cadastrul Terenurilor acoperă întregul teritoriu al Serbiei
şi este condus şi administrat de Autoritatea Guvernamentală Geodezică. Acesta conţine date ale
parcelelor de teren cu privire la poziţia lor, formă, zonă şi categorie. Cartea funciară nu este în
format digital, ci reprezintă un registru public, care înregistrează drepturi reale asupra imobilelor,
inclusiv terenuri, construcţii şi partea specială a clădirilor.
Cartea Funciară a fost introdusă în 1930 cu adoptarea Legii cu privire la Cartea Funciară
şi se aplică şi astăzi. În 1988, guvernul sârb a decis să fuzioneze cele două într-un Registru al
Cadastrului, format din Cadastrul Terenurilor şi Cartea Funciară. Acest proces este încă în curs
de desfăşurare şi atât Cadastrul Terenurilor, Cartea Funciară cât şi Registrul Cadastrului
funcţionează încă împreună, însă punerea în aplicare a unui Registru al Cadastrului este
împiedicată de lipsa de resurse financiare şi inadecvate de educaţie şi formare a personalului
(CEE-ONU, 2006). O astfel de suprapunere a terenurilor şi a sistemului de înregistrare nu
facilitează legalizarea aşezărilor informale.
Proiectul integrării urbane a Padinei iniţiat de Institutul de Planificare Urbană din
Belgrad, un nucleu compact al aşezărilor informale în partea de sud-est oferă un bun exemplu al
dificultăţilor instituţiei de a legaliza şi integra locuinţele informale.
În 2004, Institutul de Planificare Urbană a început implementarea unui Plan de integrare
pentru Padina bazat pe legalizarea procesului incluzând înregistrarea cadastrală, planificarea
spaţială şi integrarea vecinătăţii pe termen lung într-un master plan urban.
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Legalizarea locuinţelor informale: procesul de legalizare a locuinţelor informale în
Belgrad din ultimul deceniu nu a fost eficient. A reprezentat, mai degrabă, un exemplu tipic de
strategie politică populistă, creându-se, de exemplu, o situaţie în care era mai puţin costisitor să
legalizezi construcţiile ilegale decât să construieşti legal de la bun început. Existând cam 200.000
– 300.000 construcţii ilegale în Belgrad şi mai mult de 150.000 de cereri de legalizare în oraş,
rezultă că statutul legal a constituit un compromis politic (Krsnik, 2009).
În locul beneficiilor rezultate cum ar fi claritatea, taxa pe venit, furnizarea datelor,
securitate şi planificare, procedura de legalizare a fost slăbită de proprietatea neclară, lipsa
documentelor şi instituţiile încărcate (ex: procesul de legalizare a cerut deţinătorilor ilegali să
angajeze arhitecţi care să furnizeze documentarea retroactivă a clădirilor. Un calcul rapid al
timpului necesar pentru a furniza documentele a 200.000 de clădiri ilegale sugerează că aceasta
ar da de lucru permanent unei generaţii întregi a Facultăţii de Arhitectură din Belgrad,
aproximativ 100 de arhitecţi, de-a lungul vieţii lor profesionale).
Subevaluând calităţile şi caracteristicile oraşului informal, majoritatea structurilor mai
mici – locuinţe de familie – care intenţionau să parcurgă legalizarea au fost prinse în blocajul
birocratic, în timp ce dezvoltatorii neoficiali mai puternici au reuşit să depăşească toate
reglementările. Legislaţia relevantă urmărea să aducă sfârşitul construcţiei ilegale; în loc de asta,
a deschis un întreg set de posibilităţi pentru producţia de clădiri noi ilegale, dar nu mai puţin
realizabile. Au existat proteste ale investitorilor din structurile legale care s-au simţit discriminaţi
pe măsură ce construcţia necontrolată din suburbii continua să înflorească sub acoperişul
aplicării legalizării. Întreaga procedură de obţinere a unei autorizaţii de construcţie a devenit
inutilă în contextul licenţelor de construcţie post factum care ofereau o cale uşoară pentru o
construcţie mult mai ieftină (Topalović, 2011).
Soluţia aleasă de oficialităţi este de evacuare a persoanelor rezidente, demolare a
aşezărilor informale (Fig. 17) şi relocare (Fig. 18).

Fig. 17. Demolarea aşezărilor informale în
Noul Belgrad (2012)

Fig. 18. Relocare în containere de
14,8 mp în Makis, Belgrad, 2012

Sursa: Praxis, 2012

Sursa: Praxis, 2012
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4.2.2. Turcia
4.2.2.1. Problematica informalităţii – modul de abordare a problemei şi cauze ale
apariţiei şi dezvoltării aşezărilor informale
Turcia este o ţară în curs de dezvoltare, a cărei densitate a populaţiei este în creştere.
Dacă în 1950, populaţia număra aproximativ 21 milioane, acest număr a ajuns în anul 2005, la
aproximativ 68 milioane de persoane, iar la sfârşitul anului 2012 era de peste 75 milioane
(conform Institutului Naţional de Statistică din Turcia).
Totodată, populaţia a suferit o schimbare structurală în ceea ce priveşte urbanizarea, în
special după 1950. După al Doilea Război Mondial, ca şi alte ţări în curs de dezvoltare, Turcia sa confruntat cu o urbanizare rapidă, între anii 1965-1985 gradul de urbanizare fiind de 4,35% pe
an, comparativ cu rata medie de 1,5% pe an în ţările industrializate (Ozer et al., 2007).
Recensământul din 1970 a arătat că peste o treime din populaţie (38%) trăia în localităţi urbane,
în 1990, acest procent era de 59%. În tabelul 2 sunt prezentate ratele anuale de creştere din
zonele urbane şi rurale, şi ponderea în totalul populaţiei, în perioada 1927-2000.
Tabel 2. Rata anuală de creştere pentru zonele urbane şi rurale şi ponderea în totalul
populaţiei
Anul
Total
Populaţie Pondere
Rata
Populaţie Pondere
Rata
populaţie
rurală
(%)
anuală de
urbană
(%)
anuală de
(1000)
(1000)
creştere
(1000)
creştere
(%)
(%)
1927
13,648
10,342
75,8
3,306
24,2
1935
16,158
12,355
76,5
2,223
3,803
23,5
1,750
1940
17,821
13,475
75,6
1,734
4,346
24,4
2,672
1945
18,790
14,103
75,1
0,912
4,687
24,9
1,510
1950
20,947
15,703
75,0
2,149
5,244
25,0
2,247
1955
24,065
17,138
71,2
1,748
6,927
28,8
5,567
1960
27,755
18,895
68,1
1,953
8,860
31,9
4,921
1965
31,391
20,585
65,6
1,714
10,806
34,4
3,971
1970
35,605
21,914
61,5
1,251
13,691
38,5
4,733
1975
40,348
23,479
58,2
1,379
16,869
41,8
4,175
1980
44,737
25,092
56,1
1,329
19,645
43,9
3,047
1985
50,664
23,799
47,0
-1,058
26,866
53,0
6,261
1990
56,473
23,147
41,0
-0,556
33,326
59,0
4,310
2000
67,804
23,735
35,0
44,109
65,0
Sursa: Institutul Naţional de Statistică din Turcia, www.turkstat.gov.tr

Din datele prezentate în tabel, se remarcă un declin puternic în ponderea populaţiei rurale,
concomitent cu o creştere considerabilă a populaţiei urbane între anii 1950-1955 şi 1980-1985.
Doar o treime din această creştere este considerată naturală, restul de 2/3 provenind din migraţia
din zonele rurale spre cele urbane.
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În 2012, dintr-o populaţie de 75.627.384 de persoane în Turcia, ponderea în mediul urban
era de 77,3%, primele patru cele mai mari centre urbane (capitale de provincie) având
următoarele date:
 Istanbul – 13.710.512, 18,13 % din total;
 Ankara – 4.842.136, 6,4 % din total;
 Izmir – 3.661.930, 4,84 % din total;
 Bursa – 2.402.012, 3,18% din total.
În decurs de un deceniu, între 1950-1960, o populaţie de 1,5 milioane a migrat în mediul
urban, din care 600 000 în cele patru cele mai mari oraşe din Turcia. Această migraţie, care a
început puternic în 1950, şi care a pornit de la speranţa populaţiei rurale, după terminarea
războiului, în condiţii mai bune de viaţă în oraşe, a avut mai multe cauze. Una dintre acestea ar fi
procesul de modernizare a agriculturii, a impactului pe care l-a avut Planul Marshall (Ozer et al.,
2007) şi care n-a avut ca rezultat doar reducerea forţei de muncă în agricultură, dar şi absorbţia
micilor ferme de către mari proprietari de teren, care aveau o productivitate mai mare datorită
modernizării mijloacelor de lucru. O altă cauză a fost şi modelul liberal de dezvoltare economică
(Yonder, 2006), prin care s-a acordat prioritate industrializării şi urbanizării rapide, aceasta
ducând la extinderea zonelor industriale din localităţile urbane şi la cererea de mână de lucru.
Populaţia din zonele rurale a fost atrasă spre centrele urbane de posibilitatea obţinerii unui venit
mai mare şi sigur, şi de anumite facilităţi cum ar fi educaţia, sănătatea, cultura, etc.
Această situaţie a determinat modificări importante în principalele oraşe din ţară.
Migraţia spre oraşe a dat naştere la schimbări economice şi sociale importante, iar urbanizarea
rapidă a dus la probleme în evoluţia centrelor urbane, ca urmare a caracterului neplanificat al
acesteia, provocând, totodată şi probleme de mediu. Iar ineficienţa şi posibilităţile financiare ale
autorităţilor locale au făcut ca serviciile oferite să fie de o calitate slabă, şi spaţiul pentru o
locuire decentă să lipsească (Ozer et al., 2007).
Acest fenomen de migraţie, din zona rurală spre oraşe, reprezintă principalul factor al
apariţiei primelor aşezări informale, dezvoltate în anii ‘50 în zonele periurbane, în contextul
politicilor de liberalizare economică, inflaţie ridicată şi a mecanizării în agricultură. În 1949 s-au
legalizat toate construcţiile ilegale de pe terenul public din întreaga ţară şi s-a dat posibilitatea
municipalităţilor să ofere teren urban ieftin pentru acestea.
Primii imigranţi care au construit aceste locuinţe informale, uneori literalmente peste
noapte, la periferia marilor oraşe, erau săracii care au furnizat mână de lucru ieftină pentru
industria în curs de dezvoltare, într-o perioadă în care guvernele s-au aflat în imposibilitatea de a
satisface nevoile de locuire pentru aceste persoane defavorizate. Deoarece politicile acestor
guverne erau predominant populiste, li s-a permis acestor imigranţi să ocupe terenurile
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respective, care erau în cea mai mare parte terenuri publice şi să construiască, cu promisiunea că
vor fi dotaţi cu servicii şi utilităţi în schimbul voturilor (Adaman et al., 2005). Suprafeţele de
teren, fie agricole sau forestiere, ocupate astfel, au fost distruse parţial, în timp, de aceste aşezări.
Mai târziu, în anii 1960-1980, aşezările informale s-au extins, perioada respectivă fiind
caracterizată de schimbări produse de loviturile militare de stat din 1960 şi 1970, guvernele de
coaliţie slabe, şi de garantarea unor drepturi şi libertăţi democratice extinse ale individului prin
noua Constituţie. Acestor aşezări, formate din locuinţe construite ilegal, li s-a acordat, pe lângă
legalitate, şi un caracter de permanenţă în spaţiul urban, prin Legea nr.775, a locuinţelor
informale (gecekondu) din 1966 (Adaman et al., 2005), prin care s-a încercat organizarea
spaţială a acestora, şi care cerea instituţiilor publice pe terenul cărora erau construite aceste
locuinţe ilegale, să transfere aceste suprafeţe municipalităţii şi să se asigure infrastructura de
bază necesară. Această lege a fost primul document legal care a utilizat termenul de "gecekondu"
pentru a denumi locuinţele informale, şi este în vigoare şi în prezent, cu modificări aduse de
legislaţia ulterioară.
"Gecekondu" este definit oficial ca fiind o unitate de locuit construită pe terenul cuiva
fără aprobarea proprietarului şi în afara prevederilor legale privind construcţia clădirilor. Aceste
"gecekondu" sunt construite, de obicei, din materiale inferioare sau reutilizate, de un nivel
calitativ foarte scăzut, sunt lipsite de utilităţi şi de orice standarde urbane, constituie un pericol
pentru sănătate şi sunt locuite de o populaţie aflată la limita sărăciei (Ozer et al., 2007).
Un alt tip de dezvoltare al locuirii informale mai este şi subdiviziunea informală care
poate fi sub formă de titlu de proprietate comună sau subdiviziune privată, însă ambele sunt
ilegale.
Migraţia nu s-a produs numai de la sat la oraş, ci şi de la oraş la oraş, aceasta fiind
semnificativă mai ales în perioada 1980-1990, însă acest tip de migraţie a avut loc între oraşe
mai mici, cu caracteristici rurale spre centre metropolitane ca Istanbul, Izmir şi Ankara, după
cum se vede în tabelul 3:
Tabel 3. Migraţia populaţiei pe medii de rezidenţă, în perioada 1975-2000
Locul de rezidenţă
1975-1980
1980-1985
1985-1990
1995-2000
Total
3 584 421
3 819 910
5 402 690
6 692 263
De la oraş la oraş
1 752 817
2 146 110
3 359 357
3 867 979
48,90
56,18
62,18
57,80
%
De la sat la oraş
610 067
860 438
969 871
1 168 285
17,02
22,53
17,95
17,46
%
De la oraş la sat
692 828
490 653
680 527
1 342 518
19,33
12,84
12,60
20,06
%
De la sat la sat
528 709
322 709
392 935
313 481
14,75
8,45
7,27
4,68
%
Sursa: Ozer et al., 2007.
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Legea gecekondu din 1966, dar şi altele care au precedat-o sau au urmat în perioada
1980-1990, se înscrie într-o serie de legi de amnistiere a acestor "gecekondu" prin care, periodic,
au fost legalizate aşezările informale nou apărute. Dincolo de lege, soluţiile adoptate depindeau
de politica şi de relaţia pe care autoritatea locală o avea cu suburbiile, uneori fiind rezolvate
problemele legale şi spaţiale existente, alteori politica fiind de demolare a acestor locuinţe.
Astfel, unele zone cu locuinţe informale au obţinut accesul la unele utilităţi, cum ar fi
electricitatea, alimentarea cu apă şi canalizarea. Însă altele au ramas la stadiul de locuinţe
primitive, prinse între limita oraşului şi zona industrială (Adaman et al., 2005).
Departe de a preveni extinderea acestor aşezări, consecinţa acestor legi de amnistiere a
fost că gecekondu au crescut ca număr şi şi-au schimbat caracterul. Dezvoltarea infrastructurii de
transport, cum ar fi autostrăzile Transeuropeană şi Anatoliană sau podul peste Bosfor, a accelerat
procesul de extindere a aşezărilor informale (Ergenoglu et al., 2005). La un moment dat, stocul
terenurilor libere n-a mai fost suficient, iar persoanele sărace nou venite nu au mai avut unde săşi construiască propriile locuinţe ilegale. Astfel că unii dintre noii veniţi au devenit chiriaşii
proprietarilor de gecekondu existente (care au provenit din primele valuri de imigranţi şi care sau bucurat de privilegiul de a ocupa terenuri mai bune), care erau deja la al doilea sau al treilea
gecekondu, construit în scopul obţinerii de venituri din chirii (Adaman et al., 2005).
După 1980, transformarea urbană a fost influenţată de rata de creştere a inflaţiei şi de
reforma administraţiei locale, iar gecekondu a devenit tot mai mult o marfă şi a încetat să mai fie
o soluţie pentru masele care migrau spre oraşe. În această perioadă a apărut o piaţă a terenurilor,
iar ceva mai târziu, o piaţă a construcţiilor dedicată în întregime pentru gecekondu, legislaţia
existentă favorizând acest fenomen. Ca urmare a creşterii densităţii clădirilor în centrele oraşelor,
cuplate cu dezvoltarea sectorului serviciilor, a crescut şi cererea de locuinţe a clasei de mijloc,
ducând la creşterea valorii terenurilor din jurul marilor oraşe. Astfel, a crescut şi valoarea
zonelor cu gecekondu, ceea ce a încurajat unii proprietari ai acestor locuinţe să demoleze
clădirile iniţiale, pentru a construi alte clădiri, blocuri de apartamente, cu mai multe etaje, cu
scopul de a le vinde ulterior sau a le oferi spre închiriere, proces ce a dus la o divizare socială în
aceste aşezări, din care au apărut proprietarii de gecekondu şi chiriaşii acestora (Adaman et al.,
2005).
În perioada anilor '90 a apărut o nouă migraţie, de data aceasta forţată de conflictele
militare din sud-estul Turciei, care au creat valuri de refugiaţi (numite şi grupuri de persoane
strămutate în interiorul ţării) din aceste zone către oraşe, ceea ce a dus la agravarea situaţiei.
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Aceste grupuri care, spre deosebire de migraţia din mediul rural, nu au avut posibilitatea
de a se pregăti fizic şi psihic pentru această schimbare, au pornit din zonele estice şi sud-estice
ale Anatoliei atât spre oraşele din vest cât şi spre centrele urbane din regiune, numărul lor fiind
evaluat la circa un milion de persoane (Adaman et al., 2005).
Numărul acestor gecekondu a crescut de la un deceniu la altul, conform datelor statistice
privind ponderea populaţiei urbane care trăieşte în aceste aşezări informale: 4,7% în 1955, 23,7%
în 1970, 50% în 1984, şi aproape 61% în 1995 (Tabelul 4).
Tabel 4. Evoluţia numărului de gecekondu şi al populaţiei acestora pe ani
Anul
1955
1960
1965
1970
1980
1990
1995
Număr de
50
240
430
600
1,150
1,750
2,000
gecekondu (1000)
Numărul populaţiei
250
1,200
2,150
3,000
5,750
8,750 10,000
din gecekondu
(1000)
Sursa: Ozer et al., 2007.
În anul 2007, numărul de construcţii ilegale, concentrate în primele trei oraşe ale Turciei,
era estimat la circa 2 milioane (Ozer et al., 2007). Astfel, 70% din populaţia din Ankara, 55%
din Istanbul şi 50% din Izmir, trăia, la acel moment, în aşezări de gecekondu.
Aceste cartiere găzduiesc, în general, o populaţie săracă de lucrători, care sunt, însă, în
imposibilitatea de a-şi satisface nevoile de bază, şi trăiesc la sau sub limita sărăciei. Zonele cu
gecekondu nu pot fi conturate prin frontiere clare, se regăsesc în zone nelocuibile, pe pante
abrupte sau în apropierea autostrăzilor, iar principalele caracteristici sunt faptul că cele mai
multe dintre case sunt construite la întâmplare, şi nu se poate vorbi de urbanism în cazul acestor
aşezări. În 1991, construcţiile gecekondu din cele mai mari oraşe ale Turciei aveau suprafeţe
între 50 şi 99 m2, foarte puţine fiind mai mici de 49 m2 sau mai mari de 120 m2 (Umut, 2005).
Calitatea construcţiilor, a materialelor, este scăzută, nerespectând nicio regulă de proiectare (un
semnal de alarmă asupra acestui aspect a fost dat de dezastrul produs la cutremurul din 1999, din
zona Marmara, care a afectat în special Istanbul şi Izmir), se utilizează energia electrică, cel mai
adesea, prin racordarea ilegală la cablurile de înaltă tensiune, străzile sunt înguste, iar maşinile de
pompieri sau de salubritate au dificultăţi în a pătrunde în aceste aglomerări de locuinţe (Adaman
et al., 2005).
Infrastructura de bază este inadecvată, lipseşte canalizarea, ceea ce poate duce la poluarea
pânzei freatice, lipsesc sau sunt sub limita necesară locurile de joacă şi parcurile. Pe lângă toate
acestea, unele zone cu aşezări informale au devenit cunoscute ca locuri care favorizează violenţa,
crimele şi anarhia, fiind marginalizate şi ducând la excluderea socială a celor care locuiesc aici.
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4.2.2.2. Cadrul legislativ privind aşezările informale
De-a lungul timpului, începând după al Doilea Război Mondial, au fost emise legi pentru
dezvoltarea sectorului locuinţelor şi în scopul de a rezolva problemele existente privind
extinderea aşezărilor informale. Până în 1984, aceste legi au avut un caracter tolerant cu
locuinţele informale, legalizându-le pe cele existente la momentul emiterii legii respective.
Cronologia legilor numite de „amnistiere” a gecekondu, începe în 1948, prin Legea încurajării
construcţiilor, fiind urmată de legile de legalizare a gecekondu din 1949, apoi cea din 1953 –
care a legalizat aşezările ilegale existente la acel moment, dar interzicea dezvoltarea în
continuare a construcţiilor ilegale instituind pedepse şi demolarea acestora.
În 1963, prin legea nr. 327, s-au legalizat din nou construcţiile ilegale existente şi a fost permis
accesul acestora la servicii municipale. Legea Gecekondu din 1966 a propus, pe lângă legalizarea
locuinţelor informale şi instituirea unui fond din care să se pună la dispoziţie teren pentru
construcţia de locuinţe ieftine.
Legile care au urmat, în 1976 şi 1983, au continuat practica de legalizare a aşezărilor
ilegale, fiind, mai curând, revizuiri ale legii din 1966, însă au fost instituite şi noi reguli de
redezvoltare a fostelor zone cu gecekondu, cum ar fi Legea nr. 3290 din 1986 prin care se
stabilea o înălţime maximă a construcţiei de 12,50 m (Umut, 2005).
O nouă abordare în lupta cu problemele privind locuinţele, şi care propunea creşterea
producţiei de locuinţe la nivel naţional, a apărut în 1981, prin Legea Fondului Administraţiei
pentru Dezvoltarea Locuinţelor, nr 2981, care extinde termenul de amnistiere al gecekondu până
în 1984, dar limitează terenul alocat fiecărei gecekondu la 400 m2. Trei ani mai târziu, a apărut
Legea nr.2985 din 1984, prin care s-a înfiinţat Administraţia pentru Dezvoltarea Locuinţelor
(TOKI) şi s-a stabilit păstrarea Fondului în afara bugetului obişnuit, şi care urma să fie alocat în
oferirea de credite pentru locuinţe şi construcţia de locuinţe (Housing Development
Administration of Turkey, 2013).
Scopul principal al creării acestui Fond a fost de a oferi sprijin public, prin veniturile
alocate acestui scop şi prin administraţia creată, pentru satisfacerea nevoii de locuinţe la nivel
naţional şi pentru a obtine o dezvoltare urbană organizată. Întrucât priorităţile în contextul
soluţionării problemei locuinţelor şi a urbanizării s-au schimbat în ultimii zece ani, în cadrul
legislativ stabilit anterior au fost adăugate noi funcţii Administraţiei pentru Dezvoltarea
Locuinţelor după anul 2000, printre care se regăseşte şi acordarea de credite pentru construcţia
de locuinţe şi pentru proiecte de transformare a zonelor cu locuinţe informale. De asemenea,
Administraţia este autorizată să renoveze zonele în care sunt amplasate aşezări informale prin
eliminarea acestora sau recâştigarea acestor spaţii prin reabilitarea lor, şi prin implementarea
construcţiilor noi, şi este autorizată să realizeze toate tipurile de planuri de dezvoltare la orice
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scară, pentru a realiza sau modifica planurile din zonele stabilite ca amplasamente pentru
construirea locuinţelor.
Odată cu intrarea în vigoare a Legii Dezvoltării Urbane (nr.3194), în 1985,
municipalităţile au obţinut autoritate sporită privind dezvoltarea urbană şi au fost autorizate să
elaboreze, să aprobe şi să implementeze planuri urbane de până la scara 1:1000.
După 1990, a început o dezvoltare intensă a sectorului construcţiei de locuinţe, în
contextul noii legi de reconstrucţie apărute în 1984, fiind prevăzute pedepse pentru cei implicaţi
în fenomenul de creştere a spaţiilor locuite informal.
În prezent, în politica guvernamentală din Turcia, cu privire la locuire şi urbanizare, sunt
declarate, ca priorităţi, reducerea distribuţiei inegale la nivel regional şi furnizarea de alocaţii
echilibrate către investiţiile în locuinţe, prevenirea construcţiei de locuinţe neautorizate şi
renovarea zonelor cu locuinţe informale, reabilitarea şi îmbunătăţirea stocului de locuinţe
existent, îmbunătăţirea capacităţilor de transport intra-urban, crearea unor zone adecvate de
agrement, etc. Sectorul locuinţelor, considerat cel mai mare din economia Turciei, este
interconectat strâns cu ocuparea forţei de muncă, inflaţia şi activarea economiilor la nivel local şi
naţional, şi care constituie probleme majore căreia ţara trebuie le facă faţă (TOKI, 2013).
4.2.2.3. Studii de caz privind aşezări informale şi soluţii propuse pentru rezolvarea
situaţiilor de informalitate
Politicile aplicate în Turcia, referitoare la aşezările informale au suferit diverse
transformări de la o perioadă la alta. În general, în ultimii ani, aceste politici au fost îndreptate
spre atingerea a trei obiective ce privesc aceste zone: modernizarea, degajarea (demolarea) şi
prevenirea (Colakoglu, 2004). Primele tentative ale municipalităţilor de a elabora proiecte pentru
locuinţe în masă au avut loc în 1974, cele mai importante exemple fiind înfiinţarea unor noi
cartiere de locuinţe în Ankara (Izmit şi Batikent) care au constituit alternative la zonele ilegale
din aceste districte.
Cu toate acestea, prima aşezare informală, apărută ca urmare a migraţiei spre oraş, a fost
înfiinţată în 1946, la Istanbul, în cartierul Kazlicesme-Zeytinburnu, care se află aproape de zona
industriei pielăriei (Ergenoglu et al., 2005). Alte ramuri ale industriei care s-au dezvoltat de
atunci au dus la răspândirea unor noi aşezări informale în Istanbul.
Fiind cel mai mare centru urban al Turciei, Istanbul este un caz reprezentativ, populaţia
de aici reprezentând 24% din populaţia urbană a ţării, comparativ cu 18% cât era în 1960. În anul
2000, populaţia din Istanbul era comparabilă cu cea a Parisului sau Osaka, fiind de 10 milioane
(Yonder, 2006). Aici evoluţia aşezărilor informale a fost spectaculoasă, ponderea populaţiei care
trăieşte în aşezări informale crescând de la 4,7% în 1955, la 55% în 2007, din totalul populaţiei
urbane.
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Aceste zone sunt caracterizate de o infrastructură neadecvată, poluare, lipsa de spaţiu şi
un sistem de transport dominat de microbuze. Reţeaua de străzi s-a dezvoltat necoordonat odată
cu subdiviziunile “private” ale terenului, iar după 1980, a crescut densitatea construcţiilor în
cartierele informale existente (Fig. 19 şi 20). Totodată, a început să se dezvolte şi construcţia
formală în sectorul locuinţelor, care a pătruns în zonele aşezărilor informale. După 1999, zona a
fost afectată grav de cutremurul din Marmara, locuinţele informale fiind cele mai afectate, nu
numai datorită factorilor geologici, dar şi datorită rezistenţei slabe şi a densităţii lor, studiile
arătând că aceste aglomerări reprezintă zone cu cel mai mare risc.

Fig. 19. Locuinţe din aşezări informale, în Istanbul (Sursa: Yonder, 2006)
Ulterior au fost create oportunităţi pentru transformarea urbană a zonelor afectate, atât
prin Legea Municipalităţilor din 2004, prin care s-a acordat municipalităţilor noi responsabilităţi
şi autoritatea de a elabora proiecte de atenuare a efectelor dezastrelor, şi reînfiinţarea, în 2005, a
Centrului de Proiectare Urbană şi de Planificare Metropolitană din Istanbul (Yonder, 2006).

Fig. 20. Zonă de locuinţe informale transformată în imobile de locuinţe colective, Istanbul
Sursa: Yonder, 2006.
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Aşezări informale în Istanbul s-au dezvoltat şi în Armutlu (Ergenoglu et al., 2005) în
districtul Fatih Sultan Mehmet (în apropierea podului peste Bosfor), dar şi în cartiere vechi,
precum Tarlabaşi, acesta fiind un caz aparte (Fig. 21).

Foto 21. Locuinţe informale în cartierul Tarlabaşi din Istanbul
Sursa: Tolga, 2009.

Tarlabaşi se află la câteva sute de metri de Strada Istiklal, care este centrul cultural al
metropolei. Zona este alcătuită în cea mai mare parte din cladiri istorice cu 4 şi 5 etaje, datând
din secolul 19 şi începutul secolului 20. Iniţial, cartierul a fost locuit de minorităţi nonmusulmane (greci şi armeni), care s-au mutat după schimbările politice din anii ‘40 care au
afectat statutul minorităţilor.
Astfel, acest cartier vechi a fost ocupat de populaţia care a migrat din centrul şi nordul
ţării în perioada de industrializare şi urbanizarea rapidă de după 1950. Tot aici s-au stabilit şi
kurzi refugiaţi în urma războiului civil din sud-estul Turciei, dar şi imigranţi din afara ţării, astfel
că, în final, Tarlabaşi a devenit adăpost şi pentru imigranţi din Africa şi populaţia de etnie romă.
În 2006, circa 20.000 m2 cuprinzând 278 de parcele au fost declaraţi zonă de regenerare,
ca urmare a unei petiţii a municipalităţii locale. Baza legală pe care s-a realizat procesul de
renovare al acestei zone istorice, a fost Legea Protecţiei Patrimoniului Istoric şi Cultural
Degradat prin Renovare şi Reutilizare, care permitea autorităţilor locale să implementeze aceste
proiecte fără consimţământul proprietarilor. Majoritatea rezidenţilor din zonă s-au opus, astfel că
în 2008, atât proprietarii cât şi chiriaşii au format o asociaţie împotriva proiectului de renovare,
cerând condiţii mai bune decât cele oferite prin proiectul existent prin care rămâneau cu doar
42% din suprafaţa utilă a construcţiilor renovate, zona urmând să fie dezvoltată cu servicii mixte
de locuinţe de lux, centre comerciale, cafenele şi hoteluri.
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Procese de transformare urbană au loc şi în alte zone cu locuinţe informale din Istanbul,
un exemplu ar fi zonele din jurul barajului Omerli, şi anume cartierele Sultanbeyli, Alemdar,
unde gecekondu au fost înlocuite cu blocuri de apartamente cu mai multe etaje.
Cu toate acestea, în Istanbul continuă dezvoltarea necontrolată, ilegală, a construcţiilor,
pe fondul luptei pentru putere între administraţia centrală şi cea locală, în condiţiile în care
ultimul Plan care a cuprins zona metropolitană a fost elaborat în 1995 (Colakoglu, 2004).
O altă zonă metropolitană importantă în care s-au dezvoltat zone de locuinţe informale
este Ankara. Având o rată de creştere anuală a populaţiei de 2,4% (în 2000), se consideră că este
mai puţin afectată de fenomenul gecekondu decât alte oraşe, specula cu terenuri şi dezvoltarea
oraşului fiind ţinute oarecum sub control. Nuclee de gecekondu au apărut în zonele de est, sud şi
nord ale regiunii, iar acestea sunt într-o condiţie mai bună comparativ cu alte mari oraşe. Aici,
gecekondu au fost construite de persoane care nu-şi permit o locuinţă construită legal sau în
scopuri speculative. Începând din 1993 s-au aplicat Planuri de Îmbunătăţire pentru 92% din
zonele cu gecekondu din Ankara, şi ca urmare acestea s-au redus, fără ca aceasta să însemne şi o
schimbare a condiţiilor sociale sau a mediului acestora (Umut, 2005).
În perioada 1990-1994, în mai multe zone din Ankara, şi anume Yenimahalle, Cankaya şi
Sincan, un număr mare de gecekondu au fost transformate în blocuri de apartamente, aceste zone
fiind atractive pentru investitori.
Un proiect de renovare urbană a fost început la sfârşitul anilor 80 în Cankaya, de către
Municipalitatea Ankara, numit Proiectul Dikmen Valley, un cartier format din complexuri de
birouri şi apartamente, în blocuri multietajate, acesta fiind continuat şi în anii următori (Fig. 22).

Fig. 22. Proiectul de regenerare urbană Dykmen Valley, Ankara
Sursa: www.wowTurkey.com

Pe de altă parte, alte zone nu au suferit astfel de transformări, iar stocul lor de locuinţe
este încă alcătuit în cea mai mare parte din gecekondu. Acestea au fost mai puţin atractive pentru
investitori, fiind caracterizate ca zone inaccesibile din punct de vedere geografic, poziţionate
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departe de infrastructura urbană existentă, şi cu complicaţii privind titlurile de proprietate asupra
terenului (Umut, 2005).
În zonele renovate, atât chiriaşii cât şi proprietarii au fost afectaţi de schimbările produse
prin îmbunătăţirea condiţiilor şi dezvoltarea noilor construcţii, întrucât după acest proces
chiriaşii nu şi-au mai putut permite chirii în aceste zone, iar proprietarii au fost nevoiţi să-şi
vândă proprietăţile renovate şi să se mute în alte districte, întrucât nu puteau suporta costurile
întreţinerii unor astfel de apartamente (Umut, 2005).
Prin aceste transformări, caracteristicile spaţiale ale aşezărilor de gecekondu, cu clădiri
joase şi înconjurate de grădini, s-au pierdut. Procesul de transformare al unor foste aşezări
informale din zona Ankara, prin Planul de Îmbunătăţire, a dus, mai curand, la verticalizarea şi
densificarea spaţiului construit, pierzându-se, în schimb, din spaţiile verzi şi existând pericolul ca
zonele cu construcţii formale învecinate, netransformate, să decadă în timp (Umut, 2005).
Conform propunerilor de rezolvare a problemelor ridicate de locuirea informală,
prezentată de Bayram Uzun şi Mehmet Cete, în 2004, prin lucrarea ”A Model for Solving
Informal Settlement Issues in Developing Countries”, pentru fiecare aspect caracteristic zonelor
cu gecekondu, trebuie să existe o soluţie de contracarare a acestuia. S-a elaborat, astfel, un set de
ipoteze, în urma cărora să se poate stabili un set de măsuri, după cum urmează:
 aşezările informale sunt construite neorganizat, fiind constituite din clădiri de calitate
scăzută, atât a confortului cât şi a rezistenţei structurii. Prin urmare, apare necesitatea de a
transforma aceste aşezări prin construirea unor clădiri moderne şi rezistente la cutremur
(în condiţiile în care majoritatea localităţilor Turciei sunt amplasate în zone cu risc
seismic);
 dreptul proprietarilor de locuinţe din aceste zone, de a construi aici, să fie în comun cu cel
al autorităţilor publice. Altfel spus, aceşti proprietari nu ar trebui sa aibă toate drepturile
asupra construcţiilor dezvoltate pe aceste terenuri, ci doar dreptul la un singur
apartament;
 antreprenorii de construcţii, care lucrează conform unei reguli generale, frecvent întâlnită
în Turcia, de a oferi un apartament proprietarilor terenului, în schimbul proprietăţii
acestora, ar trebui sa fie incluşi în acest mecanism. Astfel ar fi asigurat fondul necesar
pentru transformarea acestor aşezări informale în construcţii moderne;
 metoda propusă pentru implementare mai curând pe bază de cvartale, decât de parcele, să
fie susţinută de o lege privind transformarea urbană.
Această metodă îşi propune să rezolve, astfel, anumite probleme caracteristice aşezărilor
informale, comune ţărilor în curs de dezvoltare, şi anume, integrarea acestora în mediul urban şi
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formalizarea drepturilor de proprietate pe aceste terenuri. Printre beneficiile care decurg din
această metodă trebuie menţionat faptul că:
 nu vor fi necesare exproprieri de către autorităţile locale şi se rezolvă probleme ca
utilizarea neplanificată a terenului;
 în urma reajustării terenului, fiecare proprietar din aceste zone va avea o construcţie
realizată conform standardelor şi rezistentă la cutremur;
 prin transformarea acestor mahalale în cartiere cu clădiri moderne, se îmbunătăţeşte
aspectul estetic;
 se reduc problemele de mediu specifice aşezărilor informale - contaminarea solului şi
apei, etc.
În concluzie, aşezările informale în Turcia au apărut şi s-au dezvoltat ca urmare a mai
multor factori, cei mai semnificativi fiind afluxul de persoane către zonele urbane şi urbanizarea
rapidă, conflictele armate şi dezastrele naturale (cum ar fi cele provocate de cutremure) care au
produs deplasări masive ale populaţiei spre locuri sigure şi cu mai multe oportunităţi,
administraţia publică ineficientă şi planificarea neadecvată a terenurilor, precum şi înregistrarea,
de-a lungul timpului, a unor politici populiste care au perpetuat caracterul informal al acestor
spaţii.
Prin caracteristicile lor, aşezările informale reprezintă dimensiunea spaţială prin care s-a
materializat fenomenul de excluziune socială, cu precădere în marile centre urbane, şi în care se
concentrează cea mai mare parte a populaţiei sărace, deşi aceste aşezări şi oamenii care le
populează poartă povara ritmului crescut al urbanizării.
În ultimele decenii au fost iniţiative ale autorităţilor centrale şi locale în scopul
reglementării problemelor ridicate de aşezările informale, unele dintre acestea concretizându-se
prin proiecte de succes, dar altele aşteptându-şi, încă, rândul pentru a fi puse în practică.
4.2.3. Armenia
După obţinerea independenţei, Armenia a adoptat legi şi reglementări privind sectorul
locuinţelor. Noua legislaţie din Armenia a încurajat aplicarea voluntară a rezidenţilor clădirilor
neautorizate şi de pe terenuri ocupate ilegal, la Comisia de Cadastru şi Proprietăţi Imobiliare
pentru a-şi formaliza drepturile de proprietate. Această legislaţie stabileşte nişte taxe
corespunzătoare suprafeţei construcţiei sau a terenului. Pentru ca aceste drepturi să fie
recunoscute, nu trebuie să fie în conflict cu normele de dezvoltare urbană, nici să limiteze
drepturile altor persoane, iar proprietatea să fie sigură.
Dreptul de proprietate este recunoscut dacă terenul este achiziţionat la valoarea sa
cadastrală. De asemenea, există posibilitatea de a închiria proprietatea, cadrul legislativ
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specificând şi taxele existente pentru închiriere. Se aşteaptă ca procesul de legalizare să aducă un
număr mare de construcţii ilegale pe piaţa locuinţelor autorizate. În 2001, doar 0,3% din locuinţe
de pe 18.000 m2 au fost demolate ca fiind inadecvate.
Începând din 2000, a fost permisă privatizarea locuinţelor, fără restricţii, astfel că 96%
din stocul de locuinţe al ţării a fost privatizat.
Conform datelor Ministerului Dezvoltării Urbane din Armenia, numărul persoanelor fără
adapost sau cu locuinţe care trebuie îmbunătăţite este de circa 66.000 (reprezentând 8,4% din
populaţia permanentă a Armeniei), iar dintre aceştia 30.000 (3,8% din totalul populaţiei
permanente) nu au locuinţe şi trăiesc în „domiki” (în traducere însemnând „case mici”),
adăposturi temporare care sunt containere metalice (Fig. 23) sau structuri din lemn sau piatră,
amplasate, de regulă, în spaţii publice (Stepanyan şi Varosyan, 2009). Acestea sunt lipsite de
utilităţi edilitare de bază: apă, electricitate, gaze.

Fig. 23. Locuinţa informală de tip „domiki” (Sursa: Stepanyan şi Varosyan, 2009)
Există însă şi un alt tip de locuire informală, dezvoltat de către populaţia refugiată sau
deplasată intern, însă aceste aşezări sunt formate cu permisiunea statului sau a municipalităţii ca
răspuns rapid şi temporar la o criză majoră, cum ar fi conflictele armate apărute în zonele
apropiate.
Războiul din zona Caucazului a dus la crearea unor probleme majore, pe termen lung,
privind sectorul locuinţelor din ţările afectate.
Conflictul din Nagorno Karabah a provocat un flux estimat la 350.000 de refugiaţi în
Armenia. Începând din 1994, prin fonduri ale Naţiunilor Unite şi ale altor instituţii, peste 4300
de refugiaţi au fost adăpostiţi în clădiri cu apartamente sau locuinţe individuale. Au rămas o
prioritate grupurile de refugiaţi care continuă să trăiască în centrele colective (Fig. 24) sau în
„domiki”.
Conform unor estimări, circa 40% din aceste persoane trăiesc în aceste structuri
temporare, sau mici caravane amplasate în spaţii publice. Alţii locuiesc în foste hoteluri, şcoli
sau grădiniţe transformate în locuinţe temporare. Aceste grupuri vulnerabile trebuie să facă faţă
unor condiţii sărăcăcioase de locuit şi obstacole majore pentru a se integra (UNECE, 2009).
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În Armenia sunt astfel de adăposturi pentru 40.000 familii reprezentând refugiaţi din zone
de conflict sau victime ale cutremurului din 1988.
În prezent, în Armenia există multe structuri rezidenţiale neterminate, construcţia
acestora începând încă din 1991, dar a fost sistată din cauza epuizării fondurilor. Cele mai multe
se află în zona seismică a ţării şi în Erevan. De asemenea, sunt numeroase clădiri avariate de
cutremur, dar care ar putea fi consolidate şi renovate. Legislaţia din Armenia prevede că locuirea
în aceste structuri avariate este ilegală, iar procesul de înregistrare şi legalizare a acestor
construcţii este încă în curs (Stepanyan şi Varosyan, 2009). Totuşi, o parte dintre aceste locuinţe
avariate şi, prin urmare nesigure, adăpostesc alte 10% din populaţia aşezărilor informale.

Fig. 24. Locuinţe colective informale (Sursa: Stepanyan şi Varosyan, 2009)
Nu există, încă, o strategie guvernamentală care să rezolve problemele acestor grupuri
vulnerabile, ci au fost implementate proiecte ad-hoc, pe baza unor decizii guvernamentale,
existând 15 astfel de proiecte, cele mai multe fiind în curs de realizare.
La începutul anului 2009, numărul total al familiilor incluse în acest proiect era de
33.730, din care 19.800 primiseră locuinţe. Guvernul actualizează lista potenţialilor beneficiari în
fiecare an (Stepanyan şi Varosyan, 2009).
Pe această listă intră următoarele categorii de grupuri vulnerabile:
 rezidenţi în clădiri cu mai multe apartamente care sunt supuse demolării;
 rezidenţi lipsiţi de locuinţe în urma exproprierii terenurilor către stat pentru nevoile
comunităţii;
 populaţia aflată în apropierea frontierei statului;
 persoane strămutate în urma cutremurelor din 1988 şi 1997;
 refugiaţi veniţi din Azerbaidjan între anii 1988 şi 1992;
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 persoane care trăiesc în case din lemn în zona rurală, sau în zone cu risc de alunecare a
terenului sau căderi de stânci;
 copii rămaşi fără părinţi sau familii ale soldaţilor ucişi.
În planul de acţiune al guvernului pentru perioada 2009-2012, a fost acordată o atenţie
specială proiectelor de locuinţe pentru grupuri vulnerabile social care sunt constituite de cei
rămaşi fără adăpost în urma cutremurului, refugiaţi, familiile tinere defavorizate şi persoanele cu
dizabilităţi. Unele municipalităţi au construit locuinţe sociale cu ajutor din partea primăriei şi a
organizaţiilor internaţionale, apartamentele din aceste clădiri fiind alocate persoanelor
defavorizate, în special refugiaţi şi bătrâni. De asemenea, au fost prevăzute împrumuturi
preferenţiale din buget şi acordate pentru cazuri similare (Stepanyan şi Varosyan, 2009).
În Armenia, sectorul privind construcţia de locuinţe s-a dezvoltat semnificativ în ultimii 5
ani, în principal prin investiţii în locuinţele din sectorul privat (în special în Erevan), dar şi
„legalizarea” graduală a locuinţelor ilegale sau semilegale. Aceste construcţii sunt realizate cu
fonduri din diferite surse: bugetul de stat, organizaţii internaţionale donatoare, mai ales în zonele
afectate de cutremur, şi surse publice. Creşterea semnificativă a volumului de construcţii în
sectorul locuinţelor a făcut ca acest sector să fie în fruntea economiei cu cea mai mare pondere în
PIB-ul naţional.
4.2.4. Croaţia
Croaţia este considerată o ţară în curs de dezvoltare, iar studiile UN-HABITAT şi
UNECE au indicat că 19% din populaţie trăieşte în condiţii de locuire informală, în mahalale,
fără acces la servicii de bază sau în locuinţe supraaglomerate. Acest procent încadrează Croaţia
la acelaşi nivel cu România şi alte ţări din fosta Yugoslavie (2005).
Una din cauze este mobilitatea populaţiei, caracterizată de un flux mare de imigranţi în
ultimii ani, fiind o consecinţă a războiului din zonă. Astfel, imigranţii, în majoritate, sunt croaţi
din Bosnia şi Herzegovina şi din Republica Yugoslavia, care s-au mutat în Croaţia definitiv. În
2003, peste 350.000 de persoane aveau statut de refugiat, persoane strămutate sau reîntorşi în
locul de origine. Pe perioada conflictului armat din regiune, începând cu 1991 şi până în 1995, o
masă mare de refugiaţi a ajuns în Croaţia. Totodată, o parte a populaţiei, de etnie sârbă, şi-a
abandonat locuinţele din Croaţia, lăsând astfel, în administrarea guvernului, un stoc numeros de
proprietăţi care au fost alocate temporar celor care aveau nevoie de locuinţe. Astfel s-a impus
adoptarea unor legi şi politici de locuire care să asigure o rezolvare satisfăcătoare a situaţiei
create. În scopul alocării locuinţelor abandonate refugiaţilor şi persoanelor strămutate, au fost
amendate legile existente şi introduse noi legi, privind drepturile de ocupare asupra acestor
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locuinţe sociale, iar primele prevederi în acest sens au apărut în Legea privind utilizarea
temporară a apartamentelor (nr.276), intrată în vigoare în 1991, şi care specifică intrarea în
administrarea temporară de către statul croat, a apartamentelor abandonate de deţinătorii cu drept
de ocupare, pentru a oferi locuinţe numărului în creştere a persoanelor refugiate în Croaţia.
Această lege nu pune în discuţie titlul legal de proprietate al deţinătorilor anteriori care şi-au
abandonat locuinţele, însă ulterior, în 1992, s-au adus amendamente la Legea privind Locuirea
care data din 1985, prin care se revoca dreptul de proprietate al celor care-şi abandonaseră
locuinţele, stipulându-se că „dreptul de ocupare va înceta pentru toate persoanele care au comis
sau comit acte de ostilitate împotriva Croaţiei”. Acest nou articol a fost utilizat pentru a refuza
ocupanţilor iniţiali ai locuinţelor, dreptul de a utiliza aceste locuinţe odată ce au fost abandonate,
aceste persoane fiind, în general, de origine sârbă. Pe baza acestor prevederi, se estimează că
între 14.000 şi 20.000 de persoane cu drept de ocupare au pierdut acest drept asupra locuinţelor
lor, acestea fiind persoane care au plecat în timpul războiului şi care nu şi-au mai ocupat locuinţa
pentru mai mult de 6 luni consecutiv.
În acelaşi fel s-a procedat cu proprietăţile private abandonate de către minoritatea sârbă
din Croaţia care a plecat în timpul războiului, în timp ce croaţii din Bosnia imigrau în masă în
Croaţia. Prin urmare, în 1995, Legea privind preluarea temporară a proprietăţii a permis
guvernului croat sa preia administrarea proprietăţii private „abandonate”, inclusiv proprietatea
asupra bunurilor mobile, cum ar fi mobilierul, şi să o acorde, spre folosinţă temporară,
persoanelor care aveau nevoie, majoritatea refugiaţi de etnie croată.
După sfârşitul războiului, returnarea proprietăţii private către deţinătorul legitim, dinainte
de război, a devenit o problemă majoră pentru guvernul croat. Mai mult, a trebuit prevăzută şi
asigurarea de locuinţe pentru cei cu drept de ocupare care şi-au pierdut acest titlu ca urmare a
legislaţiei din timpul războiului. Această lege, spre deosebire de cele menţionate mai sus, include
şi un număr uriaş de proprietăţi private din zona rurală, astfel rămânând sate întregi şi mici oraşe
părăsite la sfârşitul războiului.
În prezent, legislaţia croată nu are prevederi specifice privind locuirea în favoarea
grupurilor vulnerabile şi cu venituri mici. Cu toate acestea, legea privind serviciile sociale, ca şi
Programul recent al Construcţiilor de locuinţe cu fonduri publice, oferă beneficii care privesc
sectorul locuinţelor.
Problema construcţiilor ilegale în Croaţia este semnificativă, în special, în zonele de
coastă unde, în cele mai multe cazuri, acestea reprezintă o a doua locuinţă sau constituie
dezvoltarea de construcţii prin care se urmăreşte profitul şi care încalcă regulile de urbanism şi
de construire. Aceste locuinţe sunt, de regulă, asociate cu zone extra-urbane, de recreere sau
zone de coastă, sunt construcţii de bună calitate, în zone cu densitate de locuire mică. Această
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problemă a luat amploare după 1995, când reglementările pentru legalizare au fost revocate şi
posibilităţile de racordare la infrastructură au crescut (UNECE, 2009).
Un exemplu grăitor îl reprezintă cele 9.000 de clădiri ilegal construite pe insula Vir şi alte
1.800 pe coasta din Rogoznica, moştenirea reprezentată de aceste aşezări informale în Croaţia
venind din perioada socialistă a ţării. Reglementările introduse în 1992 au permis legalizarea
tuturor clădirilor informale (estimate atunci la 100.000), astfel că, pe parcursul a trei ani, 35.000
de clădiri au fost legalizate. Ministerul Protecţiei Mediului şi Planificării spaţiale a luat măsuri
pentru rezolvarea problemei locuinţelor informale, astfel că, până în anul 2007, 1600 de clădiri
informale au fost demolate, iar alte 4000 au fost legalizate. Înainte de a fi demolate, se
efectuează o verificare amănunţită pentru a se stabili dacă aceste clădiri sunt locuite şi / sau
rezidenţii lor mai deţin şi alte proprietăţi. În astfel de cazuri, demolarea este amânată, iar
legalizarea este integrată în procesul de planificare (UNECE, 2009).
În cazul construcţiilor ilegale construite în zone naturale sau culturale protejate, şi de
mare importanţă (situri arheologice, păduri, zone de coastă), acestea au fost demolate.
O alta cauză care accentuează problema informalităţii este reprezentată de minoritatea
romă. Conform cu ultimele recensăminte, în anul 2001, în Croaţia erau 9.463 romi, aceasta
însemnând o creştere cu 41% faţă de datele recensământului din 1991. Cea mai mare parte a
acestei populaţii este concentrată în regiunea Medimurje, conform cu datele din 2003, aici
existau 100 de aşezări, considerate informale, în 15 din 21 de comitate ale Croaţiei, 40 dintre
acestea fiind amplasate în extravilan, iar 60 de aşezări fiind grupate în intravilan. În 10 dintre
aceste comitate, în care au apărut probleme de locuire informală, sunt grupate 70 aşezări cu o
populaţie de aproximativ 12.000 romi (UN-HABITAT, 2005).
De altfel, romii din Croaţia trăiesc cel mai adesea în aşezări informale, fără a avea
drepturi de proprietate, şi sunt, astfel excluşi de la repunerea în posesie, de după război, a caselor
pe care le-au avut anterior, întrucât această repunere în posesie necesită un titlu de proprietate
legal. Mai mult, aceste aşezări informale nu sunt recunoscute de autorităţile locale, care le
consideră ilegale. Fără o protecţie legală, aceste aşezări ale romilor sunt adesea ţinte uşoare ale
atacurilor criminale.
În 2003, guvernul din Croaţia a adoptat „Programul Naţional pentru Romi”, prin care s-a
urmărit eliminarea discriminării acestei minorităţi, îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi integrarea
acesteia în societatea croată. Programul a semnalat lipsa datelor precise asupra aşezărilor rome şi
a condiţiilor de trai ale acestora şi a permis, de asemenea, recunoaşterea şi legalizarea acestor
aşezări dezvoltate pe terenurile deţinute de stat, prin vânzare sau cesiune fără plată.
Întrucât, după o primă evaluare, în 2004, rezultatele n-au fost cele aşteptate în urma
implementării, în 2005, s-a adoptat un Plan de acţiune, pe 10 ani, pentru integrarea romilor.
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Acest plan se bazează pe iniţiativa numită „Decada incluziunii romilor”, care a fost adoptată de
mai multe ţări central şi sud-est Europene, în 2005, şi care este susţinută de comunitatea
internaţională. Acest plan, are ca obiectiv, printre altele, să asigure populaţiei romilor acces în
egală măsură, ca şi altor populaţii, la locuire.
Croaţia este considerată, de către UNECE, un exemplu de ţară în care se realizează
legalizarea aşezărilor informale ca parte integrantă a eforturilor de dezvoltare a unor planuri care
să reglementeze dezvoltarea la nivel local.
Pactul de Stabilitate şi UN-HABITAT au iniţiat un program regional de susţinere în
scopul îmbunătăţirii capacităţii de dezvoltare urbană şi a sectorului locuinţelor în mai multe ţări
din zona balcanică, printre care şi Croaţia.
4.2.5. Albania. Studiu de caz: Tirana
4.2.5.1. Abordarea problematicii aşezărilor informale
Guvernul din Albania a luat în considerare patru modalităţi de a aborda problema
referitoare la soluţionarea cazurilor de informalitate:
 Demolarea structurilor ilegale;
 Ignorarea problemei;
 Amenajarea completă a teritoriului;
 Legalizarea.
I.

Demolarea şi revenirea la situaţia din anii ’90, cu scopul de a respecta drepturile de
proprietate în conformitate cu reglementările de amenajare existente, nu a reprezentat o
opţiune fezabilă. Din punct de vedere politic, a constituit o situaţie nerealistă deoarece
două treimi dintre clădirile din zona urbană sunt dezvoltări informale. Reprezintă de
asemenea, o soluţie extrem de costisitoare atunci când rezolvarea situaţiilor de
informalitate necesită investiţii solide cu un impact puternic asupra economiei locale.

II.

Ignorarea problemei: a nu întreprinde nicio măsură de combatere a situaţiilor de
informalitate a fost considerată ca fiind o soluţie neadecvată, având în vedere creşterea
numărului de locuinţe informale în Tirana, de până la 7% pe an în perioada anilor ’90.

III.

Amenajarea completă a teritoriului: implementarea şi respectarea procesului de
planificare detaliată şi completă în scopul regenerării aşezărilor şi impunerea controalelor
asupra dezvoltării nu a fost luate în calcul ca reprezentând o opţiune fezabilă. Această
abordare a fost considerată prea costisitoare şi greu de implementat.

IV.

Legalizarea: constituie o măsură ce clarifică drepturile de proprietate asupra terenurilor
şi a proprietăţilor imobiliare şi soluţionează doar problemele legate de proprietatea
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funciară. Legalizarea drepturilor de proprietate coroborată cu facilitarea accesului la
infrastructura de bază a fost selectată ca reprezentând opţiunea cea mai eficientă (Fig.
25).

Fig. 25. Integrarea construcţiilor informale: legalizarea clădirilor (roşu), clădiri refuzate
pentru a fi legalizate (negru), clădiri în curs de examinare (gri), planuri pentru noi
drumuri (maro) (Sursa: UN-HABITAT, 2010)

4.2.5.2. Soluţii de rezolvare a situaţiilor de informalitate
Analiza provocării. Actualul guvern admite faptul că măsura actuală de combatere a
informalităţii este singura modalitate prin care albanezii pot dobândi o locuinţă mai bună, sau
chiar o a doua casă.
Autorizarea procedurilor referitoare la clădirile informale, legalizarea clădirilor fără
autorizaţie, precum şi acordarea drepturilor de proprietate pentru locuinţele informale au fost
alese şi promovate ca fiind cele mai bune abordări pentru furnizarea de servicii, îmbunătăţirea
imaginii Statului, precum şi pentru stimularea economiei din Albania.
Această abordare oferă imigranţilor oportunitatea de a-şi aduce economiile înapoi în ţară
şi pentru a stimula “capitalul mort”.
Legislaţie pentru legalizare. O lege pentru legalizarea aşezărilor şi construcţiilor ilegale
a trecut prin Parlamentul din Albania în anul 2006 cu scopul de a sprijini procesul de legalizare
al aşezărilor informale (Fig. 26).
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Fig. 26. Locuinţe informale în Tirana (Sursa: Aldoni, 2007)
Principalele caracteristici ale procedurii de legalizare în conformitate cu această lege sunt
următoarele:
• Legalizarea: eliberarea titlului de proprietate pentru terenuri sau clădiri; persoanele care
s-au stabilit ilegal pe un loc trebuie să plătească un preţ fix pentru terenurile pe care le-au
ocupat;
• Egalitatea: valorile fixe pentru terenuri sunt acceptate cu scopul de a calcula taxele de
legalizare, neţinând cont de statutul economic şi social al persoanelor care s-au stabilit
ilegal pe un loc;
• Compensarea: foştilor proprietari înregistraţi trebuie să li se ofere prin lege compensaţii.
Suma de bani va fi calculată în funcţie de valoarea terenului, valoare pe care a avut-o
înainte de a fi ocupat ilegal de către noii ocupanţi. Până acum nu a fost oferită nicio
compensaţie;
• Urbanizarea: infrastructura pentru aşezările informale care au fost legalizate va fi
realizată cu ajutorul fondurilor de la stat;
Legea a fost concepută ţinându-se cont în special de aspectele economice, de exemplu de
stimularea capitalului mort, creşterea veniturilor locale din taxe şi evitarea problemelor sociale şi
de management cum ar fi criminalitatea, riscurile de sănătate şi congestionarea traficului.
Scopul este acela de a evita criticile venite din partea partidelor de opoziţie şi stimularea
rapidă a creşterii economice. Cu toate acestea, multe probleme rămân fără rezolvare, iar
întrebările fără răspuns.
Pentru a face faţă acestor probleme, guvernul a lucrat în paralel la elaborarea Legii
Urbanismului.
ALUIZNI (Agenţia pentru Legalizarea, Urbanizarea şi Integrarea Zonelor Informale) este
o agenţie naţională înfiinţată în anul 2006 pentru a gestiona programul privind Legalizarea şi
urbanizarea aşezărilor şi a clădirilor ilegale din Albania.
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Există două tipuri de legalizare în Albania:
• Legalizarea

aşezărilor

informale din

zonele periurbane,

din

afara

graniţelor

municipalităţii şi
• Legalizarea blocurilor cu apartamente, care au o autorizaţie de construcţie, dar a cărei
autorizaţie de construcţie este depăşită, de obicei în zonele din oraş.
Un rol important în procedurile de legalizare îl au cetăţenii. Aceştia sunt invitaţi să ofere
informaţii guvernului cu privire la aşezările informale dând o declaraţie pe proprie răspundere. În
conformitate cu legea privind legalizarea, în timp de 6 luni locuitorii din Albania trebuie să-şi
declare locuinţele informale. Au fost depuse aproximativ 350.000 de declaraţii, din care 80.000
erau locuinţe multiple, apartamente şi magazine. Atunci când este posibil, se stabilesc vizite în
aceste zone cu aşezări informale şi sunt organizate de către experţi care sunt însoţiţi de
reprezentanţi locali de încredere, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare şi de acceptare
publică a procesului de legalizare.
ALUIZNI a urmărit să legalizeze aproximativ 350.000 de construcţii informale precum şi
parcele de teren. Statul oferă finanţare pentru asigurarea infrastructurii de bază necesare în
zonele cu dezvoltare informală, cum ar fi alimentarea cu apă potabilă, electricitate etc.
Rezidenţii din aceste aşezări plătesc ca să se conecteze la această infrastructură.
Proprietarii de clădiri informale trebuie să contribuie cu bani, prin impozitarea proprietăţii, care
poate varia în funcţie de valoarea estimată a proprietăţii. Taxele astfel obţinute pot fi reinvestite
în îmbunătăţirea infrastructurii.
Politica guvernului s-a concentrat pe legalizarea şi integrarea pe cât de repede posibil pe
piaţa formală a 127 de zone cu aşezări informale. Următoarele etape fac trimitere la amenajarea
locală şi la îmbunătăţirile aduse infrastructurii în aceste zone.
4.2.6. Bosnia şi Herţegovina. Studiu de caz: Prijedor
Localitatea Prijedor, situată în partea de nord-vest a Bosniei şi Herţegovinei, este unul
dintre oraşele care a avut cel mai mult de suferit din cauza violenţei şi atrocităţilor provocate de
război. Pe parcursul perioadei 1992–1995 mai mult de 50% din cei 112.543 de locuitori
(recensământul populaţiei din 1991) au părăsit regiunea.
Acordul internaţional Dayton din 1995 a pus capăt războiului din Bosnia şi tot în această
perioadă au fost restituite proprietăţile pentru a-i determina pe refugiaţi să se întoarcă.
Aceste dispoziţii au fost implementate după un deceniu, experienţa din Bosnia este
recunoscută ca o experienţă de învăţare în ceea ce priveşte eficienţa procesului de restituire a
proprietăţilor refugiaţilor (Williams, 2007).
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În Prijedor, 1.000 de persoane strămutate s-au reîntors la casele lor de dinainte de război.
Deşi nu există date exacte referitoare la populaţie se estimează că, în prezent, în Prijedor sunt în
jur de 25.000 de imigranţi din care 17.000 sunt persoane strămutate din Bosnia şi Herţegovina şi
2.000 sunt refugiaţi, mai ales din Croaţia. Cu toate că au fost construite circa 2.000 de unităţi
locative în Prijedor, ce asigură adăpost pentru persoanele strămutate, accesul imigranţilor la o
locuinţă corespunzătoare reprezintă încă o problemă majoră.
Raportul neechilibrat dintre cererea de locuinţe şi lipsa de locuinţe, lipsa unui sistem urban
şi a unui sistem de administrare a terenului din cauza unei perioade de tranziţie politică şi din
cauza fluxului de populaţie din Prijedor a dus la dezvoltarea aşezărilor informale (Fig. 27).
Aceasta este considerată ca fiind cea mai rapidă şi accesibilă soluţie găsită.

Foto 27. Locuinţă informală în Nova Orlavaca (Municipalitatea Prijedor)
Sursa: Nalas (2010)
Pe parcursul anilor 1990, Adunarea Municipală din Prijedor a adoptat proiectul “Prijedor
2000: Casă pentru toată populaţia”, pentru a rezolva problema refugiaţilor şi a persoanelor
strămutate care nu au locuinţe. Cu toate acestea, proiectul a întâmpinat probleme în repartizarea
unei parcele de teren agricol pentru fiecare familie strămutată. Această decizie a fost luată fără
să se fi făcut în prealabil vreo evaluare a terenului care urma să fie alocat sau fără să se fi făcut
vreo evaluare a strategiei de alocare şi până în prezent, serviciile de bază urbane cum sunt apa,
sistemul de canalizare, încă lipsesc.
Nova Orlovaca, din sudul Prijedor, este una dintre aşezările informale care s-a dezvoltat
după această repartizare a terenului. La patru ani după prima repartizare a terenului, în 1990,
Nova Orlovaca s-a extins: au fost construite 386 de clădiri în 1999 şi conform cu ultimul studiu
de teren realizat de Centrul de Cercetări Demografice, în această zonă în prezent sunt 502
locuinţe
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Multe dintre ele sunt construite pe terenul oferit de Municipalitate, nici una dintre clădiri
nu are autorizaţie de construcţie.
Populaţia din Nova Orlovaca numără aproximativ 2.100 de oameni, răspândiţi în patru
sate; marea majoritate a locuitorilor este formată din refugiaţi şi câţiva care s-au reîntors.
Condiţiile de viaţă din Nova Orlovaca sunt dificile: lipsesc serviciile de bază, doar câteva
dintre aşezări au sisteme de alimentare cu apă sau canalizare. Drumurile nu sunt bune şi nu există
reţea de energie electrică. Există probleme frecvente provocate de inundaţii în partea de nord a
aşezărilor. Tipologia principală a construcţiilor din zonă constă în imobile de locuinţe cu două
etaje realizate din cărămidă şi beton, fără izolare termică.
Nu există legi referitoare la legalizarea şi integrarea aşezărilor informale în Bosnia şi
Herţegovina, dar Articolul 155 din Legea privind Amenajarea spaţială prevede că fiecare
municipalitate trebuie să adopte decizii cu privire la legalizarea aşezărilor informale.
Ca răspuns la acest Articol, în 2005 Municipalitatea din Prijedor a decis să înceapă un
proiect pentru a legaliza toate construcţiile din Nova Orlovaca. A fost conceput un plan de
parcelare pentru a include aşezările într-un sistem de cadastru şi a fost iniţiat un proiect pentru un
sistem de canalizare şi furnizarea de apă potabilă în condiţii de siguranţă.
Acest proces de legalizare a fost încetinit de o serie de probleme, inclusiv dreptul de
proprietate al terenului care este neclar. De fapt, proprietarii terenurilor agricole au luat măsuri
juridice împotriva Municipalităţii, care a permis refugiaţilor să le ocupe terenurile după război.
În 2008, Asociaţia Oraşului împreună cu Municipalităţile din Republica Srpska în
colaborare cu Reţeaua de Asociaţii Locale pentru Sud-Estul Europei şi cu ajutorul GTZ8 au
iniţiat proiectul “Integrarea Urbană a Aşezărilor Informale din Municipalitatea Prijedor”.
Scopul său a fost acela de a monitoriza procesul de amenajare şi de a analiza cadrele
legale care ar putea avea efect în pregătirea şi implementarea procesului de legalizare.
În ciuda constrângerilor juridice, Municipalitatea a pregătit un proiect pentru canalizare ce
urma să fie implementat în anul 2009. Un proiect pentru sistemul de canalizare a fost finalizat în
Nova Orlovaca.
Pot fi realizate un studiu socio-economic şi o expertiză detaliată fizică pentru a se pune
accent pe cele mai afectate zone şi pe categorii sociale.
În prezent, Nova Orlovaca, în ciuda dificultăţilor sale juridice, se bucură de îmbunătăţiri
fizice pozitive datorită eforturilor comune ale municipalităţii, rezidenţilor şi organizaţiilor
internaţionale.
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5. Cadrul şi factorii determinanţi ai apariţiei şi dezvoltării aşezărilor
informale în România
5.1. Factorii istorici
Sedentarizarea romilor în anii ‘50-60 constituie factorul istoric care stă la baza apariţiei şi
dezvoltării aşezărilor informale în România şi un exemplu tipic de combinare a politicilor
oficiale comune şi specifice, în ţările Europei de Est. Elementul comun, după caz, ţine de
procesul de sedentarizare (sau, cel puţin, la o limitare importantă a nomadismului) a romilor
itineranţi, observat în timpul perioadei date, în ansamblul acestor ţări. Procesele observate în
fiecare ţară prezintă, totuşi, caracteristici proprii, din punctul de vedere al politicii oficiale în care
ele se înscriu şi al calendarului de aplicare (CNCR, 2010).
Regimul comunist a trecut, încă din 1948, la o politică forţată de sedentarizare a romilor
nomazi. În luna aprilie s-a declanşat o vastă operaţiune de identificare a şatrelor de romi şi de
înregistrare la Birourile de evidenţa populaţiei. A fost o operaţiune dificilă şi de lungă durată,
care presupunea întocmirea actelor de identitate pentru fiecare persoană şi atribuirea unor nume
uzuale româneşti. Sub acest ultim aspect, acţiunea aproape că a „revoluţionat” comunitatea
romilor, majoritatea neavând decât un singur nume (prenumele), şi nu de puţine ori chiar cu
conotaţii vulgare, pornografice, antisociale. Această acţiune a continuat şi în anii regimului
socialist, romii considerându-se de atunci drept victime ale politicii oficiale de omogenizare
etnică. Sub pretextul modelului omului nou, socialist, s-a încercat şi în cazul lor aplicarea
conceptului de uniformizare socială, care justifica astfel politica de asimilare forţată dusă de
regimul comunist (CNCR, 2010).
Un alt factor este cu mult mai important când este vorba de a se evalua politica de
sedentarizare a romilor nomazi. Datorită cadrului socio-economic de criză din perioada 19501975, nomazii nu au avut posibilitatea de a se fixa.
Intervenţia activă a statului s-a produs la momentul oportun şi a susţinut, sub formă de
împrumuturi şi subvenţii pentru construcţia de locuinţe, dezvoltarea naturală a comunităţii şi
integrarea sa (CNCR, 2010).
Regimul comunist a căutat totodată să „românizeze” şi habitatul romilor, prin
sedentarizare şi măsuri de eliminare a nomadismului.
Odată cu politica de sistematizare forţată a satelor, romii au fost mutaţi în imobile de la
marginea oraşelor, ori în casele saşilor, cum s-a întâmplat în Transilvania, unde, deşi condiţiile
de viaţă nu erau cu mult mai bune, s-au adaptat la acest nou mod de viaţă cu destulă greutate.
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Documentul adresat Consiliului de Miniştri, la 28 iunie 1952, referitor la romii din
regiunea Rodna, o comunitate alcătuită din 5.980 de persoane oferă următoarele informaţii legate
de habitatul acestora: „În general locuiesc la case şi bordeie şi numai în mică măsură în corturi.
Aşezările acestei populaţii sunt la părţile periferice ale satelor şi sub formă grupată. Locuinţele
sunt insalubre cu excepţia câtorva cazuri din oraşul Bistriţa. Condiţiile sanitare le lipsesc din
cauza insalubrităţii locuinţelor şi a alimentaţiei insuficiente. Dintre bolile mai răspândite sunt:
cele venerice, tuberculoza şi în special se observă un procentaj ridicat în ce priveşte cazurile de
mortalitate infantilă. În ce priveşte viaţa culturală, această categorie de populaţie în ultimii doi
ani a reuşit să fie încadrată în acţiunile de culturalizare a maselor, astfel că populaţia şcolară
frecventează şcolile în proporţie de 50-60%, iar din numărul analfabeţilor au fost cuprinşi un
procent de 30% […] (CPADCR, 2010).
În România, sunt luate 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. În acest program, sedentarizarea a constituit unul
dintre scopurile urmărite. Eşecul acestei politici de sedentarizare este cel mai evident: în 1977, se
înregistrau, oficial, 66.500 romi nomazi şi modelul nomadismului sezonier a funcţionat aici
mereu, în diverse grupuri de romi (CNCR, 2010).
Ca parte a procesului de „sistematizare”, politica regimului comunist a fost aceea de a
încerca să-i bage cu forţa în „ghetourile” sărăcăcioase din oraşe sau aşezările de tip semiurban
din zonele agricole (Fraser, p. 41).
5.2. Factorii socio-economici
În perioada 1950-1975, o gravă criză a afectat ţările Europei de Est şi modul de viaţă
nomad. Datorită evoluţiei condiţiilor sociale şi economice, nomazii înşişi erau în afara
posibilităţilor de a se fixa sau de a duce o viaţă semi-nomadă şi în afara noilor strategii
economice (CNCR, 2010).
Integrarea socială a romilor a constituit obiectivul programului elaborat de regimul
socialist, de aplicare a unor măsuri speciale de sedentarizare a romilor nomazi începând cu anul
1977.
Factorii care influenţează formarea aşezărilor informale în Europa sunt legaţi în special
de mai multe schimbări majore interdependente, printre care (UNECE, 2009):
(a) urbanizarea rapidă şi afluxul de persoane în zonele urbane selectate;
(b) restructurarea economiei naţionale a condus la accentuarea stării de sărăcie şi excluziune
socială, în special componenta sa de bază, excluziunea de la locuinţă;
(c) lipsa de locuinţe la preţuri accesibile şi de terenuri aferente;
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(d) instrumente inadecvate de administrare a terenurilor;
(e) ineficienţa administraţiei publice;
(f) sistem de planificare teritorială necorespunzător.
Un element comun în acest proces îl constituie restructurarea socio-economică postsocialistă,
care a provocat o accelerare bruscă a migraţiei dinspre rural spre urban în căutarea unui loc de muncă,
creşterea numărului persoanelor excluse social tradusă prin segregarea spaţială a acestora şi proliferarea
aşezărilor informale. Lipsa unor politici sociale incluzive se reflectă în calitatea precară a locuirii,
respectiv a calităţii vieţii persoanelor vulnerabile din punct de vedere social.
Conform unui studiu realizat de Banca Mondială, factorii semnificativi care influenţează
dinamica accelerată a apariţiei şi dezvoltării aşezărilor informale sunt (Banca Mondială, 2007, p. 3):
 Lipsa, în perioada de tranziţie, a unor reglementări aprobate pentru utilizarea terenurilor,
reglementarea regimului proprietăţii funciare, utilizarea raţională a terenurilor etc.
 Lipsa unor programe de finanţare pentru creşterea accesibilităţii unităţilor administrativteritoriale la infrastructura tehnico-edilitară de bază. La momentul actual, absorbţia
fondurilor structurale în contextul statutului de membru al U.E. nu a rezolvat această
problemă, ci dimpotrivă este cuantificată prin numărul de kilometri de reţea, în locul
numărului de utilizatori. Costurile ridicate de racordare şi exploatare la reţelele edilitare
determină populaţia rezidentă să nu opteze pentru o astfel de soluţie;
 Dificultatea în a achiziţiona un teren neamenajat, din punct de vedere oficial şi legal,
pentru a fi construit. Cele mai multe terenuri vacante din jurul oraşelor sunt fie grevate de
dispute legate de titlul de proprietate sau cereri de restituire, fie aparţin domeniului de stat
şi prin urmare nu sunt disponibile pe piaţă.
Sporirea problemelor de accesibilitate, care se traduc printr-o rată ridicată a şomajului, a
sărăciei, şi de polarizare socială afectează negativ capacitatea oamenilor de a-şi construi o
locuinţă. Mai mult, presiunile de reducere a deficitelor publice şi redirecţionarea prioritară a
cheltuielilor către sectoarele mai productive ale economiei reduc, de asemenea, capacitatea de
abordare a acestui tip de aşezări.
În plus faţă de constrângerile semnificative impuse de către regimurile de planificare şi
cadastru

precum şi sistemele de management, sistemul de locuinţe din România suferă de

dezechilibre cauzate de lipsa locuinţelor de închiriat (publice sau private) pentru gospodăriile cu
venituri mici şi de asistenţă financiară limitată pentru grupurile vulnerabile (de exemplu, persoanele în
vârstă, populaţii strămutate, grupuri minoritare şi grupuri dezavantajate social) în ceea ce priveşte
accesul la o locuinţă decentă (Tsenkova, 2010).
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5.3. Factorii legislativi şi juridici
Formele europene de manifestare spaţială a fenomenului de informalitate sunt atribuite,
de regulă, inexistenţei unui sistem de planificare şi de administrare a terenurilor, de amenajare a
teritoriului pentru dezvoltarea urbană şi rurală. Constrângerile instituţionale, cuplate cu o
moştenire de politici ineficiente care se ocupă de problema construcţiilor ilegale pe scară largă,
perpetuează de multe ori acest ciclu de informalitate. În timp ce, pe scară largă, aşezările periurbane informale sunt o parte integrantă a peisajului urban, în mai puţin de jumătate din regiunea
UNECE, locuinţele supraaglomerate, dărăpănate, fără facilităţi din centrele urbane sau zone dens
urbanizate - un alt tip de mahala ce formează aşezările informale - reprezintă o problemă în toate
cele 56 de state membre. Prin urmare, este necesar ca problemele care contribuie la formarea
acestor tipuri de aşezări informale să fie recunoscute în mod corespunzător şi să fie concepute
politici adecvate.
În pofida acestor diferenţe, politica de locuire şi de gestionare a terenurilor, răspunsurile
la provocările aşezărilor informale din ultimul deceniu trebuie să fie revizuite în contextul
schimbărilor economice, sociale şi urbane.
Regimul juridic incert al proprietăţii terenurilor şi a unor imobile după 1990 (lacunele
legislative ale Legii 112 din 1995, privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului - Legea caselor naţionalizate şi Legea nr.
213 din 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia) a condus, în primul rând,
la o dinamică accentuată a fenomenului de locuire informală, în special de către grupele de
persoane vulnerabile din punct de vedere social (persoane excluse social, persoane care aparţin
etniei rome etc.) care se instalează ilegal, în special, în clădirile de patrimoniu şi contribuie activ
la accentuarea stării de degradare fizică şi structurală a imobilului pentru a se obţine în cele din
urmă autorizaţia de demolare a imobilului de către proprietari.
Dificila integrare a diferitelor teritorii cu aşezări informale în intravilan în anii ’90 a
constituit, de asemenea, unul din factorii care stau la baza dezvoltării fenomenului de
informalitate. Cauza o constituie lipsa unei legislaţii adecvate care să reglementeze problema
autorizaţiei de construire şi a respectării unei discipline în construcţii. Un procent însemnat de
imobile cu destinaţii de locuit, cu precădere din mediul rural, nu beneficiază de o autorizaţie de
construire sau nu o respectă în totalitate.
Ordonanţa de Urgenţă nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi
publicităţii imobiliare nr. 7/1996 creează premisele intabulării în cartea funciară a construcţiilor
edificate până în anul 2001 fără autorizaţie de construire, în vederea introducerii acestora în
circuitul juridic civil. Astfel, proprietarii ce se află într-o asemenea situaţie vor putea solicita
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oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară înscrierea în cartea funciară a acestor imobile în
baza unui certificat emis de autorităţile publice locate prin care se atestă că imobilul este
înregistrat în registrul agricol precum şi în evidenţele fiscale. Prin această reglementare
proprietarii unor imobile edificate anterior anului 2001 vor putea dovedi dreptul de proprietate
asupra construcţiilor edificate fără a mai promova acţiuni în instanţele de judecată.
Ordonanţa de urgenţă reglementează, de asemenea, normativ, posibilitatea înscrierii
construcţiilor în curs de edificare pe stadii de execuţie. Posibilitatea intabulării construcţiilor
edificate parţial face astfel opozabil terţilor dreptul de proprietate al investitorului asupra
structurii în curs de execuţie, ceea ce va permite vânzarea sau constituirea de garanţii reale
imobiliare (ipoteci) chiar şi asupra clădirilor aflate în curs de execuţie. Dreptul de proprietate
asupra construcţiilor pe stadii de execuţie se poate înscrie în cartea funciară, în temeiul
următoarelor documente:
1. autorizaţia de construire;
2. procesul-verbal privind stadiul fizic al realizării construcţiei, avizat de reprezentantul
autorităţii administraţiei publice emitente a autorizaţiei de construire;
3. documentaţia cadastrală corespunzătoare stadiului fizic de execuţie.
Pentru a facilita urgentarea întocmirii documentaţiilor cadastrale la nivel naţional Art. 14
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 64/2010 dispune că în ipoteza în cazul în care proprietarul sau
posesorul unui imobil nu pot fi identificaţi, se vor deschide din oficiu cărţi funciare cu menţiunea
«proprietar neidentificat». În acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la
cerere, în baza unei documentaţii care va cuprinde:
 identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a certifica faptul că imobilul din
actul de proprietate corespunde cu cel din plan;
 actul care atestă dreptul de proprietate;
 certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum şi în
evidenţele fiscale, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este
amplasat acest imobil.
Problemele generate de O.U.G. 64 din 2010 cu incidenţă asupra aşezărilor informale
sunt următoarele:
 costul ridicat al taxei de înscriere în cartea funciară şi a măsurătorilor cadastrale, fapt ce
conduce la un număr redus de proprietari care să apeleze la astfel de servicii;
 riscul legalizării unor clădiri cu grad avansat de degradare fizică şi structurală (nesigure)
sau a celor care încalcă reglementările urbanistice în vigoare. Dacă până în 2010 era
interzisă înscrierea în cartea funciară a clădirilor vechi, ridicate fără autorizaţie de
construire, ulterior s-a permis solicitarea intabulării pe baza dovezii că locuinţa figurează
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în evidenţele primăriei înainte de anul 2001 şi că de atunci s-a plătit impozitul aferent.
Cele mai multe locuinţe neintabulate sunt în regiunile istorice Muntenia şi Moldova,
acolo unde cartea funciara a fost înfiinţată abia în urma cu 14 ani.

6.

Audit asupra cadrului legislativ din România cu incidenţă asupra
aşezărilor informale
6.1. Cadrul constituţional
Art.47 alin.(1) din Constituţia României republicată consacră obligaţia statului de a

lua „măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un
nivel de trai decent.” Doctrina a relevat faptul că, prin conţinutul său, dreptul la un nivel de trai
decent include şi dreptul cetăţeanului la condiţii rezonabile de viaţă care să-i asigure lui şi
familiei un trai civilizat, decent. (Constantinescu et al., 2004, pp. 97-99).
Sintagma „nivel de trai decent” aparţine legiuitorului constituant care a înţeles să
reglementeze acest drept cu o natură complexă şi deci greu de definit, mai aproape de realitate
fiind probabil sintagma condiţii rezonabile de viaţă (Popescu, 2008, p. 479).
Art.135 alin.(2) lit.f) din Constituţia României republicată consacră obligaţia statului
de a crea „condiţiile necesare pentru creşterea calităţii vieţii”, noţiunea reprezentând totalitatea
condiţiilor de ordin economic, social, ecologic, spiritual etc., care asigură integritatea şi
echilibrul vieţii biologice, dezvoltarea continuă şi durabilă a personalităţii umane. Calitatea vieţii
este rezultatul unui efort atât individual, cât şi colectiv, care exprimă modalităţile de orientare a
acţiunii umane spre satisfacerea sistemului de nevoi.
Componenta principală a calităţii vieţii este nivelul de trai, adică gradul de satisfacere a
nevoilor directe, nemijlocit resimţite de către individ (Ioviţu, 2001, p.78).
Condiţiile de locuit ale populaţiei contribuie la asigurarea unui trai decent. Înainte de
1990, majoritatea locuinţelor se construiau din fondurile de stat. În 2005, în România, din cele
aproximativ 31.500 locuinţe terminate şi date în folosinţă, circa 88% erau construite din fonduri
private şi doar 12% din fonduri bugetare. În general, condiţiile de locuit ale majorităţii populaţiei
României sunt mai slabe decât cele ale populaţiei U.E., dar aceste condiţii manifestă tendinţa de
îmbunătăţire şi de apropiere de cele comunitare, pe măsura diversificării oportunităţilor ce apar
în acest domeniu odată cu aderarea la U.E. (Băcescu şi Băcescu-Cărbunaru, 2007, pp. 759, 770).
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6.2. Cadrul legislativ
A) URBANISM
1. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi
completările ulterioare
Prin chiar dispoziţiile sale generale, Legea cadru în materia amenajării teritoriului şi
urbanismului îşi propune crearea cadrului legislativ pentru asigurarea unor condiţii de locuire
adecvate.
Astfel, potrivit art.1. alin.(5): „Gestionarea spaţială a teritoriului urmăreşte să asigure
indivizilor şi colectivităţlor dreptul de folosire echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare
eficientă a teritoriului, condiţii de locuire adecvate, condiţii de muncă, de servicii şi de transport
ce răspund diversităţii nevoilor şi resurselor populaţiei, reducerea consumurilor de energie,
asigurarea protecţiei peisajelor naturale şi construite, conservarea biodiversităţii şi crearea de
continuităţi ecologice, securitatea şi salubritatea publică, raţionalizarea cererii de deplasări,
calitate estetică şi arhitecturală, protejarea identităţii arhitecturale şi culturale a localităţilor
urbane şi rurale.”
Totodată, Legea nr. 350/2001 stabileşte expres necesitatea ca pentru emiterea autorizaţiei
de construire de către autoritatea publică emitentă, pe lângă prevederile documentaţiilor de
urbanism şi ale regulamentelor de urbanism aferente acestora să fie avute în vedere mai multe
aspecte printre care: existenţa unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau
neîndeplinirea condiţiilor de salubritate minimă; existenţa riscului de încălcare a normelor de
protecţie a mediului; existenţa riscurilor naturale de inundaţii sau alunecări de teren precum şi
evidenţierea unor riscuri naturale şi/sau antropice care nu au fost luate în considerare cu
prilejul elaborării documentaţiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv.
(art.311 alin.4).
Prin asemenea dispoziţii legislative se creează premisele prevenirii instalării de aşezări
informale.
În cadrul secţiunii consacrată Documentaţiilor de urbanism din Capitolul IV referitor la
Documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului se prevede expres că, Planul
urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung şi în ce priveşte delimitarea
zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană. (art.46 alin.3) şi
reglementări pe termen scurt, cu privire la formele de proprietate şi circulaţia juridică a
terenurilor (art.46 alin.3 lit.g).
În consecinţă, legiuitorul a stabilit expres ca în cazul PUG-urilor să fie precizate
prevederi pe termen mediu şi lung care să permită delimitarea zonelor în care se urmăreşte luarea
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unor măsuri urbanistice de regenerare urbană, inclusiv a aşezărilor informale. Prin urmare, o
posibilă cale de rezolvare a neajunsurilor multiple create de existenţa unor astfel de aşezări o
constituie identificarea prin intermediul PUZ-ului a zonelor ce vor fi supuse unor reabilitări
privind condiţiile de locuit.
Legea nr.350/2001 astfel cum a fost modificată prin O.U.G.nr.7/2011 a cărei Lege de
aprobare a fost transmisă de către Preşedintele României spre reexaminare Parlamentului –
nefiind încă adoptată până în prezent – a introdus o prevedere specială privind interdicţia iniţierii
şi aprobării unor documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor
construcţii edificate fără autorizaţie de construire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei
de construire. (art.561 din lege).
În consecinţă, potrivit reglementării în vigoare, faţă de tipologia aşezărilor informale
identificată pe baza analizei situaţiilor regăsite în realitatea cotidiană (vezi Tabelul 8 privind
Tipologia aşezărilor informale) este interzisă adaptarea documentaţiilor de urbanism în scopul
intrării în legalitate a construcţiilor deja edificate fără autorizaţie de construire sau care nu
respectă autorizaţiile de construire, începând cu data de 1 ianuarie 2012 conform art. VIII din
O.U.G.nr.7/2011.
Legiuitorul a introdus şi o prevedere expresă prin care se reglementează situaţia
hotărârilor de aprobare a documentaţiilor de urbanism emise cu încălcarea prevederilor legale
a căror anulare se cere, în condiţiile legii (trimiterea vizează art.3 din Legea contenciosului
administrativ nr.554/2004 privind tutela administrativă) de prefect, în urma controlului de
legalitate sau la sesizarea inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii, a
arhitectului-şef al judeţului sau a autorităţilor centrale de specialitate, în termenele prevăzute de
lege (art.56 2 din lege).
În anexa 2 a Legii nr.350/2011 consacrată definirii termenilor utilizaţi în lege este
definită şi noţiunea de zonă defavorizată în cadrul căreia apreciem că pot fi identificate aşezări
informale, fără însă ca legiuitorul să facă vreo menţiune expresă cu privire la acestea.
Astfel, zona defavorizată se compune din arii geografice strict delimitate teritorial, care
îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii: a). au structuri productive monoindustriale
care în activitatea zonei mobilizează mai mult de 50% din populaţia salariată; b). sunt zone
miniere în care personalul a fost disponibilizat prin concedieri colective în urma aplicării
programelor de restructurare; c). în urma lichidării, restructurării sau privatizării unor agenţi
economici apar concedieri colective care afectează mai mult de 25% din numărul angajaţilor
care au domiciliul stabil în zona respectivă; d). rata şomajului depăşeşte cu 25% rata şomajului
la nivel naţional; e). sunt lipsite de mijloace de comunicaţie şi infrastructura este slab
dezvoltată.
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În afara aspectelor expres menţionate, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare nu conţine dispoziţii
exprese privind aşezările informale.
2. Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional
– Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi
Prin acest act normativ a fost aprobat Planul de amenajare a teritoriului naţional –
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi (enumerate în anexele la lege), reţeaua naţională fiind
compusă din localităţi urbane şi din localităţi rurale, ierarhizate pe ranguri de la 0 la 5.
Potrivit art.10 al acestei legi: În vederea protejării elementelor cadrului natural, a
prevenirii extinderii necontrolate a localităţilor urbane şi a asigurării de spaţii de agrement şi
recreare, în planurile urbanistice elaborate şi aprobate potrivit legii se va prevedea înfiinţarea
de centuri sau zone verzi în jurul Capitalei României şi al municipiilor de rangul I.
O astfel de prevedere poate fi privită ca urmărind implicit şi prevenirea construirii unor
aşezări informale la periferia localităţilor urbane, art.12 stabilind modalităţi de sancţionare a
nerespectării prevederilor legii care poate conduce la anularea actelor, inclusiv a măsurilor şi
prevederilor de dezvoltare enumerate la art.11.
Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional
– Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localitaţi nu conţine dispoziţii specifice privind aşezările
informale.

B) CONSTRUCŢII

1. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată
cu modificările şi completările ulterioare
Legea conţine dispoziţii speciale privind atribuţia primăriilor (primarilor, prin aparatul
de specialitate care le este subordonat –n.n.) de a putea dezafecta construcţiile, proprietate a
unităţii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol
siguranţa publică, cu excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizaţie de
desfiinţare emisă în condiţiile alin.(16), cu obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice în
conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr.1. (art.7 alin.17).
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Constatăm că, prin Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii au fost
introduse prevederi exprese în situaţia construcţiilor aflate în stare avansată de degradare, care
pun în pericol siguranţa publică – construcţii care în măsura în care sunt locuite, şi există
numeroase astfel de situaţii concrete în diferite zone ale ţării dar şi în municipiul Bucureşti – pot
fi desfiinţate cu condiţia să aparţină domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale. Nu
există astfel dispoziţii speciale, în ce priveşte construcţiile aflate în stare avansată de degradare
care ar aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale sau domeniului public al
statului. Pentru rezolvarea legală a unor asemenea situaţii, se poate recurge la aplicarea
dispoziţiilor exprese ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu
modificările şi completările ulterioare care stabilesc condiţiile în care se poate realiza trecerea
unui bun din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia
şi respectiv, din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativteritoriale şi ulterior, în domeniul privat al acesteia. Doar astfel, construcţia aflată în stare
avansată de degradare – intrată în proprietatea privată (domeniul privat) a unităţii administrativteritoriale va putea fi dezafectată prin emiterea unei autorizaţii de desfiinţare de către primar.
Se pare că există vid legislativ în ce priveşte construcţiile aflate în stare avansată de
degradare care în acte se află în proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice dar în
realitate, acestea nu se folosesc de ele, lăsându-le să se degradeze. În consecinţă, s-ar impune
introducerea unei prevederi exprese pentru asemenea situaţii ce există în realitate.
În schimb este reglementată expres atât situaţia construcţiilor executate fără autorizaţie
de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi a
construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând
domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor care vor putea fi
desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale unde se află construcţia, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare,
fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului (art.33 alin.1 din Legea
nr. 50/1991).
Legea stabileşte expres şi procedura desfiinţării construcţiilor care intră sub incidenţa
prevederii de mai sus, astfel: Procedura prevăzută la alin.(1) se poate declanşa din oficiu de
autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află
construcţia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparţinând
domeniului public sau privat al statului (art.33 alin.2 din Legea nr. 50/1991).
Sunt stabilite şi dispoziţii speciale pentru situaţiile în care autoritatea administraţiei
publice nu acţionează în sensul trecerii la acţiunea de desfiinţare efectivă a construcţiilor
executate în absenţa autorizaţiei de construire. Astfel: În cazul neîndeplinirii de către autoritatea
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administraţiei publice competente a procedurii de desfiinţare, în termen de 15 zile calendaristice
de la data solicitării prevăzute la alin.(2), proprietarul sau administratorul legal al terenului
aparţinând domeniului public ori privat al statului va putea trece de îndată la desfiinţarea
construcţiilor executate fără autorizaţie de construire (art.33 alin.3 din Legea nr. 50/1991).
Observăm că atât această prevedere cât şi cea anterior menţionată se referă la situaţiile în care
terenul pe care este edificată construcţia ilegală aparţine domeniului public ori privat al statului.
Prin excepţie de la prevederile art.32 (care reglementează sancţionarea contravenţională
şi trimitere la instanţa de judecată pentru a dispune încadrarea lucrărilor în prevederile
autorizaţiei sau desfiinţarea lucrărilor realizate nelegal în alte situaţii decât cele mai sus evocate
– n.n.), construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului
public sau privat al judeţelor, oraşelor ori comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale
administrativă de autoritatea administraţiei publice competente, fără sesizarea instanţelor
judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului (art.33 alin.4 din Legea nr. 50/1991).
Ultimul alineat al aceluiaşi articol menţionează posibilitatea autorităţilor publice
competente de a contracta efectuarea serviciilor de desfiinţare a construcţiilor ilegale, cu
societăţi comerciale specializate în astfel de lucrări, în condiţiile legii (art.33 alin.5 din Legea
nr. 50/1991).
În ultimul capitol al legii destinat unor dispoziţii finale şi tranzitorii este consacrată
expres imposibilitatea intabulării în cartea funciară - deoarece nu se consideră finalizate - a
construcţiilor executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor
acesteia, precum şi a construcţiilor care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor (art.37
alin.5 din Legea nr. 50/1991).
În Anexa 2 a Legii nr.50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare
consacrată definirii unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii este definită categoria
lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă (definiţie introdusă prin OUG nr.214/2008) calificate
ca reprezentând orice fel de lucrări necesare la construcţiile existente care prezintă pericol
public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi
naturali şi antropici, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, pentru: a). punerea în siguranţă,
prin asigurarea cerinţelor de rezistenţă mecanică, stabilitate şi siguranţă în exploatare; b).
desfiinţarea acestora. Prin acest text care face corp comun cu dispoziţiile legii având caracter
obligatoriu apreciem că, autorităţile administraţiei publice locale pot să intervină prin asemenea
lucrări în primă urgenţă, pentru a lua măsuri concrete în cazul aşezărilor informale.

2. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările
ulterioare
76

Prin Legea nr.10/1995 ce instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la
realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător (art.3) se stabileşte încă
de la început că sunt exceptate de la aplicarea prevederilor sale, clădirile pentru locuinţe cu
parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti situate în mediul rural şi în satele ce aparţin
oraşelor, precum şi construcţiile provizorii (Art.2 din Legea nr.10/1995). Or, în ce priveşte
această ultimă calificare, este vorba chiar despre construcţii ce uneori se pot afla sub incidenţa
calificării ca intrând în categoria aşezărilor informale, Legea calităţii în construcţii excluzândule în totalitate de la obligaţiile pe care ea le instituie.
Doar la capitolul V consacrat unor dispoziţii finale şi tranzitorii, în art.40 alin.(1) se
prevede obligaţia investitorilor sau proprietarilor de a vira lunar către Inspectoratul de Stat în
Construcţii – I.S.C., din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (în prezent,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – n.n.) o sumă echivalentă cu o cotă
de 0,70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor şi a lucrărilor prevăzute la art.2 al
legii pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire, cu excepţia proprietarilor
persoane fizice, care execută lucrări de consolidare şi reparaţii la locuinţele din proprietate.
Semnificaţie prezintă faptul că I.S.C. utilizează 70% din acest fond pentru îndeplinirea
atribuţiilor iar 30% virează către ministerul de resort care, printre altele, îl utilizează pentru
executarea prin Compania Naţională de Investiţii – C.N.I.- S.A. a unor lucrări de intervenţie în
primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, în vederea asigurării
cerinţei de rezistenţă şi stabilitate, a prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate
de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren şi, după
caz, pentru expertizarea şi proiectarea lucrărilor necesare. Criteriile şi modul de alocare a
sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de MDRT (în prezent, MDRAP-n.n.) şi
aprobate prin hotărâre a Guvernului (art.40 lit.b din Legea nr.10/1995).
Constatăm că lucrările de intervenţie în primă urgenţă la care se referă Legea
nr.50/1991 sunt finanţate din fondul care se constituie la ministerul de resort, potrivit
dispoziţiilor Legii privind calitatea în construcţii.
În rest, în Legea nr.10/1995 nu se regăsesc dispoziţii privind aşezările informale.
C) PROPRIETATE
1. Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului cu modificările şi completările
ulterioare
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Acest act normativ a constituit prima reglementare legală privind regimul juridic aplicabil
locuinţelor naţionalizate, care a îmbrăcat în haină juridică voinţa politică a majorităţii
parlamentare de atunci, de a permite chiriaşilor din casele naţionalizate – cu excepţia locuinţelor
de protocol – să cumpere locuinţele în care se aflau cu condiţia să nu mai deţină un alt imobil în
proprietate şi cu condiţia să nu le înstrăineze timp de 10 ani din momentul încheierii contractului
de vânzare-cumpărare.
Legea nr.112/1995 a permis restituirea locuinţelor foştilor proprietari doar în două
situaţii, rar întâlnite în practică şi anume: în situaţia în care acestea erau nelocuite şi în situaţia în
care fostul proprietar fusese lăsat să locuiască în propria casă naţionalizată în calitate de chiriaş.
Legea nr.112/1995 nu conţine dispoziţii privind aşezările informale.
2. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi
completările ulterioare
Legea nr.213/1998 a reglementat până la 1 octombrie 2011, regimul aplicabil proprietăţii
publice dezvoltând dispoziţiile art.136 din Constituţia României republicată, dată de la care o
mare parte a dispoziţiilor acestei reglementări a fost abrogată prin Legea nr.71/2011 pentru
punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil (Legea de punere în aplicare a noului
Cod Civil), lege care i-a schimbat şi denumirea. Astfel, o parte consistentă a Legii se regăseşte în
prezent în Noul Cod civil, în partea consacrată Proprietăţii publice.
Legea nr.213/1998 nu conţine dispoziţii privind aşezările informale.
3. Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi
unele măsuri adiacente cu modificările şi completările ulterioare
Această lege a fost promovată prin procedura angajării răspunderii Guvernului şi a avut
mai multe obiecte de reglementare – conţinând în consecinţă, mai multe titluri - printre care
modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 republicată.
Legea nr.247/2005 nu conţine dispoziţii exprese privind aşezările informale.
D) LOCUIRE
1. Legea locuinţei nr.114/1996 republicată
După cum se consacră chiar în preambulul actului normativ: reglementarea cadrului
general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor are la bază următoarele principii:
accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un drept al fiecărui cetăţean şi realizarea locuinţelor
78

constituie un obiectiv major, de interes naţional, pe termen lung, al administraţiei publice
centrale şi locale.
De altfel, chiar în primul său articol, obiectul de reglementare al legii este identificat
expres ca fiind reprezentat de aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi
folosinţei locuinţelor.
Art.2 litera a) din Legea 114/1996 conţine definiţia unui termen utilizat în cuprinsul legii,
respectiv definiţia locuinţei privită ca o construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de
locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei
persoane sau familii, în timp ce la litera b) a aceluiaşi articol legiuitorul oferă definiţia unei
locuinţe convenabile ca reprezentând locuinţa care, prin gradul de satisfacere a raportului
dintre cerinţa utilizatorului şi caracteristicile locuinţei, la un moment dat, acoperă necesităţile
esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, asigurând exigenţele minimale
prezentate în anexa nr. 1 a legii. Per a contrario, o locuinţă neconvenabilă – care în anumite
situaţii poate intra în categoria aşezărilor informale – este o locuinţă care nu întruneşte
condiţiile mai sus precizate de legiuitor pentru locuinţele convenabile.
Totodată, legea defineşte locuinţele sociale şi stabileşte categoriile de persoane care pot
avea acces la acestea. Anexa 1 a legii stabileşte în detaliu exigenţe minimale pentru locuinţe. În
situaţia în care locuinţele existente nu respectă standardele stabilite în această anexă a legii
considerăm că respectivele construcţii pot fi privite ca aşezări informale.
O prevedere specială există pentru mediul rural. Astfel, pentru locuinţele situate în
mediul rural, dotările minime privind încăperile sanitare şi bucătăria se vor putea realiza pe
parcursul existenţei construcţiei, în corelare cu racordarea locuinţei la reţelele de utilitate publică
sau la sistemul propriu de alimentare cu apă şi evacuare controlată a apelor uzate.
În rest, Legea nr.114/1996 nu conţine alte dispoziţii exprese privind aşezările
informale.

6.3. Concluzii
Din analiza sistemului de drept intern, cu privire specială asupra principalelor acte
normative în domeniul tehnico-edilitar (Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Legea serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare nr.241/2006, republicată în 2013, Legea energiei electrice şi gazelor naturale
nr.123/2012 cu modificările şi completările ulterioare etc.); în domeniul fiscalităţii (Codul fiscal
şi Codul de procedură fiscală, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare etc.); în domeniul asistenţei sociale (Legea asistenţei
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sociale nr.292/2011 etc.) sau în domeniul protecţiei mediului (O.U.G.nr.195/2005 privind
protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare etc.) se poate constata cu titlu
general, existenţa unui vid legislativ privind aşezările informale.
Apreciem că acte normative subsecvente legii sau ordonanţei Guvernului (simplă sau de
urgenţă) ce are forţa juridică egală cu a legii, cu atât mai puţin ordine ale unor miniştri nu pot fi
avute în vedere în cadrul acestui audit legislativ atâta vreme cât ele trebuie să aibă la bază
prevederi legale urmărind să consacre chiar punerea acestora în aplicare de către autorităţile
administraţiei publice. În consecinţă, de lege ferenda se impune reglementarea printr-o lege sau
cel puţin printr-un act normativ cu forţa juridică egală cu a legii a regimului juridic aplicabil
aşezărilor informale pentru ca autorităţile administraţiei publice - în special cele locale – să
poată acţiona direct atunci când constată existenţa acestora.
Regionalizarea ce presupune o serie de măsuri legislative dincolo de noile prevederi de
natură constituţională ce ar urma să fie introduse prin legea de revizuire ar putea constitui o bună
oportunitate pentru adoptarea unor reglementări în această materie. Astfel, ce interesează în
principal sunt două aspecte complementare: pe de-o parte, trebuie identificate situaţiile în care
în practică anumite aşezări pot fi calificate ca fiind informale, pe de altă parte, trebuie stabilite o
serie de atribuţii pentru autorităţile administraţiei publice locale alese la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale în care asemenea aşezări se regăsesc. Stabilirea unui nou nivel de
administraţie locală intermediară, alături de cel judeţean ar putea constitui o oportunitate ca noile
autorităţi alese (una deliberativă iar cealaltă executivă) să primească atribuţii în acest sens sau
dimpotrivă, în cazul în care autorităţile regionale absorb atribuţii de la nivel judeţean, autorităţile
de la acest nivel să primească sarcini în această direcţie. Prin aplicarea principiului
subsidiarităţii este posibil ca atribuţii în materie să primească chiar şi autorităţile administraţiei
locale de bază, în cadrul amplului proces de descentralizare administrativă care ar urma să
însoţească regionalizarea.

7.

Elaborarea chestionarului şi a fişei-cadru utilizate pentru identificarea
aşezărilor informale şi descrierea caracteristicilor acestora
În vederea identificării aşezărilor informale din România s-au elaborat instrumente

sociologice de cercetare, destinate autorităţilor publice locale, la nivel de Unitate Administrativ
Teritorială (UAT). În discuţiile cu beneficiarul s-au stabilit dimensiunile necesar a fi conţinute în
chestionar, în funcţie de scopul studiului, acela de a obţine în final un atlas şi un registru al
aşezărilor informale din România, pentru oferirea unei imagini care să evidenţieze fenomenul
aşezărilor informale în ţara noastră.
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Elaborarea chestionarului. Prima parte a cercetării a vizat elaborarea unui chestionar
care să ajute la inventarierea, clasificarea, diferenţierea tipurilor de informalitate, cartarea,
descrierea şi evaluarea situaţiei prezente a acestora, dar şi pentru culegerea de informaţii asupra
caracteristicilor socio-economice ale populaţiei ce ocupă aceste aşezări.
Principalele probleme cu care ne-am confruntat în elaborarea instrumentelor de cercetare
au fost legate de modul de definire al „aşezării informale”. În sprijinul discuţiilor grupului de
lucru, sociologul a propus o matrice teoretică (vezi Tabelul 5) pornind de la principala
caracteristică a informalităţii şi anume lipsa de autorizaţie de construcţie pentru aceste locuinţe,
ţinând cont şi de situaţia juridică a terenului pe care se află ele amplasate.
Tabel 5. Matrice teoretică a tipurilor posibile de locuinţe informale – propunere
Locuinţa pe teren (ca teritoriu/spaţiu) ilegal ocupat
nu
da
(construcţia se află pe teren care nu este în
proprietatea rezidenţilor existenţi)
Locuinţa fără autorizaţie sau cu autorizaţie parţială
nu
da
nu
da
de construcţie (nu există autorizaţie de construcţie
sau, dacă există, nu a fost respectată)
Tipuri de construcţii cu destinaţie -locuire
formal Informal Informal Informal
de tip I
de tip II
de tip
III
După caracterizarea tipologiilor obţinute, grupul de lucru a analizat aceste variante şi a
decis că tipologiile care fac obiectul cercetării aşezărilor informale sunt cele încadrate în
„informal tip I” şi „informal tip III”, deoarece caracteristica de bază a aşezării informale este
lipsa de autorizaţie de construcţie, iar soluţiile care vor fi propuse la finalul studiului vor viza
tocmai intrarea în legalitate a acestora (Tabelul 6).
Tabelul 6. Caracterizarea tipologiilor teoretice
Informal tip I

Informal tip II

Informal tip III

Construcţia nu are autorizaţie sau nu este respectată
autorizaţia existentă, dar terenul, pe care este
amplasată, este clar în proprietatea rezidenţilor
existenţi
Construcţia are autorizaţie, dar situaţia terenului pe
care este amplasată ori este incertă (litigioasă), ori
este clar în proprietatea altcuiva decât a rezidenţilor
existenţi

Construcţia nu are autorizaţie sau nu este respectată
autorizaţia existentă, iar situaţia terenului pe care
este amplasată ori este incertă (litigioasă), ori este
clar în proprietatea altcuiva decât a rezidenţilor
existenţi

Terenul este
proprietate publică
(de stat) sau privată
(particulară sau de
grup). Se desprind
subtipurile II a şi II b
Terenul este
proprietate publică
sau privată. Se
desprind subtipurile
III a sau III b
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Stabilirea ariilor de interes care au fost abordate prin itemi specifici în cadrul
chestionarului elaborat, pe baza căruia va fi realizată cartarea aşezărilor informale, s-a făcut prin
consultarea mai multor specialişti, experţi ai diverselor studii privind sărăcia şi situaţia locuirii în
zonele considerate enclave de sărăcie. De aceea prima secţiune a chestionarului propriu-zis
conţine itemi referitori la locuire.
A doua secţiune a chestionarului se referă la situaţia actuală a zonelor de aşezări
informale în documentaţiile de urbanism existente, dar şi la o identificare a potenţialelor
conflicte între funcţiunea de locuire şi alte funcţiuni reglementate prin aceste documentaţii. Tot
aici se va surprinde situaţia juridică a terenului/terenurilor pe care sunt amplasate locuinţele
informale.
O a treia secţiune urmăreşte caracterizarea accesibilităţii înspre şi dinspre zonele cu
aşezări informale, cât şi situaţia echipării edilitare a acestora.
Ultima secţiune va oferi o imagine generală asupra percepţiei comunităţii în legătură cu
situaţia economică a populaţiei rezidente în aceste zone cu aşezări informale, dacă sunt privite ca
zone cu populaţie săracă sau nu. Este importantă corelarea acestui item cu percepţia asupra
problemelor de management urban ce pot apărea în aceste zone.
Elaborarea fişelor-cadru. Fişele-cadru au fost împărţite în două categorii: fişe de
reprezentare şi fişe descriptive.
Fişa de reprezentare, componenta introductivă a chestionarului, va fi completată după
modelul schematic de reprezentare grafică a aşezărilor informale, transmis odată cu chestionarul.
Ea are rolul de a ajuta autoritatea locală să poziţioneze în cadrul UAT toate locaţiile identificate
ca zone cu aşezări informale în raport cu limitele intravilanului existent.
Această primă fişă, care practic este componenta introductivă a instrumentului de
cercetare, are rolul de a sintetiza amplasările locaţiilor considerate de fiecare autoritate locală în
parte că s-ar încadra în cel puţin una dintre tipologiile descrie în ghidul tipologic al definiţiilor
aşezărilor informale. Se va specifica denumirea fiecărei zone şi a localităţii de care aceasta
aparţine.
Un alt rol important al acestei fişe în identificarea şi descrierea zonelor cu aşezări
informale îl reprezintă funcţia de filtru în cadrul instrumentului de cercetare. După reprezentarea
schematică a tuturor locaţiilor identificate, în această primă fişă, se va completa câte un
chestionar care va surprinde caracteristicile fiecărei locaţii în parte. În concluzie în fiecare
oraş/comună în care se vor identifica aşezări informale, se vor completa un număr de chestionare
egal cu numărul de locaţii identificate.
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Următoarea în cadrul cercetării îl va constitui completarea fişelor-cadru descriptive.
Acestea vor fi aplicate abia după stabilirea studiilor de caz şi vor conţine itemi pentru colectarea
de informaţii integrate cu privire la apariţia aşezărilor informale, factorii care stau la baza
evoluţiei

acestora,

regimul

juridic

care

determină

ilegalitatea

acestora,

descrierea

particularităţilor şi a elementelor specifice care le caracterizează, precizarea elementelor
caracteristice legate de accesul acestui tip de locuinţe la infrastructura tehnico-edilitară de bază şi
caracteristici demografice şi de calitate a vieţii populaţiei rezidente în aceste zone.
Caracteristicile socio-economice ale populaţiei rezidente constituie unul din factorii care
stau la baza fenomenului informalităţii. Analiza caracteristicilor demografice şi socio-economice
a populaţiei ce ocupă aceste aşezări constituie o prioritate în analiza acestei tipologii a aşezărilor,
prin scopul comun de identificare a factorilor şi comportamentelor specifice care determină
precaritatea şi ilegalitatea locuirii.
Anexăm prezentului raport chestionarul propriu-zis (Fig. 28), ghidul tipologic al
aşezărilor informale (Tabelul 7), fişa-cadru de reprezentare grafică (Fig. 29).
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INCD URBAN-INCERC BUCUREŞTI, SUCURSALA URBANPROIECT
Chestionar Nr. ________
Fig. 28. CHESTIONAR SONDAJ LOCAL AŞEZĂRI INFORMALE
Consiliul Local al Comunei/Oraşului: ____________________________________ Judeţ: ____________________________
Persoana care a completat (nume, prenume şi semnătură): _____________________________________________________
Date de contact (tel., e-mail): _______________________________________________________________________________

A. LOCALIZAREA ZONELOR IDENTIFICATE ÎN CADRUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE
1. Care dintre tipurile de zone listate în Ghidul Tipologic, există pe teritoriul comunei/oraşului dvs. şi UNDE?
I. Nr. crt.
Locaţie
(încercuiţi)

II. Denumirea
locală a zonei

III. Denumirea
localităţii în care este
amplasată zona

IV.Tipul în care se încadrează 97. Nu, nu avem astfel de situaţii
(scrieţi cifra corespunzătoare Zonei (în acest caz bifaţi căsuţa de mai
din tipologia descrisă în ghid)
jos şi trimiteţi chestionarul
semnat)

1.
2.
3.
LI. În spaţiul de mai jos schiţaţi intravilanul comunei/oraşului dvs. şi apoi reprezentaţi conform MODELULUI
SCHEMATIC ATAŞAT poziţia zonelor în care sunt amplasate aceste locuinţe faţă de intravilanul localităţii (dacă aveţi mai

multe locaţii, vor fi reprezentate toate în Fig. 1, apoi se va completa pentru fiecare secţiunea B din chestionar).

Fig. 1

În Fig. 1 vor fi
schiţate manual
toate locaţiile
identificate în
raport cu limitele
intravilanului
existent.
Se va specifica
denumirea
fiecărei zone şi a
localităţii de care
aceasta aparţine.

După ce aţi reprezentat schematic locaţiile în Fig. 1, puteţi să ne trimiteţi şi o copie/scan după o hartă format A4 sau A3 a
planşei de existent din PUG, în care să marcaţi poziţia acestor locaţii prin haşurare şi numerotare, care să corespundă cu
poziţiile marcate în figura de mai sus.

Acum vă rugăm să multiplicaţi Secţiunea B a chestionarului, pentru caracterizarea fiecărei locaţii identificate. De
exemplu, dacă mai sus am identificat 5 locaţii (perimetre), vom multiplica următoarele două pagini de 5 ori.

INCD URBAN-INCERC BUCUREŞTI, SUCURSALA URBANPROIECT
Chestionar Nr. ________
B. DESCRIEREA ZONELOR IDENTIFICATE ÎN CADRUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE

ACEASTĂ SECŢIUNE A CHESTIONARULUI SE COMPLETEAZĂ PENTRU FIECARE AMPLASAMENT

Întrebări pentru

Amplasament (se trece nr.crt. de pe col.I din tabelul de mai sus)

_____

Zona (se trece cifra scrisă pe coloana IV din tabelul de mai sus)

_____

L. Locuire
2. Câte locuinţe de acest tip estimaţi că sunt în această zonă? ________________
3. Câte familii estimaţi că locuiesc în aceste locuinţe? _______________________
4. Care este etnia majoritară a locuitorilor din aceste locuinţe?

a. Română

5. Locuinţele sunt ocupate (încercuiţi 1 sau 2):

1. Permanent

2. Sezonier (din ce motiv?)

6. Există locuinţe neocupate? (încercuiţi 1 sau 2)

1. Nu

b. Rromă

c. Alta (care?) _____________
_______________________

2. Da, în ce procent?_____ , din ce motiv? _________________

7. Care este preponderent materialul de construcţie al pereţilor exteriori ai acestor locuinţe (bifaţi situaţia corespunzătoare)
1. Zidărie din cărămidă, piatră
sau înlocuitori (B.C.A.)

2. Lemn (bârne, 3. Paiantă, chirpici
scânduri etc.)

4. Alte materiale (P.F.L., O.S.B.,
sticlă, plastic, metal etc.)

5. Materiale
refolosite

8. Care este perioada în care au fost construite majoritatea locuinţelor din această zonă? (bifaţi situaţia corespunzătoare)
a. Înainte de 1964

b. 1965-1990

c. 1991-2000

e. Sunt încă în construcţie

d. 2001-2012

9. Care este perioada în care au fost introduse aceste locuinte în intravilan? (bifaţi situaţia corespunzătoare)
1. Înainte de ultimul PUG
aprobat

2. La ultimul PUG
aprobat

3. În PUG-ul în curs de
actualizare

4. Nu e cazul, majoritatea sunt în
extravilan

10. Care este anul ultimului PUG aprobat pentru localitatea dvs.? _______
11. Exista un PUG în curs de actualizare pentru localitatea dvs.?

1. DA

2. NU

3. NU E CAZUL

12. Unde sunt amplasate aceste locuinţe faţă de intravilanul localităţii în care se află? (bifaţi situaţia corespunzătoare)
a. în intravilan, mai curând
spre centrul localităţii

b. în intravilan, mai curând
spre periferia localităţii

13. Străzile din această zonă au o lăţime de minim 3,5 m?

c. în extravilan, dar există
demersuri de introducere a
acestei zone în intravilan

1. DA

2. NU

d. în extravilan şi nu există
demersuri de de introducere a
acestei zone în intravilan

3. Nu e cazul, nu există străzi în zonă

14. Majoritatea locuinţelor din această zonă sunt în (bifaţi toate variantele ce corespund amplasamentului din zona
respectivă):
a.

Vecinătatea
gropilor de
gunoi

b. Zone de protecţie pentru
căi de
comunicaţie
(autostradă,
cale ferată, etc)

monumente
sau Natura
2000

cimitire
sau
ferme

reţele
edilitare
(gaze,
electrice)

c. Zone
protejate
Arii naturale
protejate
(Natura 2000
etc) etc.

d. Zone
industriale

e. Zone de risc
inundabile

cu
alune
cări de
teren

97. Nici
una din
situaţiile
descrise

INCD URBAN-INCERC BUCUREŞTI, SUCURSALA URBANPROIECT
Chestionar Nr. ________
15. Care este suprafaţa de teren ocupată de construcţiile acestor locuinţe (estimaţi în ha)? _____________________
16. Care este statutul proprietăţii terenului pe care sunt amplasate toate aceste locuinţe? (bifaţi situaţia corespunzătoare.
Daca există situaţii mixte, scrieţi direct procentul estimat în spaţiile date. De ex. 10% din teren se află în litigiu, 20% sunt pe
terenul primariei, iar restul aparţine rezidenţilor – scriem 70% pe primul rând liber, iar 20%, respectiv 10%, pe cel de-al doilea
rând liber, în a doua şi a patra căsuţă)
1. Terenul aparţine rezidenţilor din aceste locuinţe
2. Terenul NU aparţine
rezidenţilor din aceste
locuinţe si este proprietate

a. De
stat

b. Proprietatea
Consiliului Local

c. Privată, a unor persoane
fizice sau juridice

d.Terenul se află în
litigiu

U. Utilităţi şi accesibilitate (bifaţi situaţia corespunzătoare)
17. Majoritatea locuinţelor
din această zonă au:

Din reţea publică

a. DA
Din sistem propriu

b. NU

c. În curs de racordare
Din reţea publică Din sistem propriu

1. Apă curentă
2. Canalizare
3. Curent electric
4. Gaze
17.bis. Cei care nu au apă curentă, de unde se alimentează cu apă? __________________________________________
18. Cel mai apropiat drum de acces din această zonă este (încercuiţi cifra corespunzătoare):
2. Un drum judeţean

1. Un drum comunal

3. Un drum naţional

9. Nu au acces direct la drum

19. Majoritatea căilor de acces ale locuitorilor din această zonă sunt (încercuiţi cifra corespunzătoare):
1. de pământ

2. pietruite

3. asfaltate

20.În funcţie de standardul de viaţă al familiilor care locuiesc în aceste locuinţe, cum sunt percepuţi locuitorii acestei zone?
Foarte săraci

Săraci

Nici săraci, nici bogaţi

Bogaţi

Foarte bogaţi

1

2

3

4

5

21. Vă rugăm să ne spuneţi cât de grave sunt în zona cu
astfel de locuinţe următoarele probleme...? (încercuiţi un
singur răspuns pe linie)
A. Furturile din case/maşini
B. Conflicte între vecini
C. Violenţe asupra persoanelor
D. Acte de vandalism asupra bunurilor publice
E. Trafic şi / sau consum de droguri
F. Depozitarea necorespunzătoare a gunoiului
G. Modul în care este legată zona de restul comunei/oraşului

Observaţii
(referitoare la descrierea zonei
sau la alte aspecte legate de
tipul acesta de locuire)

Foarte
gravă
4
4
4
4
4
4
4

Destul de Nu prea
Nu există o
gravă
gravă asemenea problemă NS/NR
3
2
1
99
3
2
1
99
3
2
1
99
3
2
1
99
3
2
1
99
3
2
1
99
3
2
1
99

__________________________________________________________________________

Vă mulţumim!
Data completării chestionarului: _________________

PRIMAR,
Semnătură şi stampilă

Tabelul 7. GHID TIPOLOGIC AŞEZĂRI INFORMALE

Tip
1

Tip
2

Tip
3

Tip
4

Tip
5

Tip
6

Zonă cu noi grupări de locuinţe în intravilan, la marginea satului/oraşului sau în extravilan,
fără autorizaţie de construire
Exemple:
 Grupări de locuinţe construite, de regulă la periferia localităţilor urbane sau rurale, în
intravilan;
 Grupări de locuinţe dezvoltate iniţial în extravilan, fără autorizaţie de construire şi introduse
ulterior în intravilan;
 Grupări de locuinţe construite în extravilan.
Zonă cu grupări de locuinţe situate în intravilan în zone care, conform PUG, au funcţiuni care
exclud locuirea
Exemple:
 Grupări de locuinţe situate în intravilan în zone care, conform PUG, nu au funcţiuni de
locuire (în zone de risc cu alunecări de teren, inundaţii, zone industriale, în zona haldelor de
steril, a depozitelor de deşeuri, în zona de protecţie şi siguranţă a reţelelor de circulaţie şi
edilitare (electrice, gaz, telecomunicaţii) şi a conductelor de transport (gaze naturale, produse
petroliere).
Zonă cu grupări de locuinţe cu caracter termporar, ulterior perenizate
Exemple:
 Grupări de locuinţe de tipul coloniilor muncitoreşti (cu caracter iniţial temporar, devenit
ulterior permanent) realizate pentru cazarea muncitorilor implicaţi în realizarea de lucrări
hidrotehnice, diverse exploatări (carbonifere, metalifere etc.) sau a angajaţilor marilor
combinate (siderurgice etc.);
Zonă cu grupări de locuinţe aparţinând populaţiei de etnie romă
Exemple:
 Grupări de locuinţe spontane, realizate în mod necontrolat şi fără autorizaţie de construire;
 Grupări de locuinţe localizate în vecinătatea gropilor de gunoi ale localităţilor;
 Grupări de locuinţe construite în zone protejate (situri Natura 2000, rezervaţii naturale etc.)
sau în zone de protecţie (monumente, reţele edilitare, obiective industriale etc.).
Zonă cu grupări de locuinţe ale comunităţilor rome construite, de regulă, la marginea
localităţilor, fără autorizaţie de construire, ca urmare a sedentarizării forţate din anii ’50-60
Exemple:
 Grupări de locuinţe fără autorizaţie de construire obţinute prin sedentarizare forţată
Altă categorie, dacă există şi prezintă caracteristicile descrise în definiţia aşezărilor informale
Exemple:
 Locuinţe construite legal (ex: imobile de patrimoniu, imobile dezafectate etc.) şi ocupate
ilegal de grupuri vulnerabile din punct de vedere social (persoane de etnie romă etc.);
Dacă există şi alte cazuri, specificaţi care: ______________________________________________
________________________________________________________________________________

Dacă aveţi MAI MULTE LOCAŢII, care se încadrează în una sau mai multe zone dintre tipurile descrise,
VEŢI COMPLETA CÂTE UN CHESTIONAR PENTRU FIECARE DINTRE ACESTE LOCAŢII.
De aceea, după ce aţi completat Figura 1 din chestionar, vă rugăm să multiplicaţi atâtea chestionare câte vă
sunt necesare.
După completarea chestionarului/chestionarelor, vă rugăm să le semnaţi şi să transmiteţi copii scanate
la adresa de e-mail: asezariinformale@gmail.com, până pe data de 5 iulie 2013, iar originalele le veţi
transmite prin poştă la adresa INCD URBAN-INCERC, Sos. Pantelimon, Nr. 266, Sector 2, Bucuresti.
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe dna Alina Chicos (cercetător la URBANINCERC), pe adresa de mail de mai sus sau la telefon 021/3167843.
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8. Consultarea şi implicarea autorităţilor administraţiei publice locale în
procesul identificării şi clasificării aşezărilor informale din România
Consultarea şi implicarea principalilor actori locali şi factori de decizie reprezintă unul
din obiectivele principale în facilitarea identificării şi clasificării aşezărilor informale în
România. Acest lucru va fi realizat prin consultarea directă a autorităţilor administraţiei publice
locale, în special a serviciilor din cadrul primăriilor responsabile cu activitatea de urbanism şi
dezvoltare teritorială, care au obligaţia de a informa asupra situaţiei informalităţii aşezărilor de
pe plan local. În vederea consultării şi implicării autorităţilor administraţiei publice locale în
procesul identificării şi clasificării aşezărilor informale din România, au fost elaborate
chestionarul şi fişa-cadru, care vor fi utilizate într-o primă etapă a cercetării, pentru identificarea
aşezărilor informale şi descrierea caracteristicilor acestora.
Parcurs metodologic. Prima etapă a studiului asupra aşezărilor informale din ţara noastră
a însemnat listarea principalelor probleme şi confuzii ce pot apărea în definirea termenilor.
Pornind de la definiţia UNECE, au fost clarificate dimensiunile ce caracterizează fenomenul
informalităţii în ţara noastră. Astfel, după discuţii repetate în cadrul grupului de lucru, s-au
stabilit elementele caracteristice ale fenomenului şi s-a formulat o definiţie, care a stat la baza
operaţionalizării termenilor ce fac diferenţierea diverselor forme şi categorii tipologice.
Categoriile obţinute nu au pretenţia de exhaustivitate, motiv pentru care a fost creat un spaţiu în
cadrul ghidului tipologic de exprimare a altor situaţii care s-ar încadra în definiţia propusă.
După o primă elaborare a fişei-cadru de reprezentare grafică şi a chestionarului, care au
făcut subiectul a trei întrevederi ale grupului de lucru, s-a procedat pretestarea lor prin
contactarea a zece primării unde au fost aplicate.
Primăriile care au făcut parte din eşantionul de pretestare sunt din: comuna Niculiţel,
judeţul Tulcea, oraşul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, comuna Slobozia Ciorăşti, judeţul
Vrancea, comuna Mărgineni, judeţul Neamţ, oraşul Luduş, judeţul Mureş (Anexă), oraşul Bicaz,
judeţul Neamţ, oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, oraşul Târgu Jiu, judeţul Gorj,
oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău şi oraşul Galaţi, judeţul Galaţi.
Scopul şi modul de completare au fost comunicate telefonic, fiecărui departament de
urbanism din cadrul primăriilor respective. O parte din răspunsurile primite le vom anexa
prezentului raport pentru a exemplifica necesitatea restructurării acestor instrumente în funcţie de
observaţiile şi dificultăţile de completare a acestora, semnalate de specialiştii din respectivele
primării.
Un aspect sensibil al aplicării instrumentului de cercetare constă în temerea autorităţii
locale de a recunoaşte situaţiile de informalitate prezente pe teritoriul său administrativ, motiv
pentru care se va insista în adresa către primării asupra confidenţialităţii prelucrării datelor şi
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asupra importanţei transmiterii situaţiei reale, din perspectiva oportunităţilor de accesare a
fondurilor structurale în următoarea perioadă de programare 2014-2020, pentru soluţionarea unor
aspecte legate de locuirea şi nivelul de trai al populaţiei rezidente în aceste zone.
În perioada imediat următoare se vor transmite adrese către toate primăriile din România
în care se vor sublinia aspectele amintite mai sus, iar transmiterea se va face fie prin intermediul
prefecturilor, fie cu sprijinul autorităţii arhitectului şef din structurile consiliilor judeţene.
În Anexa prezentului studiu se regăseşte unul din cele 10 modele de chestionare
pretestate în cele 10 localităţi menţionate anterior, respectiv la nivelul localităţii Luduş, din
judeţul Mureş .

9. Clasificarea tipologică a aşezărilor informale din România
Grupările de locuinţe informale au fost clasificate în funcţie de două criterii majore:
A. Autorizaţia de construire
B. Statutul proprietăţii
În funcţie de caracteristicile informalităţii în profil teritorial, a fost elaborată următoarea
tipologie a aşezărilor informale (Tabelul 8):
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Tabelul 8. TIPOLOGIA AŞEZĂRILOR INFORMALE

Tip
1

Tip
2

Tip
3

Tip
4

Tip
5

Tip
6

Noi grupări de locuinţe în intravilan, la marginea satului/oraşului sau în extravilan, fără
autorizaţie de construire
Exemple:
 Grupări de locuinţe construite, de regulă la periferia localităţilor urbane sau rurale, în
intravilan;
 Grupări de locuinţe dezvoltate iniţial în extravilan, fără autorizaţie de construire şi introduse
ulterior în intravilan;
 Grupări de locuinţe construite în extravilan.
Grupări de locuinţe situate în intravilan în zone care, conform PUG, au funcţiuni care exclud
locuirea
Exemple:
 Grupări de locuinţe situate în intravilan în zone care, conform PUG, nu au funcţiuni de
locuire (în zone de risc cu alunecări de teren, inundaţii, zone industriale, în zona haldelor de
steril, a depozitelor de deşeuri, în zona de protecţie şi siguranţă a reţelelor de circulaţie şi
edilitare (electrice, gaz, telecomunicaţii) şi a conductelor de transport (gaze naturale, produse
petroliere).
Grupări de locuinţe cu caracter termporar, ulterior perenizate
Exemple:
 Grupări de locuinţe de tipul coloniilor muncitoreşti (cu caracter iniţial temporar, devenit
ulterior permanent) realizate pentru cazarea muncitorilor implicaţi în realizarea de lucrări
hidrotehnice, diverse exploatări (carbonifere, metalifere etc.) sau a angajaţilor marilor
combinate (siderurgice etc.);
Grupări de locuinţe aparţinând populaţiei de etnie romă
Exemple:
 Grupări de locuinţe spontane, realizate în mod necontrolat şi fără autorizaţie de construire;
 Grupări de locuinţe localizate în vecinătatea gropilor de gunoi ale localităţilor;
 Grupări de locuinţe construite în zone protejate (situri Natura 2000, rezervaţii naturale etc.)
sau în zone de protecţie (monumente, reţele edilitare, obiective industriale etc.).
Grupări de locuinţe ale comunităţilor rome construite, de regulă, la marginea localităţilor, fără
autorizaţie de construire, ca urmare a sedentarizării forţate din anii ’50-60
Exemple:
 Grupări de locuinţe fără autorizaţie de construire obţinute prin sedentarizare forţată;
Altă categorie, dacă există şi prezintă caracteristicile descrise în definiţia aşezărilor informale
Exemple:
 Locuinţe construite legal (ex: imobile de patrimoniu, imobile dezafectate etc.) şi ocupate
ilegal de grupuri vulnerabile din punct de vedere social (persoane de etnie romă etc.);
Dacă există şi alte cazuri, specificaţi care: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
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ANEXĂ: Model de chestionar pentru identificarea aşezărilor informale şi
descrierea caracteristicilor acestora, pretestat în localitatea Luduş,
judeţul Mureş
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