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Locuința proprietate privată –  
de la vis la corvoadă
După aproape treizeci de ani, 98 la sută din locu-
ințele din România sunt în proprietate privată. Ar 
putea suna bine. E un număr atât de impresionant, 
încât ne aduce țara pe primul loc în Europa în acest 
top. Da, avem un procent mai ridicat decât în Germa-
nia, Franța, Marea Britanie, Suedia, Elveția sau Ita-
lia. Nu înseamnă că locuințele sunt în proprietatea 
locatarilor, ci că sunt în proprietatea unor privați. 
De cele mai multe ori locatarii sunt proprietarii lo-
cuinței, dar în niciun caz nu e vorba de toate cele 98 
la sută dintre locuințe. Cu toții avem cunoscuți care 
stau în chirie, dar se pare că la nivel național nu avem 
niciun fel de date serioase despre câte locuințe sunt 
date efectiv în chirie. Mai știm și că piața gri este 
adevărata piață a chiriilor.

Scrie pe toate gardurile că NU EȘTI OM DACĂ NU 
EȘTI PROPRIETAR. Umilirea asta continuă și din 
toate părțile nu e doar o dojană părintească con-
structivă care te ajută să evoluezi chiar dacă te doare, 
care te împinge să muncești mai mult și cu mai multă 
dedicare. Rolul umilirii este simplu: să simți că nu 
ai dreptul să te împotrivești și să protestezi la adre-
sa situației. Umilința te face să simți că e vina ta și, 
drept urmare, să accepți condițiile mizerabile actu-
ale tocmai de rușine că nu ai putut deveni proprietar. 
Ți se spune că totul ține de tine și doar prin propriile 
tale eforturi ajungi să reușești.

Adevărul dur este că locuința proprietate privată 
costă. Ne costă foarte mult atât la nivel individual, cât 
și la nivel social. Unii dintre noi ajung să-și permită 
costul, iar alții nu. Să reținem că nu toți proprietarii 
sunt bogați, iar reparațiile, echiparea și îmbunătăți- 
rile sunt costuri mari și pentru cei care deja sunt 
proprietari deplini. Aceste costuri pălesc, însă, față 
de situația celor care plătesc ipotecile care îi aruncă 
în brațele unei relații dependente cu băncile. În mo-
mentul semnării ipotecii devenim captivi joburilor 
pe care nu le mai putem schimba fără riscul teribil de 
a ajunge în neplată. Iar până la plata efectivă a împru-
mutului, ani de zile virăm aproape numai dobânzi. În 
același timp vedem cum băncile din România ating 
niveluri record de profit an după an, chiar pe primul 
loc în Europa ca viteză. Prima jumătate a lui 2018 a 
adus cel mai mare profit vreodată sectorului bancar 
din România, 3.6 miliarde de lei. Strict economic, lo-
cuința proprietate privată ne costă pe toți cu mult 
mai mult pentru că ea include automat profiturile 
din domeniu. Iar acele profituri sunt printre cele mai 
mari din economia românească.

Costurile lui 98 la sută abia încep să se vadă clar 
în România. Cu ajutorul lui ocupăm locul 1 în Eu-
ropa într-un alt top – supraaglomerarea, adică în 47 
la sută dintre gospodării locuiesc bunici cu copii și 
nepoți, de exemplu. Tinerii între 15-29 de ani sunt 
și mai afectați: 65 la sută dintre ei trăiesc în condiții 
de supraaglomerare, tot locul 1 în Europa, după cum 

ne informează Eurostat. De ce? Tocmai pentru că cei 
tineri nu își permit să își facă un cămin separat. Locu-
ința proprietate privată e prea scumpă de cumpărat, 
iar chiria – la fel de scumpă – nu are sens financiar 
dacă există alternativa locuirii cu părinții. Pe de altă 
parte, pensia de vârstă nu acoperă nici măcar costul 
vieții, darămite plata unei chirii pe piață. E ca și cum 
guvernările nu iau în calcul altceva decât că pensio- 
narii sunt proprietari de locuințe. Situația se va 
schimba însă drastic în următoarea perioadă.

pierderi necesare ca să facem un nou sistem poli- 
tic mai performant. Din perspectiva celor de sus noi 
suntem balast.

Am ajuns să concurăm între noi nu pentru „perfor-
manță și auto-depășire”, după cum zice povestea, ci 
pentru supraviețuire. Ca într-un joc în care unii tre-
buie să piardă pentru ca alții să câștige, ajungem să 
fim adesea ori imuni la problemele altora, ori ușurați 
că nu am fost noi în locul lor. Cea mai mare pată din 
istoria recentă a Clujului este 17 decembrie 2010, 
când în jur de 350 de oameni au fost scoși din casele 
lor de pe strada Coastei și mutați printre gunoaiele 
din Pata Rât. Atâtea persoane au fost transformate în 
oameni fără adăpost ca să servească exemplu celor-
lalți locuitori și aspiranților la locuire în Cluj pentru 
cine e și pentru cine nu e de fapt orașul.

Dar nu e doar o lecție, pentru că locurile din care ei 
și mulți alții au fost evacuați s-au transformat rapid în 
surse de profit direct sau indirect. Evacuările con-
tinuă în acest oraș din ce în ce mai inuman, în timp 
ce numărul apartamentelor de lux, apart-hotelurilor 
și ponderea industriei de turism cresc vertiginos. 
Devenim involuntar spectatorii unui show non-stop 
din ce în ce mai fastuos. Ni se cere să devenim și 
noi turiști. Iar dacă nu, să părăsim incinta dacă nu 
cumpărăm bilet.

Deci, pentru cine e făcut orașul ăsta așa? Pentru a 
afla, e de ajuns să vedem cine câștigă, iar aceștia sunt, 
în primul, rând speculatorii imobiliari: dezvoltatori, 
bancheri, agenți imobiliari. E simplu, valoarea tran-
zacțiilor imobiliare a crescut de trei ori în ultimii pa-
tru ani, ajungând de la 200 la 600 de milioane de euro. 
Totul într-un oraș pus pe roate, întreținut, curățat, și 
fardat de oameni care sunt constant umiliți pentru că 
nu au făcut îndeajuns pentru profitul speculatorilor.

Anul acesta s-au împlinit 10 ani de când banca 
Lehman Brothers din SUA s-a prăbușit, provocând 
o criză financiară mondială din cauza bulei imobi- 
liare produsă de speculația financiară. Toate pro- 
blemele au fost din cauză că nu a fost niciun fel de 
reglementare reală, dar nu speculatorii au plătit 
pentru haosul creat.

Din fericire, putem gestiona drobul de sare la fel 
cum o fac de atâta timp multe alte orașe din Vest. Pen-
tru asta avem nevoie de control public asupra locuirii 
prin câteva mijloace: creștem urgent fondul de locu-
ințe publice - locuințe sociale, cămine, ANL-uri, etc; 
scoatem la suprafață contractele de chirie nedecla-
rate prin controale și amenzi și introducem controlul 
chiriilor pentru a opri speculația pe spatele nostru.

În epoca nesiguranței locuirii, oricare din noi 
poate ajunge fie să scos din casă de chiriile din ce 
în ce mai mari sau de ratele la bancă. Tu cât timp îți 
mai permiți să locuiești la Cluj? În spiritul solidar-
ității și în memoria evacuării celor 350 de persoane, 
hai la marșul pentru locuire – luni 17 decembrie 
2018 la clopot ora 18:00 să susținem că locuirea e 
un drept, nu un privilegiu!

George Zamfir

Diversitatea problemelor de locuire este, din pă-
cate, și mai mare. Avem un oraș care se mândrește cu 
studenții și chiar se îmbogățește prin ei, dar studenții 
abia își permit să existe. Normalitatea e să locuiești 
ca student în camere de cămin cu alte trei-patru per-
soane, fie să plătești chirii exorbitante acoperite cu 
chin de părinți care locuiesc și muncesc adesea pe 
salarii mai mici decât în Cluj. Sunt disponibile doar în 
jur de 14 mii de locuri la cămine, studenții sunt mult 
mai mulți. Ei nu se pot concentra pe studiu și pe des- 
coperirea vieții de facultate pentru că sunt nevoiți 
să se angajeze cu normă întreagă. Dacă nu ai norocul 
unor părinți care să te susțină financiar chiar și un 
pic, nici nu ai cum să faci facultatea dacă nu prinzi 
loc la cămin. Câtora dintre ei nu li s-au refuzat astfel 
șansele unei educații superioare? Nu e de mirare că 
din ce în ce mai mulți tineri, chiar și absolvenți de 
facultate, abandonează orașul nu din alegere liberă, 
ci asaltați de chiriile astronomice și lipsiți de orice 
ocazie de a-și permite un nivel de trai normal.

Azi „locuiește în Cluj cine merită”, zic vocile ofi-
ciale. Dar hai să aruncăm o privire în spate la deciziile 
politice de după 1989 și să înțelegem că nu meritul a 
stat la bază. Găsim de la privatizarea locuințelor de 
la începutul anilor 1990 cerută de Banca Mondială 
în schimbul asistenței financiare, până la programul 
„Prima Casă” din 2009 (marca Boc) pentru dezgheța-
rea pieței imobiliare în timpul crizei financiare. De 
asemenea, fenomenul retrocedărilor ocupă un loc 
imens în istoria recentă a locuirii în România. În urma 
sa, mii de oameni au ajuns în stradă din cauze care nu 
au ținut în niciun fel de ei. Cu cinism, conducătorii 
politici ne spun că miile de oameni au fost doar 

98%
locuințe în fond privat
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„Tot ce s-a făcut 
s-a făcut pe 
suferința și pe 
lacrimile altora”

material realizat de Linda Greta

„Când vin aici și mă uit la tot ce este aici și ce este 
în jur acum, sincer, trebuie să spun că este fru-
mos, este curat, miroase bine. Dar ce nu e frumos, 
că tot ce s-a făcut, s-a făcut pe suferința altora, și 
pe lacrimile altora. Dar așa este omul, el caută să 
fie lui bine, chiar dacă îi împinge pe alții din calea 
lui. Nu se uită peste cine a trecut, pe cine a lăsat în 
urmă în lacrimi, pe cine a bătut. Lucrurile astea se 
puteau face și într-un alt mod, nu neapărat pe sea-
ma suferinței și pe necazul și pe lacrimile atâtor 
oameni. Puteau să vină să ne spună, nu ne place 
cum a ajuns locul ăsta, vrem să facem curat, dar și 
pe voi vă mutăm într-un loc unde și vouă să vă fie 
bine, nu să vă trimitem la suferință și la chin.” 

(Fost locuitor de pe strada Coastei  
care a dorit să rămână anonim)

Erau mai multe case lungi pe acest teren, cu mai 
multe apartamente, câte opt familii în fiecare 
casă, fiecare avea câte o cameră și o bucătărie. 
Era acolo un nuc mare. Și un cireș. Și corcoduși 
aveam în spatele casei. Copiii mergeau la Puți să 
le dea cireșe.  Și acești copaci au dispărut. Copacii 
ăștia sunt noi, pe ambele părți ale culoarului de 
biciclete. Casa noastră era cam pe unde este acum 
colțul creșei, de la intrare. Este bine că au făcut 
creșa asta, văd că este a Consiliului Local, dar la 
copiii noștri nu s-au gândit când i-au dus atât de 
aproape de rampa de gunoi?

va a crescut și a avut familia proprie, a construit și 
el sau ea o baracă pe lângă case. Pentru că din anii 
1990 nimeni nu mai primea locuințe sociale cum se 
primea înainte, și trebuia să stea undeva. Pe vremuri 
munceai, aveai casă, erai respectat de doctor, ai simțit 
că ești om. Acum te tratează mai rău decât ca pe ani-
male. Pentru că, precum văd, câinii, pisicile, sunt pro-
tejați. E foarte bine. Dar țiganii nu trebuie protejați? 
Îmi zic din când în când, au înnebunit oamenii, sau ce 
se întâmplă de ne tratează așa de sus și umilitor.

Cât stăteam aici, mergeam la Profi, la piață, la 
farmacie, la școli foarte repede. Dar acum, de pe 
rampă, unde ne-au mutat în 2010, trebuie să facă 
oamenii 2-3 km pe jos, până la stație, după aia să 
treacă o cale ferată, și apoi drumul foarte aglome-
rat de la aeroport,  unde primăria nu a fost în stare 
să pună nici acum un semafor, după atâtea acci-
dente ce s-au întâmplat pe trecerea aceea de pie- 
toni. Traiul acolo este de 100 de ori mai rău. Pe lângă 
faptul că oamenii stau acolo în toxicitatea aia, și 
murdăria aia, și mirosul ăla îngrozitor ce vine de la 
rampă de la 200-300 metri de ei, de la tot gunoiul 
întregului oraș.  Nu-mi vine să cred că au trecut opt 

Creșa „Vrăjitorul din Oz”, autorizație de construcție în iunie 2011
 
Erau separate casele, cu câte o distanță mică 

între ele. Erau locuințe primite de oameni de la 
fabricile unde lucrau. Pe care apoi primăria le-a 
preluat, după ce fabricile s-au închis. Oamenii au 
continuat să plătească chirie primăriei. Am plătit 
chirie până în decembrie 2010, când ne-au evacuat. 
Cu timpul, în față și la lateral pe lângă case, s-a um-
plut cu improvizații. Pentru că, atunci când eram 
mici, dormeam frații în pat. Dar când am crescut, 
aveam nevoie de mai multe încăperi, așa că părinții 
au mai construit câte o cameră. Și apoi cum cine-

ani, toți acești ani în chin. În friguri, mirosuri, vântul 
ăla mare, bolile. De când m-am mutat de acolo, de un 
an și trei luni, nu am mai avut bolile alea.  

Ca în orice comunitate, mai ales când sunt mulți 
oameni, este imposibil să nu fie probleme din când 
în când. Sau gălăgie. Pe aici, unde au pus pistele de 
biciclete, erau tufișuri, între noi și casele private 
din spatele nostru. Cu vecinii din blocurile vechi 
construite în anii 1980 noi nu aveam nici cu ei vreo 
problemă. Ne înțelegeam bine cu vecinii. Mama 
mea mai mergea la ei, să facă curat. Problemele au 

început când s-a construit clădirea aceasta de jos 
unde urma să își facă birouri Nokia, și apoi Bibli-
oteca Octavian Goga – de aici s-au făcut foarte 
multe plângeri împotriva noastră. Ei au participat 
mult la evacuarea noastră. Și poate situația s-a 
schimbat și mai drastic când Apostu și-a cumpărat 
casă pe str. Inei, următoarea stradă de aici, și era 
deranjat de copiii noștri, care mergea cu bicicletele 
pline de nori pe la fața casei sale. Era noroi, da, 
mare, pentru că, până când noi stăteam aici, nu a 
făcut nimeni trotuar sau drum. De când ne-au mu-
tat au făcut și piste de biciclete. Mă doare și asta 
când mă gândesc, cum se fac tot timpul diferențe 
în defavoarea noastră. 

Parcurile sunt goale mai tot timpul

Să scoți pe timp de iarnă 76 de familii, în jur de 350 
de persoane, și tu construiești un parc de copii, 
parc de agrement, și o grădiniță... Și arunci iarna 
la minus 20 de grade, copii, bătrâni, bolnavi, lângă 
rampa de gunoi. Locuințele acelea din care ne-au 
scos cu jandarmeria și pe care apoi le-au demolat 
imediat cu buldozărele erau căminele oamenilor, 
unde era viața lor. Dar cine s-a gândit la asta? Ni-
meni nu s-a gândit la noi ca la oameni. Că dacă ne 
tratau ca oameni, poate nu făceau așa cu noi. ... Tata 
era încă în casă. Și ei au intrat cu buldozerul din 
partea inversă. Îi strigau să iasă afară. El zicea, mai 
bine mor, că nu am unde să mă duc. Și unchiul Titi 
la fel. Au rămas aici peste noapte, câteva zile, prin-
tre dărâmături. Lor nu le-au dat cameră în casele 
modulare din Pata Rât. Apoi i-am dus la noi. Și noi, 
la început, pentru prima iarnă, ne-am îngrămădit 
9 persoane în 16 metri pătrați. Mulți au fost așa. 
Din 76 de familii numai 40 au primit contracte în 
modulare. 

Dar chiar înainte să apară parcurile, în primăvara 
lui 2011, s-a pregătit terenul pentru campusul facul- 
tății de teologie ortodoxă a Universității Babeș- 
Bolyai. Atunci ni se părea că ei erau cei care doreau 
terenul.  Dar acum se vede clar că nu neapărat doar 
ei erau. Și eu m-am gândit la ei foarte tare. Că ei ar 
fi vinovații. Dar dacă stau și analizez situația din jur 
acum, pare altfel. Ei au construit acel campus. 

Campusul Teologic al Facultății de Teologie Ortodoxă, inaugurat în decembrie 2011 
(piatra de temelie a campusului a fost așezată pe acest teren în mai 2011 de către 
primarul Sorin Apostu, fiind sființită de mitropolitul Andrei Andreicuț)

“Toate astea au fost făcute pentru acest campus. 
Au venit în numele Domnului. Dar cum poți face 
ceva bun care să-i placă lui Dumneazeu, călcând 
peste atâta suferință, și atâta amar de chin, și peste 
lacrimile îngrozitoare ale acestor oameni. Numai 
noi știm. Alții care vin, pot să simtă compasiune, și 
să spună că încearcă să își imagineze. Dar numai cei 
care am trecut prin asta efectiv, știm ce înseamnă, 
să stai și să urli că nu mai poți, și pur și simplu îți 
vine să nu mai trăiești. Aia este adevărata suferin- 
ță. Tu faci toate astea în numele lui Dumnezeu? 
Oare este asta acceptat de către el? El a văzut că ai 
făcut un campus, unde studenții învață despre el, 
dar oare îi place lui că toate astea le-ai creat pe chi-
nul și suferința altora? Eu nu știu ei ce Dumnezeu 
au. La adevăratul Dumnezeu nu cred că îi place să 
vadă prin ce chinuri ne-au făcut pe noi să trecem.  Au 
pus ei piatra de temelie, cu o cruce, în primăvara lui 
2011: aici am distrus 76 de famili, aici am nenoroc-
it atâtea sute de oameni, în numele lui Dumne- 
zeu. Oare tinerii știu, studenții oare știu cât chin și 
suferință au tras sute de oameni? Dacă ar ști,  nu 
știu dacă nu și-ar schimba ideile și principiile.” 

(Anonim, fost locuitor de pe strada Coastei)

Blocurile de pe strada Coastei 3-5 
(asociația de proprietari a dat în judecată 
Transilvania Construcții 
în 2010, pentru că aceasta construia 
prea aproape de ei blocul cel nou) 

Placă memorială dedicată evacuarii din 17 decembrie 
2010. Autoritățile nu au acceptat plasarea acesteia pe 
strada Coastei. Încă-și caută locul în spațiul public.

Dorobanților Residence - blocul de pe strada 
Dorobantilor 132- 134, 12 etaje, beneficiar 
Transilvania Construcții, proiectant Dico&Țigănaș, 
autorizație de construcție emisă în 2009 și în 2012 
(120 de „apartamente premium” și 120 de locuri de 
parcare). Promovare: Facilități – Este situat în inima 
orașului ....  are priveliște deosebită asupra orașului și 
poziționare în funcție de soare”

Blocurile au răsărit din pământ ca ciupercile după 

ploaie

Când locuiam noi aici, blocurile acestea nu erau. 
Era teren gol. Mergeam la săniuș iarna. Era un deal 
liber. Cum ne-am mutat noi, au început să apară 
blocurile. După ce a curățat primăria terenul de 
noi, au ieșit investitorii la iveală. Primăria a vân-
dut terenul și a căștigat peste cadavrele oamenilor 

și peste oameni. Ei au 
apărut după ce țiganii 
au fost evacuați. In-
vestitorii așa au făcut 
mulți bani. Ne-au scos 
afară înainte cu cinci 
zile de crăciun ca ei să  
construiască. Dacă noi 
locuiam aici, investi-
torii nu cumpărau tere- 
nurile, nu construiau 
blocuri. Și cu siguranță 
nu puteau să vândă atât 
de scump. 

   

Încă mai sunt oameni care suferă acolo  

De aceea trebuie să îi amintim primăriei în fie-
care an de 17 decembrie, că în Pata Rât mai stau 
în continuare sute de familii, familiile care au fost 
evacuate de pe strada Coastei, dar pe lângă ele mai 
sunt și familiile de pe Cantonului și din Dallas și de 
pe rampă. Putea să fie totul mult mai bine pentru 
toată lumea, dacă atunci, în 2010, primăria avea 
bunăvoință, și ar fi venit la noi să spună, oameni 
buni, străduiți-vă să faceți ceva cu casele astea, că 
sunt urâte. Puteau să construiască și campusul și 
rămânea și loc de parcare, și să și renoveze casele 
sociale. Puteau să facă toate cele trei lucruri. Dar 
pe ei nu i-a interesat. Pentru că au făcut blocuri-
le alea, și noi nu eram importanți. Casele noastre 
erau minuscule. Mai bine au luat bani de la privați 
pe terenuri, decât să renoveze casele sociale.    

„Asta simt de câte ori vin eu aici. Nu vreau să 
jignesc pe alții, spunând asta. Am fost și eu unul 
care a suferit. Suferința ne adună, nu ne dezbină. 
Însă eu cred că trebuia să ne mute de aici, nu mai 
puteam rămâne așa cum eram în zona asta care 
se dezvolta așa, dar nu trebuia în nici un fel să ne 
arunce la rampa de gunoi.” 

(Fost locuitor de pe strada Coastei care a dorit să 
rămână anonim)
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Parcul Feroviarilor: 
concurs de 
perspective

Fragmentele de mai jos sunt extrase din Documen-
tația pentru participarea la Concursul de Soluții 
„Revitalizarea și Activarea Parcului Feroviarilor” 
inițiat de Primăria Municipiul Cluj-Napoca și or-
ganizat de Ordinul Arhitecților din România în 
aprilie-mai 2018 și din proiectul câștigător. Cola-
jul de imagini si texte formează un prim demers 
subiectiv de urmărire a „vocilor” care creează 
orașul. Mă interesează atât etapa de dinainte de 
jurizare a concursului, pentru că atunci s-au expus 
diversele voci care au vorbit în numele „parcului”, 
încercând să determine ce să devină parcul în vii-
tor, cât și rezultatul propriu-zis. Studiind tema de 
proiectare, „vocile” din documentațiile anexate și 
atitudinea câștigătorilor vedem diverse perspec-
tive asupra viitorului parcului: 

• păstrarea sau uitarea completă a trecutu-
lui parcului: vezi perspectiva istoricului și a ce-
tățeanului care a contribuit cu munca fizică la 
construcția lui; 

• ce va deveni Parcul Feroviarilor într-un viitor  
apropiat: un loc al tuturor, un loc al celor care deja 
locuiesc în zonă sau un loc al celor care vor locui 
aici (vezi poziția experților sociologi și arhitecți); 

• ce dorește promotorul acestui concurs, Primă-
ria Cluj-Napoca, să devină parcul. Această dorință 
s-a exprimat prin vocea experților arhitecți care 
au formulat tema de proiectare. Această voce ar fi 
trebuit sa fie cea mai  imparțială posibil, însă pe 
parcurs se simte o anume insistență înspre modul 
de locuire a celor câteva mii de viitori rezidenți în 
defavoarea celor existenți;

• poziționarea arhitecților câștigători: ei preferă 
„izolarea” parcului de contextul dat de noul ansam-
blu și preferă construirea unei identități complet 
nouă. 

Prezentul

 
Norbert Petrovici, sociolog: 

Zona, fiind apropiată de centru, are tendința 
de a se transforma într-un mediu propice compa-
niilor de IT, servicii, Business Process Outsourc-
ing, Knowledge Process Oursourcing. [...] Ca atare, 
se pun următoarele întrebări importante: Cine va 
folosi parcul? Va fi parcul unul de proximitate sau 
unul pentru întreg Clujul? Va fi un spațiu verde 
presărat de cafenele, sau un mediu primitor pen-
tru toată lumea?... noile clădiri ce vor fi constru-
ite vor fi, în speță, clădiri de birouri și locuințe ale 
noilor angajați. Noii rezidenți și angajați vor fi din 
cadrul clasei de mijloc.

Vasile Mitrea, arhitect: 
Dacă Primăria și Comisia de Urbanism ar fi fost 

într-adevăr niște comisii care să gândească mai 
departe de ziua de azi, zona Abatorului nu trebuia 
să devină o zonă în care să se facă iarăși blocuri. 
Domnul Gadola va face aceste blocuri și văd că 
se aglomerează foarte mult zona fără să se vadă 
ce se întâmpla cu cartierul din vecinătate, ce se 
întâmplă cu Someșul și așa mai departe. Această 
grădină trebuie gândită în context urban și nu 
doar în perimetrul celor 5.3 hectare.

Dan Clinci, arhitect: 
Orice spațiu public de pe raza orașului trebuie 

să aparțină în egală măsură tuturor. Cred că a- 
tunci când se vorbește despre o consultare comu-
nitară, nu ar trebui să ne referim la o consultare 
pe un areal predefinit. Ansamblul de lângă parc 
va aduce 300 de apartamente noi, cu familii for-
mate sau în formare de 2-4 persoane, plus un mall 
care va genera un trafic de poate 50.000 de oa- 
meni zilnic; și asta deja schimbă caracterul liniștit 
și semi-rural al zonei cum a fost până acum. (...) 
Vrem un parc pustiu cu vegetație și alei strâmte 
pentru îndrăgostiți sau un parc pentru eveni-
mente? (...) Evident că membrii comunității locale 
vor fi primii utilizatori. Dar noi suntem în situa- 
ția în care comunitatea care va locui aici încă nu 
a ajuns, nu îi cunoaștem. Cred că trebuie să ne 
gândim, până la urmă, ce ar face ca acest spațiu 
să intre pe un circuit turistic. A ține o porțiune de 
spațiu ca acesta în zona reveriei puținor oameni 
este o sub-valorificare a spațiului, pentru că împie- 
dici câteva sute, mii de oameni, anual, să vină în 
contact prin intermediul unui eveniment. 

Tema de Concurs elaborată de arhitecții Dan Clinci 
și Răzvan Vasiu, despre scopuri și obiective:

 [...] soluția de proiectare trebuie să ofere mai 
mult decât o „amenajare” aplicabilă situației pre-

Cort de circ amplasat pe terenul actualului Parc al Feroviarilor

Parcul Feroviarilor astăzi

Imagine din documentația 
suplimentară a concursului, 
publicată ulterior, la cererea 
concurenților, la o lună după 
lansarea concursului și la aprox. 
20 de zile până la termenul de 
predare a proiectelor de concurs. 
Imaginea reprezintă o perspectivă 
virtuală a viitorului ansamblu 
rezidențial care se ridică pe 
terenul fostului „Abator”, înspre 
parc. 

Extras din planșa I a proiectului câștigător (arhitecți Vlad 
Sebastian Rusu, Octav Olănescu, Anamaria Olănescu, 
Anda Gheorghe) care arată relația parcului propus cu 
viitor ansamblu rezidențial (vezi imaginea de mai sus). 
În legenda planșei, numerele 9 și 12 reprezintă spații 
tehnice, iar liniile ondulate albe arată că arhitecții 
s-au gândit la ridicarea terenului înspre ansamblu 
și plantarea masivă cu conifere. De asemenea, se 
observă că aleile păstrează distanța și nu încearcă să 
stabilească nicio relație fizică cu ansamblul mult adus în 
discuție in tema de proiectare. Juriul a apreciat la acest 
proiect „propunerea unei noi identități pentru Parcul 
Feroviarilor”(redenumirea lui în “Grădina Someșului”), 
iar una din recomandări a fost : „recalibrarea topografiei 
terenului în zona de est a parcului, pentru a evita crearea 
unei bariere între parc și vecinătăți, regândirea relației 
cu noua dezvoltare imobiliară din sud”.

colaj realizat de Silviu Medeșan

Viitorul

Evacuarea din proprietăți retrocedate 
Peste 50 de persoane, majoritatea pensionari, bol- 
navi și vârstnici, au fost evacuate din Casa 
Agronomului în anul 2018. Unii și-au găsit chirii 
mai bune, dar mai scumpe decât cei 250 de lei plătiți 
pentru condițiile insalubre de la Casa Agronomului. 
Alții au ajuns la Pata Rât. Au fost evacuați dintr-o 
nepăsare birocratică. Direcția Agricolă Județeană 
Cluj, care avea în administrare Casa Agonomului, nu 
a mai închiriat bunurile unor persoane fizice în urma 
unei ordonanțe de urgență ce nu s-a mai dorit a fi 
schimbată. Asta în ciuda apelurilor către Ministerul 
Agriculturii, Direcția Agricolă, Prefectură, sau către 
Primărie, pentru a le găsi soluții alternative de locui-
re în urma evacuării. Țin cu ei legătura din 2017 și îmi 
pare rău că, în calitatea mea de deputat și de activist 
pentru dreptul la locuire, nu am putut evita evacua- 
rea. Regret că nu s-au găsit soluții de investiții într-un 
imobil revendicat, că Primăria nu le-a pus la dispoziție 
locuințe sociale pe care oricum nu le are, pentru că nu 
dorește să construiască, că suntem atât de puțini în 
jurul acestor cauze sociale. Însă amarul se transformă 
în speranță, mai ales când lucrăm împreună. E impor-
tant ca acești oameni să își spună povestea! 

Uneori filmează singur, alteori cu mine. De aceea, 
l-am încurajat pe Iosif Zagor (pensionar, 76 de ani, 
cu experiență în fotografie și filmări) să filmeze 
atât înainte de evacuare, să facă interviuri cu veci-
nii, cât și după evacuare. Ultima dată am filmat cu el 
în Florești, apoi în Bună Ziua, unde zace abandonată 
Casa Agronomului, dar și în cămăruța de la noua 
chirie, din centru. Filmează analogic, cu casetă, cu 
o tehnologie depășită. Dar lumea lui există în conti- 
nuare și e surprinzător de multă lume în ea, într-un 
Cluj care se vrea digital, smart city, Capitală Euro-

E.K.: Știți cum o fost, ne-am dus la Electrica. Și nici 
n-au știut că sunt acolo locatari. Că ei au luat per-
soană nu fizică, ci juridică. Și atunci poate că i-a dat 
deja telefon la doamna secretară, că noi am plătit un 
pic mai puțin de atunci. Da’ păcat că nu ne-am dus 
mai repede. 
T.K.: Până atunci am plătit o grămadă de bani curent.
A.D.: Și acolo cât era chiria? 
T.K.: Acolo era 250 de lei, da...
E.K.: Era mult... că nu erau condiții. Nici baie nu o fost 
ca lumea. Nu puteai să faci baie că numa’ apă rece era. 
T.K.: Mergeam și noi pe la neamuri ca să ne spălăm 
una alta. 

„Deci nici o speranță...”

I.Z.: Tibi, o trebuit să vă dea de anul trecut casă  
socială de la Primărie. 
E.K.: Ooo, încă din 2017. În 2017, după aia în 2018, 
după aia în 2019. Acuma sunt curioasă, da’ nici asta 
nu o să fie. 
T.K.: Până în 2070, 2150 tot ne-a da...
I.Z.: Deci nici o speranță. Numa’ cu promisiunile. 
T.K.: Numa’!
E.K.: Numa’, numa’...
T.K.: Așa-i peste tot. Dumneata cât ai primit? 
Dumneata ai primit locuință? 
I.Z.: Da’ de unde să primesc.
T.K.: Eu cel puțin sunt pe locul 65, că doar îți pot arăta. 
Și anul ăsta ni s-o zis că până la sfârșitul lui octombrie 
bagă listele pe ăsta. Acuma suntem deja în mijlocul lui 
noiembrie, lista încă nu-i nicăieri. Habar n-avem. Eu 
pe facebook intru ‘en gros, en detail’ să mă uit. Și am 
fost și la Primărie, săptămâna trecută am fost și nimi- 
ca. Ăla de la Poliția Locală o zis, “da’ apăi așa o zis, că în 
octombrie la sfârșit, încă nu s-o afișat”. Mno, acuma 
tot afișați suntem. Noi suntem afișați, pe perete. 
A.D.: D-voastră pentru ce ați fost internată în spital? 

peană. E un proces de video voice (voce video) simi- 
lar celor de photo voice, prin care documentăm re-
alitatea și cerem schimbări sociale prin interme-
diul participării civice și acțiunii-cercetare. 

Suntem în cartierul Florești, la domiciliul temporar 
al lui Tibi Kovacs și al soției lui, Emese Kovács.

Iosif Zagor (I.Z.): Auzi, Tibi, dragă, cum ai ajuns tu 
în Florești de pe Fagului 1 (Casa Agronomului)? 
Tibi Kovács (T.K.): Da, ne-o evacuat, de la A la Z pe 
toți. Și ni s-a spus că cât mai repede, că, dacă nu, ne ta-
xează pe pensie, dacă nu eliberăm locuința de acolo. 
I.Z.: După ce că sunteți bolnavi amândoi în gradul 
doi, cum e și nevastă-ta, în gradul doi, tu tot în 
gradul doi, mai zic că taie și pensiile, prin amendă, 
să nu mai aveți din ce trăi. 
T.K.: Da, acuma copilul s-o însurat, acuma numa noi 
doi. Cu 1700 de lei amândoi ce putem face? 
Adrian Dohotaru (A.D.): Și aici cât plătiți chirie? 
T.K.: 180 de euro. 
A.D.: 180 de euro... e mult. La 1700 de lei. Amândoi 
aveți 1700 de lei și plătiți 180 chirie. 
Emese Kovács (E.K.): Da, până acuma o fost cum o 
fost, da’ vine iarna și e mai scump și gazul, și lumina, 
orice.
T.K.:  Hai să zicem că, în primul rând, în orice caz e 
domnie curată față de Fagului. 
E.K.: Mno bine... 
T.K.: Că acolo aveai baia afară, era cancer. Acolo,  
într-o lună am dat 400 de lei sau 500 de lei iarna pe 
curent, da’ aici încă n-am dat mai mult de 35 de lei, 
40 de lei n-am dat la curent. 
A.D.: Nici nu era bine izolat acolo.

zente, să furnizeze un „prototip” de spațiu verde 
public, adaptat prezentului și în același timp adap- 
tabil unor circumstanțe viitoare [...] Aici se preve-
de o dezvoltare imobiliară de mare anvergură. ... 
Soluția finală trebuie să răspundă condiționărilor 
generate de proximitatea unor viitoare locuințe 
colective de tip „turn” cu o înălțime de 75-78 de 
metri, de relația cu râul Someș, al cărui parcurs 
va suferi propriul proces de reabilitare și reinte-
grare funcțională și simbolică în viața orașului, 
dar și de proximitatea zonei Gării Cluj-Napoca, 
conexiune de mare importanță pentru reactiva- 
rea ambelor spații.

Discuția despre cum trebuie să arate Parcul Fero- 
viarilor este de cele mai mult ori legată de ce se 
întâmplă în afara limitelor lui. Parcul nu poate 
fi izolat de oraș, el este o rezultată a forțelor co- 
interesate de „revitalizarea și activarea” lui. Și, 
în primul rând, el este strict legat de imediata 
sa vecinătate, jucând un rol activ în restructur-
area întregii zone „Abator”. Revitalizat pentru a 
susține viitorul, parcul ca zonă verde contribuie 
la creșterea valorii teritoriului, și astfel susține 
dezvoltatorii imobiliari care transformă tot carti-
erul dintr-unul periferic într-unul semi-central. 
În definitiv, vocea temei de proiectare  înglobează 
perfect vocea celor care au puterea să producă  

urbanitatea. Similar cum s-a întâmplat în perioa-
da comunistă, parcul este (re)creat și azi în funcție 
de imaginarul și interesele celor care au creionul 
planificării în mână, exprimând viziunile sistemu-
lui mai larg în care ei se poziționează.      

Trecutul

 
Istoricul Varga Attila, în anexa „Studiu Istoric”: 

În perioada în care a fost conturat, „Parcul Fero- 
viarilor” a reprezentat, pentru propaganda co-
munistă, un proiect cu o profundă încărcătură 
simbolică. [...] ... de la parcul de material rulant în 
care fuseseră antrenați muncitorii clujeni şi până 
la ideea deschiderii pentru ei a unui parc pentru 
promenadă ... nu a mai fost decât un pas. Propagan-
da comunistă reuşise să îmbine, cu succes, recom-
pensa  pentru efortul în câmpul muncii şi nevoia 
de înfrumusețare a spațiului urban care, din cauza 
industrializării galopante, aducea un important 
aflux de populație din exterior. Aceasta a arătat 
nevoia firească de creştere a suprafețelor constru-
ite, dar şi a celor destinate relaxării. 

Locuitor vechi al zonei în „Carta Feroviarilor”: 
Pe vremea aia, în anii ‘60, erau președinți pe 

străzi. Ei țineau legătura permanent cu Consiliul 
Popular. Probabil Rákóczi Bácsi a zis: măi, trebuie 
făcută curățenie, trebuie reamenajat parcul. Omu, 
fiind foarte ascultat de toți concetățenii, nu numai 
de pe Porumbeilor, și de primprejur, o luat legătura 
cu ceilalți președinți de străzi. S-a adunat tot carti-
erul, cu mic cu mare.  Greble, sape, cazmale, lopeți. 
Era un șir indian, de pe toate străzile veneau oame-
nii. Noi am făcut parcul! 
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în care revolta ne unește



8 9Cărămida Ziarul dreptății locative        Nr 6 Decembrie 2018

E.K.: Eu când am venit de la lucru, sâmbăta, că era 
ziua mea liberă, dintr-o dată m-a apucat aicea. Am 
avut anevrism. Aicea m-a operat. De două ori aicea 
mi-o pus ceva ca să nu meargă apa pe creier. De știut, 
nimica nu mai țin minte. Numa’ ei ce mi-or povestit. Și 
doamna doctor de la recuperare mi-a zis că cineva mă 
iubește de acolo sus că foarte bine mi-am revenit. Dar 
trebuie să am grijă, că dacă primesc iară atunci gata. 
T.K.: Poate rămâne paralizată. 
E.K.: Sau mor. 
A.D.: Am înțeles că ați avut noroc să găsiți pe cine-
va care vă privește în cartierul Iris fără să plătiți 
chirie? 
T.K.: Prin cunoștiințe. 
E.K.: În loc să fie primarul care să-l ajute pe om, ajută 
un om care e... 
T.K.: Un om sărac ajută pe unul sărac.

„Ne-a aruncat, peste 50 de oameni, ca pe câini”

Am ajuns împreună pe strada Fagului, la Casa Agro- 
nomului, împreună cu trei dintre evacuați: Aurel 
Șfaiț, Tibi Covacs și Iosif Zagor, plus Marius Jurca, 
care filmează și fotografiază alături de Iosif Zagor. 

I.Z.: No, aici am stat noi Aurel. Ce s-a întâmplat aici? 
Aurel Șfaiț (A.Ș.): Aicea au fost evacuați peste 50 de 
oameni, indiferent de vârstă, de naționalitate, dar 
majoritatea pensionari. Și a venit o dispoziție, nici 
azi nu știm dintr-a cui ordin, cum a fost. Ne-a arun-
cat, peste 50 de oameni, ca pe câini. 
I.Z.: Câți ani, câți ai stat aicea, Aurel? 
A.Ș.: Zece ani și jumătate, mai mult încă, poate, cu 
vreo două luni, cred. În orice caz mă apropiam de un-
sprezece ani. 
I.Z.: Și v-or dat afară. 

Foto: Marius Jurca

„Domnu’ Dohotaru, oare ce se întâmplă cu 

clădirea asta dacă ne-o dat afară și uite-i goală!”

A.D.: Soția ia 622 de lei, îmi spuneați d-voastră. 
A.Ș.: Și eu 1400.
I.Z.: Câți ani ai lucrat? 
A.Ș.: 42 
I.Z.: Poftim, după 42 de ani are 1400 de lei pensie, 
în mână. Da’ poți să trăiești să plătești 200, 300 de 
euro chirie? De ce nu ne-a lăsat să stăm aici? Uite o 
sigilat toată locuința asta. Am fi putut să stăm aici. 
Nu să ne dea afară ca pe câini. 
A.Ș.: Domnu Dohotaru, oare ce se întâmplă cu clădi-
rea asta dacă ne-o dat afară și uite-i goală! Ca ce ches-
tie? Se face muzeu? Sau îi muzeu să vină oamenii să 
privească clădirea? Nu putea să facă o reparație și să 
stea oamenii liniștiți? Că chirii or avut destul de pipe- 
rate la o cameră. 
A.D.: Și acuma câte persoane contribuiți pentru 
chiria unde stați?
A.Ș.: Apăi, fata nu lucrează. Eu cu soția. 1000 lei 
chirie plus cheltuieli, mai ales că știți cum s-au 
scumpit toate acuma, și curentul electric și gazele 
naturale, plus piața. Toate s-au scumpit și e destul de 
trist pentru oricare pensionar. E trist că nu gândește 
șeful orașului nostru, cu toate că clădirea respectivă 
n-a aparținut Primăriei. De acord, dar nu se putea 
găsi o modalitate? A venit Jandarmeria să ne scoată, 
cu forța pe unii. Cornel și încă unu o primit chiar o 
zdravănă palmă. Știu eu exact. N-au vrut, au refuzat 
să iasă. Ei doi o primit. Unde să o ducă pe maică-sa de 
80 de ani, domnule? Domnu’ Dohotaru’, să am pardon, 
cei care nu au posibilitate de niciun fel de chirie, ce fac 
oamenii ăia de când au plecat de aici, domnule? Oare-s 
prin gară? Că am fost informat, pe proprie răspun-
dere, că vreo trei familii de aici, dar nici nu vreau să vă 

Locuirea sub 
asaltul acumulării 
de capital 

Prin interviuri și prin studierea de documente și a 
unor declarații relevante apărute în presă, în vara 
anului 2018 echipa noastră a documentat pentru 
Căși sociale ACUM! dezvoltarea imobiliară în zona  
P l o i e ș t i - C o n s t a n ț a - S o m e ș u l u i - A n t o n P a n n 
-Abator-Parcul Feroviarilor a orașului Cluj. Arti-
colul de față este a doua tentativă de prelucrare 
parțială a rezultatelor muncii noastre: prin colajul 
făcut din afirmațiile mai multor actori situați în 
poziții inegale în dezvoltarea urbană, vă propunem 
să conștientizăm cum și prin cine se supune locui-
rea acumulării de capital. Acum două luni, într-un 
prim pas, am prezentat materialul nostru empiric 
în expoziția multimedia Șantier în lucru pentru 
profit, observând printre altele:  

Șantierul în lucru pentru profit înseamnă și 
transformarea ultimelor rămășite ale industriilor 
socialiste privatizate în afaceri imobiliare ca in-
strument central al acumulării de capital. El este 
spațiul unde se schimbă structura de clasă socială, 
ce implică dislocarea clasei lucrătoare pauperizate 
din zonele destinate reconstrucției urbane și ocu-
parea acestora de către păturile înstărite. Cele din 
urmă își găsesc aici noile spații de birouri, de ser-
vicii, de petrecerea timpului liber, spațiile comer-
ciale și locuințele ce le sunt vândute sau închiriate 
ca locuințe de lux. Pe acest șantier, administrația 
publică locală, arhitecții, dezvoltatorii imobiliari, 
fondurile de investiții și băncile creează viitorul 
marilor inegalități intra-urbane. 

Ambiția dezvoltaționistă capitalistă, cadru care 
fundamentează restructurarea zonei, a fost for-
mulată din prima parte a anilor 2000 de către mari 
afeceriști clujeni:     

În 2004 eu am venit cu propunerea unui centru 
financiar bancar în Cluj, pentru că, dacă ne jucăm 
acest rol ca oraș, trebuie să îi dăm o imagine adec-
vată orașului. Ne-am adunat mulți investitori, de 
la Flacăra, de la Napochim și alții, și toți erau de 
acord. În 2006 am făcut PUZ-ul pentru străzile 
Constanța și Someșului, până la Abator și până la 
strada Paris, pentru o zonă de 10 hectare, inclusiv 
planuri de legături cu aeroportul și gara. Pe zona 
Abator și Parcul Feroviarilor, Pászkány a făcut un 
alt PUZ, noi nu ne-am băgat acolo. (Interviu cu pro-
prietar de societate financiar-imobiliară) 

Zona a supraviețuit sistematizării socialiste, pen-
tru că era un teritoriu foarte dens locuit și pentru 
că statul ar fi trebuit să acorde prea multe aparta-
mente în noile blocuri costruite în locul caselor pe 
care le-ar fi demolat.

Locuirea - de la nevoie la afacere

Locuirea este o nevoie umană primordială și un 
drept fundamental al omului. Locuința are o valoare 
socială sau de utilizare. Este căminul oamenilor. 
Este locul unde ei crează și mențin relațiile lor so-
ciale - în interiorul gospodăriei și cu cei din afara 
gospodăriei în care trăiesc. Este spațiul în care se 
reproduce forța de muncă. Locuirea este una dintre 
căile prin care oamenii își cultivă sensul de a fi, de a 
aparține, dar și sentimentul demnității. 

Azi, domeniul locuirii este ocupat tot mai preg-
nant de dezvoltatorii imobiliari (sau de capital). 
Tendința este suportată și de stat: prin regle-
mentările sale ce îi sprijină direct pe dezvoltatori 
și prin demantalarea fondului de locuințe publice. 

Drept urmare, sensul nostru de a fi și de a aparține, 
sentimentul nostru de demnitate umană, produse 
(și) prin unde și cum locuim; nevoia noastră de 
cămin; relațiile noastre sociale create prin locuire; 
drepturile noastre; bugetele noastre alocate pen-
tru locuire – toate ajung sub controlul marelui capi- 
tal sprijinit de stat. Datorită faptului că locuința 
este transformată în bun imobiliar, valoarea sa de 
schimb ajunge să domine celelalte valori ale. 

Sigur că noi nu facem locuințe pro bono, trebuie 
să existe un profit acolo. Dar nu aș intra în detalii- 
le astea, cât profit. Clujul este scump. Domnul Boc 
a avut dreptate când a spus că asta este prețul 
propriului succes. Clujul este un oraș de succes. Și 
principalul său ingredient este că am reușit să fim 
mândri de noi că suntem clujeni. Asta face ca antre- 
prenorii să aibă încredere și să investească. Capi-
talul vine din varii direcții, români, străini, români 
din Cluj și români din afara Clujului. Cumpărătorii 
sunt alți investitori, oameni din străinătate, 
părinți care cumpără pentru copiii lor ce vin la uni-
versitate, tineri care lucrează în Cluj. Se cumpără 
ca să se folosească direct de cumpărător, dar se 
cumpără și pentru a se închiria la alții. (Interviu cu 
proprietar de societate de dezvoltare imobiliară)

Noi am cumpărat acolo imobile, pe colțul stră-
zii Ploiești cu strada Constanța, prin 2005-2006. 
Criza ne-a oprit. Am zis că așteptăm să vedem cum 
se așează prețurile. Am stat 5 ani cu terenurile 
cumpărate și abia după am făcut proiectul și am 
început să construim. Am zis, ce rost are să inves-
tim în perioada de criză? În 2010 am dat drumul – 
simțul meu era că a venit vremea acelei locații să o 
valorificăm. În imobiliare trebuie să privești pe 30 
de ani cel puțin. O investiție poate să își arate ran-
damentul în 30 de ani, dacă în fiecare an ai primit 
10%, este perfect. Dar există oscilații în piață și 
trebuie să fii prudent. Să știi să investești divers, 
să știi să și vinzi dar și să închiriezi. Să nu fii prea 
lacom. Cei care sunt prea lacomi și inprudenți vor 
pieri întotdeauna în perioade de criză. 5-12% este 
marja de profit pe care este bine să o ai, dar e bine 
să nu încerci să mergi mai sus de 15% nici în vre-
murile bune. (Interviu cu proprietar de societate 
de investiții, creditare și dezvoltare imobiliară)

Chiar dacă investitorul plătește 1500 de euro 
pe teren, 600.000 de euro e o sumă mare, pentru 
că terenul nostru are 400 de metri pătrați, dar to-
tuși aș zice ”nu, mulțumesc, nu vreau cei 600.000 
de euro”, pentru mine e mai important faptul că 
aici a crescut copilul meu, aici poate să lucreze 
să aibă din ce să trăiască, și eu sunt aici, și mama 
mea e aici. Nu locuim la 100 de km îndepărtare, 
să trebuiască să merg nu știu câți kilometri să am 
grijă de mama mea. Și pentru mine asta este mai 
valoros decât banii. (Interviu cu locuitor pe str. 
Porumbeilor)

Eu am dat anunț pe internet la o agenție să vând 
casa asta și am primit 70.000 de euro ofertă. Eu 
am dat 29.000 pe ea. Cineva de la agenție a venit, 
o domnișoară, și zicea ”nu vinde, mai stai un pic, că 
o să urce prețul. Că o să se construiască aici, o să 
fie centrul Clujului, și o să primești mai mult pe ea”. 
(Interviu cu locuitor pe str. Anton Pann)

Cluj-Napoca este un important centru cultu- 
ral, universitar, medical și de afaceri în continuă 
creștere, de aceea proiectul Maurer Panoramic din 
zona centrală a orașului oferă stabilitate și recu-
perare rapidă a investiției. Decizia de a achizițio-
na un apartament sau spațiu de birou în această 
clădire – indiferent dacă vrei să investești sau să 
locuiești aici – este o decizie inspirată cu benefi-
cii sigure. (Reclama Maurer Imobiliare în Piața 
Abator, 2018, publicată pe portalul Cluj Busi-
ness al Biroului Relații Externe și Investitori al 
Primăriei)

De la spații industriale la afaceri imobiliare

Reconstruirea zonei studiate și ocuparea ei de 
afaceri imobiliare a fost facilitată de terenuri-
le mari din acest teritoriu ale fostelor industrii 
socialiste. Aici, în afară de fabrica de materiale 
plastice Napochim, care, în dimensiuni reduse a 
continuat procesul de producție, toate fabricile au 
fost falimentate, iar clădirile lor au fost demolate 
sau reconstituite mai devreme sau mai târziu după 
privatizare. Planul Urbanistic General definește 
astfel aceste teritorii:  

RiM – zonă de restructurare a zonelor cu carac-
ter industrial, cu unități industriale aflate în gene-
ral în proprietate privată, dispunând de suprafețe 
însemnate de teren, situate în locații importante 
pentru dezvoltarea orașului. Activitatea indus-
trială inițială a încetat sau s-a restrâns conside- 
rabil. Infrastructura e în general degradată. (PUG 
Cluj-N, 2014)  

Cine a dispărut și cine a apărut în zonă?

1 Fabrica de confecții Flacăra (1949) – LBBW Immo- 
billien Romania SRL (2006) – IQuest/Taco Develop-

Enikő Vincze, Hajnalka Harbula,  
Péter Máthé, Attila Seprődi

ments (2014, imobil de birouri IT și Bosch predat în 
2017) 
2 Fabrica de confecții Flacăra (1949) – Taco Develop- 
ments (2016) – Robert Bosch SRL  (autorizație pen-
tru centru de cercetare, 2017)
3 Cooperativa de producție meșteșugărească Stea-
ua Roșie (1949) – Întreprinderea de industrie loca- 
lă Napochim (1971) – Napochim Imobiliare (2015) 
– Scala Center (autorizație, 2016)
4 Hala Napochim, Ploiești – SDC Imobiliare (bloc 
construit în 2016)
5 Abator (1885) – Opel Ecomax – DNP INVEST  & 
BAUCOM SRL (PUZ 2008, proiect Riverfront nere-
alizat) – Mercurial, Mauerer Imobiliare și Romde-
sign (autorizații 2016)
6 Abator/Fabrica de Mezeluri, Anton Pann  – SDC 
Imobiliare (autorizație 2017) 

În zona Pieței Abator, alți doi mari investitori 
au scos la vânzare imobilele lor încă din faza de 
proiectare, sau cel puțin de construcție, pe tere-
nuri unde au demolat casele cumpărate de la micii 
proprietari:
7 EBS Real Estate Investments (autorizație pentru 

A.Ș.: Ne-or dat afară. 
I.Z.: Ca pe câini!
A.Ș.: Ca pe câini. Mai rău, poate. Că câinele mai doarme 
pe undeva, pe sub un boschet, da’ omul nu poate. 
A.D.: De ce credeți că se construiesc puține locu-
ințe sociale? 
A.Ș.: N-aș vrea să jignesc, să supăr, pe nimenea, 
dar nu pot să pricep dacă domnul primar chiar se 
gândește chiar la problema noastră, a celor mulți 
fără locuință. Oare de ce nu se poate face un cămin, 
două, trei, patru, pentru oamenii străzii? Că așa ne 
numim, ne numim oamenii străzii. 
A.D.: Nu sunteți chiar oamenii străzii, că mai stați 
în chirie, mai aveți pensie.
A.Ș.: Stăm în chirii, dar se pune problema cea 
mai dureroasă a unei ființe umane. Papa. Îți mai 
rămâne oare din chirii de peste 1000 de lei, îți mai 
rămâne de pâine, de un cartof, fără pretenție la 
carne. Eu zic că nu. 
 

dau nume, că mi-i jenă, mi-i rușine, și-au făcut niște 
măgării de, nici n-am cum să le numesc, grajduri sau 
mai știu eu... ce au găsit oamenii să-și pună pe acoper-
iș... la Pata Rât, între nemernicii ăia, săracii. 
A.D.: S-au mutat la Pata Rât.
A.Ș.: Da! Trei de aici. Ce fac oamenii ăia, domnule? 
Domnu’ primar, vă rog din suflet, gândiți-vă la ce 
v-am spus eu acuma. Oamenii sărmani, aici au fost 
majoritatea pensionari, sub pensia mea, deci sub 
pensia mea, cum e nevastă-mea de la Carbochim, în 
mediu toxic, 622 de lei. Oare alții care n-au lucrat la 
Carbochim? au lucrat în industrie ușoară, unde sunt 
salarii mult mai mici față de nivelul celălalt.  
I.Z.: Eu după 32 (ani) am 630. Plătesc chirie. Eu cu 
diabet, cu bani pentru medicamente...
A.Ș.: Poftim. Oare cum trăiesc domnu’ Dohotaru? Cum, 
vă întreb, domnu’ Dohotaru’, cum? Cum se descurcă 
acei oameni? O fost aici oameni și cu trei, patru copiii.  

au consemnat Adi Dohotaru și Marius Jurca

100 m construit 
după 2014

demolat  
după 2014

hartă PUG  
din 2014
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Beauciel, clădire rezidențială și comercială, 2017) – 
Anton Pann nr. 28-30 și Porumbeilor nr. 4.
8 Marina Properties (autorizație clădire rezidențială 
și comercială, 2017) – Anton Pann nr. 34-36 și str. 
Parcul Feroviarilor nr. 1)

Această zonă rezidențială este văzută diferit, din 
diverse perspective: 

Acum vreo nouă ani a fost aici o piață. Au început 
niște moldoveni să aducă gogoșari, roșii, din astea. 
A fost frumos. Și ai putut cumpăra ieftin. Dacă nu 
aveai bani, mergeai și îi ajutai pe vânzători la de-
scărcare, sau altceva, pentru un bănuț. Soțul meu 
mătura piața. Avea pensie mică, chiar și după 47 
ani de muncă. Lucra de crăciun, de revelion. Nu mă 

Locuirea precară 
ne scoate în 
stradă
În 17 decembrie 2018, 

comemorăm 8 ani de la 

evacuarea de pe strada Coastei 

a 350 de persoane de etnie 

romă. Solidaritatea cu evacuații 

de peste tot ne scoate în stradă 

în fiecare an. Anul acesta, revolta 

față de diversele forme ale 

nedreptății locative ne unește. 

Pentru că:

● Locuirea a devenit marfă 

scumpă din care băncile, 

fondurile de investiții și 

dezvoltatorii imobiliari scot 

un profit ușor și rapid, totul în 

detrimentul cetățenilor, care 

în fiecare an sunt forțați să 

plătească prețuri tot mai ridicate 

pentru condiții tot mai precare. 

Nu e o mândrie faptul că orașul 

Cluj a devenit cel mai scump 

municipiu din țară, ci un simptom 

al unei probleme care afectează 

tot mai mulți clujeni. În timp ce o 

mână de speculanți profită, nouă 

ne este tot mai dificil să ducem o 

viață decentă aici. 

● Multe cartiere vechi ale Clujului 

sunt dominate azi de șantierele 

pentru profit ale dezvoltatorilor 

imobiliari. Locuințele vechi 

dispar și împreună cu ele și 

vechii locatari. Micii proprietari 

își vând proprietățile către marii 

investitori; chiriașii de la privat 

care nu pot ține pasul cu chiriile 

mari încep să își caute chirii 

în periferii; chiriașii ale căror 

contracte expiră în locuințele din 

vechiul fond de stat sunt supuși 

și ei unor presiuni de a părăsi 

zona; ocupanții unor terenuri sau 

spații locative goale din motiv de 

lipsă de alternativă sunt evacuați 

de autoritățile publice. 

Vrem case pentru oameni, nu 

pentru profit!

● În Cluj, doar 1.3% din fondul 

de locuințe sunt locuințe fond 

de stat. Anual se depun în jur 

de 400 de cereri de locuințe 

sociale, iar primăria distribuie 

doar câteva, cele eliberate prin 

evacuare. Avem nevoie de 

locuințe publice, pentru că ele 

asigură dreptul la locuire pentru 

toți și contribuie la reducerea 

presiunii de pe piața imobiliară. 

Locuințe publice, soluție la 

criza locuirii!

● Orice evacuare care 

transformă oamenii în persoane 

fără locuințe adecvate este 

ilegitimă. Ești evacuat/ă de 

bancă? Sau de proprietarul 

privat? Sau de primărie? Cei care 

ocupă un spațiu fără acte, fac 

asta pentru că nu au alternative, 

primăria Cluj-Napoca îi face 

neeligibili pe viață la locuință 

socială. 

Vrem un Cluj fără rasism și 

fără evacuări.

● Prețul chiriilor din Cluj a luat-o 

razna. Proprietarii și agențiile 

imobiliare au speculat creșterea 

populației orașului din ultimii ani 

pentru a-și maximiza profitul pe 

termen scurt. În lipsa intervenției 

municipalității, piața chiriilor 

a dus la împovărarea tot mai 

serioasă a chiriașilor. 

Solicităm drepturi pentru 

chiriași!

● În Cluj studiază în jur de 80000 

de studenți, din care doar 14000 

au acces la un loc în cămin. 

Lipsa locurilor în cămine împinge 

studenții către chirii private. Tot 

mai mulți trebuie să muncească 

în timpul studiilor pentru a-și 

permite să locuiască în Cluj. 

Vrem un oraș universitar cu 

cămine! 

Ridică-te și tu împotriva 

nedreptăților care ți se întâmplă. 

Luptă pentru dreptul de a locui 

în condiții adecvate și de a nu 

fi exploatat(ă) atât la locul de 

muncă, cât și de cei care fac ca 

prețurile locuințelor să devină 

exorbitante. Solidarizează-te cu 

toți/toate care suferă efectele 

crizei locuirii. Doar împreună 

putem transforma orașul. 

Orașul e al tuturor! 

Locuirea e un drept, nu un 

privilegiu!

Vechiul Abator, construit la finalul secolului al 19-lea 

Abatorul în perioada socialistă

Spațiul fostului Abator după demolarea clădirii 

Schița de planificare a ansamblului Riverfront (proiect nerealizat) Macheta clădirii Maurer Panoramic – “Viața la înălțime”

Clădirea firmei Opel Ecomax, pe o 
parte a zonei fostului Abator

mir că s-a îmbolnăvit. (Locuitor pe str. Mărășești)   
În apropriere, Parcul Feroviarilor sau parcul 

muncitorilor feroviari (vechi din 1827), vorba ar-
hitecților și primăriei, se „revitalizează” - punctul 
9 pe hartă. Proiectul câștigător al concursului din 
2018 promite să îl transforme în „Grădina Someșu-
lui” conectată la marile dezvoltări imobiliare din 

O zonă de restructurare urbană, un 
spațiu cu caracter rezidențial de tip 
periferic, dezvoltat pe un parcelar cu 
clădiri de factură modestă, caracterizat 
de un proces de declin urban. Restruc-
turarea zonei are ca scop transforma- 
rea sa în teritoriu urban cu caracter 
mixt, de tip subcentral. (PUG, 2014)

Istoric vorbind, acest cartier are un 
caracter mixt. A fost un cartier munci- 
toresc, dar a fost și un cartier evreiesc, 
însă găsim aici și vechi case au fost 
case de agricultori, cu poartă mare, 
ale hoștăzenilor, o bună parte dintre ei 
grădinari. Cei din urmă au avut grădi-
nile mai înspre Est de aici, în zona bise-
ricii Sfântu Petru. Pe lângă fabricile 
care s-au construit aici după 1945, zona 
avea și alte întreprinderi mici în trecut. 
Zona include și o zonă de case ale 
ceferiștilor, mai spre Nord, constituită 
după ce s-a extins către Cluj rețeaua de 
cale ferată în secolul al 19-lea. Dar in-
clude și Abatorul, care s-a construit tot 
în secolul al 19-lea, conform regulilor 
stricte de a avea obligatoriu un abator 
în oraș, amplasat dincolo de zidurile 
orașului, sau aproape de ziduri. Alături 
de el a fost fosta piață de vită, transfor-
mată mai târziu în parc muncitoresc și 
așa-zisul orășel al copiilor.  Presiunea 
imobiliară de azi, de ordin financiar, 
este enormă. Ea va distruge acest carti-
er, care a supraviețuit sistematizărilor 
comuniste. (Edit Szegedi, istoric)

Sunt foarte puține locuințe de stat 
aici. Cei mai mulți care au primit locu-
ințe de la primărie înainte de revoluție 
ori au cumpărat, ori au trebuit să se 
mute pentru că a fost retrocedată casa. 
Dar aici nu a fost construit nimic nici 
în socialism, în afară de blocurile de 
pe strada București. Astea toate sunt 
case vechi muncitorești. Poate a rămas 
câte un apartament în proprietatea 
statului într-o casă sau alta, pe care 
primăria încă o închiriază. Astea n-au 
fost cumpărate, nici retrocedate, poate 
au fost vechi case evreiești. Dar așa să 
fie un bloc de locuințe sociale, nu există 
în zona asta. (Interviu cu locuitor pe 
str. Paris) 

Zona Abator a fost o zonă foarte im-
portantă pentru toate familiile care 
locuiau aici, erau multe magazine, și 
pe atunci ziceam: mergem să ne facem 
cumpărăturile la Abator. Și copiii mei, 
fiul meu mai mic zicea ”Isti, babator” 
și asta a fost atât de marcant. Dar era 
un miros groaznic pentru o perioadă 
lungă. Dar după cun timp nu mai mi-
rosea așa. Mie mi-a părut foarte rău că 
nu a mai funcționat Abatorul după anii 
90. În anii 1990 nu mai funcționa, erau 
încă mașinile de lucru, dar erau într-o 
stare proastă. Și când au demolat Aba-
torul la începutul anilor 2000, atunci 
au deschis un salon auto aici. (Interviu 
cu locuitor de pe str. Porumbeilor) 

zonă. Asta după ce proiectele Ars 
Publica. Res Publica și Urbaniada 
au vrut să îl „activeze prin cultură 
și procese participative” ca un „act 
de inovație socială, culturală și ur-
bană”. Toate astea după ce, pe baza 
unei hotărâri guvernamentale din 
2017, Parcul Feroviarilor a trecut 
în domeniul public al municipiu-
lui Cluj-Napoca. Salvat atunci din 
mreaja visului antreprenorului 
Pászkány de a fi conectat la proiec-
tul privat Riverfront din Piața Aba-
tor, azi, prin portretul său de viitor, 
el acționează ca un factor al gentri-
ficării zonei. Ideea de a achiziționa o 
locuință aproape de parcul revitali-
zat se transpune într-o componentă 
a prețului plătit pentru „Viața la 
înălțime”, promisă de dezvoltatorul 
german Maurer, cumpărată deja 
la această oră de 1000 de oameni 
 (https://maurer-residence.ro/home/).    

Vechii locatari ai zonei dispar 
încetul cu încetul, fiind asociați ori-
cum cu trecutul: micii proprietari 
își vând proprietățile către marii in-
vestitori; chiriașii de la privat care 
nu pot ține pasul cu chiriile mari 
încep să își caute chirii în periferii; 
chiriașii ale căror contracte expiră 
în locuințele din vechiul fond de stat 
sunt supuși și ei unor presiuni de 
a părăsi zona; ocupanții unor tere-
nuri sau spații locative goale din 
motiv de lipsă de alternativă sunt 
evacuați de autoritățile publice.

Piața Abator nr. 1 – scurt istoric vizual
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Cărămida este mediul prin care contribuim la 

creșterea mișcării politice pentru dreptate locativă 

în orașul Cluj, și nu numai. Cărămidă-cu-cărămidă, 

construim cunoaștere reciprocă, încredere în pro-

priile forțe și solidaritate care ne întărește. Conști- 

entizăm adevăratele cauze ale crizei locuirii, ale 

cărei consecințe le suportă lucrătorii, atât clasa 

muncitoare pauperizată, cât și clasa de mijloc 

precarizată. Cu Cărămida putem lupta pentru o 

politică justă și antirasistă de locuire, precum și 

împotriva transformării orașului în sursă de profit 

pentru dezvoltatorii și marii proprietari imobiliari. 

“Curățenie publică” în Timișoara:  
de la denunțuri la evacuări 

Timișoara este un oraș în plin proces de gentri-
ficare, în care capitalul dezvoltă nu numai infra-
structură, ci și o clasă economică și politică de 
orășeni cu priorități ce merg dincolo de venituri 
ridicate. Timișorenii își doresc statut, prestigiu, 
recunoaștere și, în același timp, caută valori pre-
cum curățenia publică, siguranța pe străzi și în 
parcuri etc. Valori firești pentru cetățenii oricărui 
oraș democratic, dar care, în același timp, stau prea 
puțin confortabil cu ideea de solidaritate sau cu cea 
că orașul ar putea fi al tuturor.
Poliția Locală Timişoara face necontenit apel la 
populație să apeleze autoritățile atunci când ob-
servă vreo “neregulă”. Există o majoritate covârși-
toare a acțiunilor represive ale Poliției – evacuări, 
alungări, ridicări, arestări etc – care vin “ca urmare 
a sesizărilor cetățenilor”. 
Astfel, spre sfârșitul lui 2016, organele au interve- 
nit într-o piață de mărfuri din centrul orașului, unde 
“au existat, de-a lungul timpului, numeroase sesi- 
zări de la cetățeni referitoare la aspectul ineste- 
tic, neîngrijit, prezența persoanelor fără adăpost, 
modul în care se desfăşoară actele de comerț, pre-
cum și faptul că toate acestea aduc prejudicii de 
imagine orașului nostru”. Mizeria creată de oame-
nii străzii creează “disconfort”, lucru reclamat fără 
pregetare de cetățeni. Aceeaşi stare de disconfort 
este cauzată şi de persoanele fără adăpost din 
centrul oraşului care “apelează la mila publică [si] 
consumă alcool”, sau de cele dintr-un parc central 
care “se ascund în vegetație” şi care “peste zi ies 
și cerșesc, creând disconfort trecătorilor”. Poliția 
timişoreană a intervenit prompt pentru a “asana” 
“cuiburile” de cerşetori şi a “combate” iremediabil 
acest “fenomen”.
Nu doar oamenii străzii deranjează timişorenii, ci şi 
refugiații: în august 2017 poliția a depistat “un grup 
de persoane cu bagaje care stăteau pe o bordură”; 
tot în august, un refugiat a fost arestat pentru că 
asupra lui s-a găsit “o cantitate de substanță despre 
care există suspiciunea că face parte din categoria 
drogurilor de mare risc”; în octombrie 2017, cinci  
refugiați au fost depistați stând “pe o bancă din 
campus”, în Complexul Studențesc; în noiembrie, 
doi bărbați au fost reținuți în centrul oraşului pen-

tru că “păreau a fi migranți”, “aveau bagaje la ei [şi] 
păreau debusolați”; câteva zile mai târziu, politiştii 
au depistat 17 “persoane din categoria migranților”, 
care “au încercat să se adăpostească sub pod și să 
facă focul pentru a se încălzi”.
Panica urbană s-a generalizat cu iuțeală la sfârșitul 
verii lui 2017, fiind alimentată constant de “desco-
peririle” Poliției Locale. Presa a preluat masiv știri- 
le despre refugiații găsiți de poliție, transformân-
du-le în articole senzaționale, ca și cum orașul de 
pe Bega ar fi fost supus unei adevărate invazii a 
străinilor nedoriți. Reacția cetățenilor activi ai 
Timișoarei nu a întârziat să apară. La începutul lui 
septembrie 2017, un “sportiv” timișorean numit 
Stefan Cojocnean a decis să alerteze autoritățile 
cu privire la un grup de 15 cetățeni irakieni care 
se ascundeau într-un parc central. În octombrie 
2017, Poliția a ridicat 11 refugiați care fuseseră de-
nunțați de timișoreni pentru “amenajarea” de cor-
turi pe un teren de la marginea orașului. 
Din 2017 și până în prezent, sesizările timișorenilor 
au stat la baza a numeroase represalii. Denunțurile 
nu sunt doar acte discursive, ci au efecte concrete în 
viața de zi cu zi, traducându-se în operațiuni opre-
sive prin care oamenii din categorii sociale mar-
ginalizate ajung – deseori în toiul iernii – fără nici-
un adăpost deasupra capului. În martie 2017, “ca 
urmare a unei sesizări”, au fost evacuați 4 adulți și 7 
minori, care “şi-au improvizat o colibă pe langă care 
au strâns o cantitate însemnată de deşeuri”. O lună 
mai târziu, au fost evacuați alți șapte minori și cinci 
adulți, parte dintr-un grup de “nomazi” care “se de-
plasau cu căruțele” și care ”s-au aciuit” pe un teren 
viran. Comunicatul de presă al Poliției menționează 
ca acțiunea s-a produs “ca urmare a sesizărilor pri-
mite de la cetățeni care reclamă disconfortul și 
mizeria făcute de persoanele care locuiesc în corturi 
și colibe improvizate”. În iunie 2017, “un cetățean a 
sesizat existența unei tabere de nomazi pe un teren 
viran”, iar, in urma acestui denunț, şase persoane au 
fost alungate şi sanctionate. În aceeaşi perioadă, au 
fost evacuate şi sanctionate trei persoane dintr-un 
parc central. Acestea au fost denunțate că se ascund 
“în vegetație” si creează “disconfort trecătorilor”. 
De la începutul acestui an, deși legea interzice 

Cristi Brâncovan, “vânătorul de hoți” din Timișoara

evacuările pe timp de iarnă, Poliția Locală Timișoara 
a organizat trei acțiuni de evacuare, toate trei fiind 
făcute în urma unor denunțuri de la populație. În 
10 ianuarie, opt persoane au fost alungate dintr-un 
imobil “in care s-a semnalat faptul că s-au adăpos-
tit oameni ai străzii”. Spre sfârșitul aceleiași luni, 
17 persoane, din care 10 minori, au fost evacuate 
din locuințe improvizate pe un teren “unde existau 
sesizări că persoane fără adăpost și-au improvizat 
locuințe”. În unul din cele mai recente comunicate, 
Poliția anunța alte două evacuări, una a două per-
soane care “au fost sesizate [...] improvizându-și co-
libe”, iar alta a opt persoane care au fost denunțate 
că s-au adăpostit într-un depozit, unde ”făceau mize- 
rie”. În toate aceste cazuri, sesizările din partea 
cetățenilor au vizat nu numai prezența oamenilor 
fără adăpost, ci și “mizeria” pe care aceștia o produ-
ceau și care, în mod evident, deranja sensibilitatea 
bunilor gospodari ai capitalei culturale europene.
Campionul denunțurilor timişorene este, de depar-
te, Cristi Brâncovan, cel care, în 2016, a demarat 
o campanie împotriva hoților de buzunare, pub-
licând pe pagina lui de facebook fotografii ale unor 
persoane suspectate sau condamnate. Brâncovan a 
somat constant poliția şi primăria să intervină pen-
tru a asigura ordinea şi justiția în oraş. În noiembrie 
2018, ca urmare in principal a acestei campanii, 
primarul Robu a demarat o “campanie de curățare” 
a pieței Traian, un cartier pe care timişorenii îl con-
sideră a fi “terorizat” de infractori. Şase familii au 
fost evacuate în urma unor sentințe judecătoresti 
obținute de primărie. Mai mult, autoritățile au dis-
pus ca Poliția Locală să patruleze permanent acest 
“rai al hoților”.

Manuel Mireanu


