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15.04.2020

Actuala criz  epidemiologic  este i o criz  social i locativ .
Urgen  maxim : venit minim decent i locuin e sociale adecvate

pentru persoanele cele mai afectate

În contextul epidemiei Covid-19 i al crizei economice ce se agraveaz  de la o zi la alta, la ini iativa
Blocului Pentru Locuire, 53 de organiza ii i peste 100 de persoane cu experien  în domeniile
solidarit ii sociale i sprijinului pentru grupuri vulnerabile, v  adreseaz  o serie de solicit ri legate
de nevoia de a asigura accesul efectiv al tuturor la drepturile constitu ionale privind traiul decent.

Aceast  criz  f  precedent impune m suri excep ionale. Aceast  criz  ne afecteaz  pe to i. Dar
ne afecteaz  în mod inegal. i asta nu doar din cauza efectelor sale imediate, ci i pentru c  rata

ciei i inegalitatea de venit au fost întotdeauna foarte mari în România. Pentru a contracara
adâncirea s ciei, precum i a inegalit ilor sociale i economice, este nevoie de m suri
speciale pentru sus inerea persoanelor cele mai afectate de aceast  criz  multipl .

a cum a cerut i a primit de la Comisia European  3,3 miliarde euro pentru sus inerea IMM-urilor
afectate de pandemia de Covid-191, Guvernul ar trebui s  solicite i s  primeasc  sprijin adecvat i
pentru prevenirea deterior rii situa iei economice a oamenilor. O astfel de m sur  se impune i mai
mult din cauza faptului c , înc  de dinainte de epidemie, România a cunoscut cea mai mare rat  a

ciei i excluziunii sociale în Uniunea European . În anul 2018, 23.5% din popula ie continua s
aib  venituri sub pragul de s cie2; rata s ciei printre angaja i a fost de 15%3; 32.5% din
popula ie a suferit de s cie- i-excluziune-social  adic , pe lâng  s cia venitului, a fost
confruntat  cu priv ri materiale severe, printre ele incapacitatea de a pl ti chiria i utilit ile4; i mai
mult, în cazul gospod riilor cu doi adul i i cu trei sau mai mul i copii, aceast  rat  a fost de 57.6%5.
La începutul anului 2020, aproximativ 24% dintre angaja i câ tigau salariul net minim pe economie
de 1346 lei6, în timp ce valoarea co ului de consum lunar pentru un trai decent la finalul anului 2019
pentru o persoan  adult  singur  a fost de 2684 lei7.
În lumina acestor realit i, solicit rile noastre se bazeaz  pe principiile strategiei i legisla iei
europene i române ti cu privire la incluziunea social , care reprezint  una dintre priorit ile politicii
de coeziune.

1 Comunicat de Pres . Ajutoare de stat: schem  de ajutoare a României, 11.04.2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_649
2 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
3 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tespm070&plugin=1
4 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en
5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-
_poverty_and_social_exclusion#Poverty_and_social_exclusion
6 www.economica.net/e-oficial-salariul-minim-pe-economie-creste-la-2-230-de-lei-de-la-1-ianuarie-2020_177155.html
7 Conform studiului Syndex, o familie de doi adul i i doi copii ar fi avut nevoie de 6954 lei pe lun , o
familie de doi adul i i un copil de 5918 lei (https://www.bursa.ro/valoarea-cosului-minim-pentru-consum-
a-crescut-43193837).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_649
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tespm070&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-
http://www.economica.net/e-oficial-salariul-minim-pe-economie-creste-la-2-230-de-lei-de-la-1-ianuarie-2020_177155.html
https://www.bursa.ro/valoarea-cosului-minim-pentru-consum-
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Conform Legii asisten ei sociale (nr. 292/2011), procesul de incluziune social  trebuie s
includ  m suri i ac iuni multidimensionale din domeniile protec iei sociale, ocup rii for ei de
munc , locuirii, educa iei, s ii, i alte domenii.

Solicit rile noastre vizeaz  asigurarea accesului la servicii i beneficii sociale, inclusiv la
venitul minim garantat ca un venit decent, precum i la locuin  adecvat , pentru
categoriile sociale care sunt afectate cel mai grav de efectele crizei actuale. Propunerile
privind sursele de finan are ale acestor m suri includ utilizarea fondurilor europene cu
acest scop.
De aceea, adres m aceast  scrisoare atât Ministerului Muncii i Protec iei Sociale, i
Ministerului Lucr rilor Publice, Dezvolt rii i Administra iei, cât i Ministerului Fondurilor
Europene.

În formularea propunerilor noastre privind pachetul de m suri sociale i locative pentru persoanele
cele mai afectate de criza epidemiologic i economic , ne baz m pe bunele practici de colaborare
între aceste ministere, în privin a gestion rii fondurilor europene dedicate programelor integrate din
domeniul incluziunii sociale i al combaterii s ciei, precum i al dezvolt rii locale cu focus pe
comunit ile marginalizate din mediul urban i rural.
Cunoscând faptul c  România este marcat  de adânci inegalit i teritoriale, consider m c  în acest
moment critic este nevoie de un sistem just de distribuire a acestor fonduri, de m suri urgente, dar i
de politici pe termen mediu i lung, în a a fel încât ele s  ajung  acolo unde este nevoie de ele, i
nu doar acolo unde exist  capacitate institu ional  pentru scrierea unor proiecte câ tig toare de
finan are.

I. Cine sunt persoanele cele mai afectate de criz ?

Guvernul României se refer  la oamenii cei mai afecta i de criz  ca apar inând unor “grupuri
vulnerabile” sau în categoria “persoanelor f  ad post”, i define te aceste categorii sociale într-un
sens foarte restrâns, neconform cu legisla ia în vigoare8.
Ministerul Muncii i Protec iei Sociale a promis câteva m suri de protec ie, bazate doar pe aceast
în elegere incomplet . Conform declara iilor sale din 10.04.20209, se vor implementa m suri pentru
persoane în vârst , copii, persoane cu dizabilit i, persoane din centre reziden iale sau de îngrijire;

suri luate în vederea sus inerii institu iilor/organiza iilor care ofer  servicii sociale, dar i a
angaja ilor/ angajatelor acestora; precum i m suri privind plata beneficiilor i presta iilor sociale

tre persoanele care au deja aceste drepturi.
Este promi tor faptul c  Guvernul a decis s  foloseasc  resursele europene în vederea
implement rii acestor m suri i s  deconteze cheltuielile aferente ale autorit ilor publice locale. Se
impune ca declara iile doamnei Violeta Alexandru s  se opera ionalizeze cât mai curând în planuri
concrete i s  fie  transpuse în interven ii locale prompte.

8 Legisla ia României ar impune o în elegere mai larg  a situa iilor desemnate de ace ti termeni. Conform
Legii asisten ei sociale: “grupul vulnerabil desemneaz  persoane sau familii care sunt în risc de a- i
pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situa ii de boal , dizabilitate,

cie, dependen  de droguri sau de alcool ori a altor situa ii care conduc la vulnerabilitate economic
i social ”. Iar “persoanele f  ad post reprezint  o categorie social  format  din persoane singure ori

familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar, economic, juridic ori din
cauza unor situa ii de for  major , tr iesc în strad , locuiesc temporar la prieteni sau cunoscu i, se afl
în incapacitate de a sus ine o locuin  în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se afl  în
institu ii sau penitenciare de unde urmeaz  ca, în termen de 2 luni, s  fie externate, respectiv eliberate i
nu au domiciliu ori re edin ”.
9 https://jurnalul.antena3.ro/stiri/politica/declaratii-de-presa-la-ministerul-muncii-incepand-cu-ora-12-00-
841519.html

https://jurnalul.antena3.ro/stiri/politica/declaratii-de-presa-la-ministerul-muncii-incepand-cu-ora-12-00-
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Îns  m surile promise grupurilor vulnerabile i  persoanelor f  ad post sunt departe de a
acoperi nevoile tuturor persoanelor confruntate cu situa ii de vulnerabilitate economic i
social  în contextul crizei curente.

Pentru a asigura un trai decent tuturor oamenilor afecta i de criz , pentru a preveni acutizarea
ciei i a excluziunii sociale cu care ei se confrunt , avem nevoie de m suri guvernamentale

care s  includ i persoanele care:
- aveau câ tiguri salariale la nivelul salariului minim pe economie, iar acum, din cauza st rii de

urgen , i-au pierdut locul de munc , intrând în omaj sau în omaj tehnic, astfel încât
veniturile lor s-au redus i mai mult;

- din cauza st rii de urgen  nu se pot deplasa pentru a face muncile informale sau ziliere din
care î i asigurau traiul de pe-o zi la alta;

- s-au întors recent în România i nu au cum s  î i g seasc  acum un loc de munc ;
- s-au confruntat cu s cia i excluziunea social , înc  de dinainte de izbucnirea crizei, fiind

neglijate de c tre politicile sociale i de dezvoltare ale României;
- aflându-se în situa iile de mai sus, nu- i pot pl ti utilit ile i/sau, dup  caz, chiriile, fiind în

risc s  fie date afar  din locuin i s  devin  persoane f  ad post;
- nu au resurse pentru a achizi iona sau închiria o locuin  de pe pia ;
- sunt g zduite temporar în centre de ad post sau centre reziden iale;
- din cauza lipsei de alternative locative, sunt nevoite s  continue s  tr iasc  în locuin e

neconven ionale, f  acces la utilit i, în condi ii de supraaglomerare, sau în mediu toxic,
sau în riscul de a fi evacuate din spa iile sau de pe terenurile pe care le ocup  f  acte.

II. M suri sociale i locative solicitate în beneficiul persoanelor cele mai afectate de criz

Într-adev r, în acord cu prevederile anun ate de c tre Guvernul României pe 10 aprilie 2020, este
nevoie de înt rirea  capacit ii sistemului de asisten  social  din toate localit ile rii, pentru a
asigura servicii sociale persoanelor în vârst , copiilor, persoanelor cu dizabilit i, persoanelor din
centre reziden iale i de îngrijire, i de a asigura în bune condi ii plata beneficiilor i presta iilor
sociale c tre oameni. Îns , din p cate, conform informa iilor noastre din mai multe localit i, la
nivel local nu exist  proceduri clare, i/sau surse financiare adecvate pentru asigurarea
drepturilor de asisten  social  pentru persoanele ajunse în dificultate:

- în unele localit i, cu buget local mai consistent, prim riile acord  persoanelor marginalizate
social sau în risc de marginalizare ajutoare de urgen  sub forma de hran  sau sub form  de
sume de bani, dar iau aceste decizii pe baza unor legi diferite, impunând condi ii restrictive
pentru accesarea acestor ajutoare;

- în ora ele mai înst rite, prim riile î i folosesc centrele de ad post existente pentru cazarea
persoanelor care sunt f  acoperi  deasupra capului, îns  aceste centre au fost i pân
acum supraaglomerate sau au impus separarea familiilor;

- în localit ile cu buget local foarte redus, prim riile fac apel la dona ii i nu pot acoperi nici pe
departe nevoile comunit ilor;

- în pofida restric iilor de deplasare i a lipsei de acces sau de cuno tin e cu privire la
comunicarea electronic , la ora actual  solicitan ilor de beneficii sociale li se cere în
continuare s  depun  zeci de documente doveditoare ale situa iei lor;

- în loc s  se creeze mai multe spa ii locative, f când uz, de exemplu, de procedura de
rechizi ie permis  de ordonan ele de urgen , prim riile au suspendat procesul normal de
repartizare de locuin e sociale;

- proiectele din fonduri europene i norvegiene în derulare pe zone urbane i rurale
marginalizate nu au proceduri clare privind utilizarea bugetului în func ie de nevoile urgente
ap rute acum;
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- unele autorit i locale impun drept condi ie pentru acordarea ajutoarelor de urgen  nu doar
locuirea efectiv  pe raza UAT, ci i domiciliul formal (din buletin) în UAT respectiv ; astfel,
persoanele care au domiciliul din buletin într-o UAT, dar locuiesc în fapt într-o alta (inclusiv
într-un alt sector, în cazul Bucure tiului), nu sunt acoperite de m surile de asisten  social .

Prin revendic rile de mai jos atragem aten ia Guvernului asupra m surilor din domeniul
social i locativ de care este nevoie pentru ca cei mai afecta i de criz  s  o poat  dep i i s
aib  un trai decent i în perioada de post-criz :

1. Acoperirea serviciilor i beneficiilor sociale i a diverselor ajutoare în timpul st rii de
urgen  pentru toate persoanele din grupurile vulnerabile, conform defini iei din Legea
asisten ei sociale, precum i a nevoii de personal a direc iilor de specialitate, prin alocarea
din bugetul central a unor sume adecvate tuturor prim riilor, respectiv Direc iilor de
asisten  social i medical  din ar , în func ie de nevoile locale.

2. Îmbun irea sistemului de asigurare a venitului minim garantat prin:
a) cre terea plafonului venitului minim garantat, în vederea asigur rii pentru toate
persoanele a resurselor financiare necesare pentru a acoperi valoarea co ului minim
pentru un trai decent;
b) modificarea de urgen  a condi iilor de alocare a venitului minim garantat, în sensul de a
facilita accesul la acest drept tuturor persoanelor care au câ tiguri salariale la nivelul
venitului minim pe economie sau sub acesta;
c) elaborarea de urgen  a unor proceduri rapide i simplificate de accesare a venitului
minim garantat conform celor de mai sus; eliminarea tuturor condi iilor care priveaz
persoanele cu venituri mici de ob inerea venitului minim decent;
d) respectând condi iile de mai sus, venitul minim garantat din România, care acum abia
asigur  supravie uirea în s cie i este foarte restric ionat, ar putea deveni venitul minim
decent propus acum un an Comisiei Europene de c tre Comitetul Economic i Social
European10.

3. suri privind accesul la locuire i la utilit i prin:
a) cre terea num rului de locuin e sociale prin diverse mijloace (construc ie, reconversie,
expropriere, etc), astfel încât ele s  r spund  nevoilor locale reale;
b) adoptarea modelului “locuin  înainte de toate” (housing first) în distribuirea de locuin e
sociale i sus inerea persoanelor beneficiare printr-un pachet integrat de m suri sociale i
medicale, pentru cât timp  au nevoie de ele;
c) sus inerea unei ordonan e guvernamentale cu privire la interzicerea i prevenirea
tuturor evacu rilor care las  persoanele evacuate f  alternative locative adecvate,
dincolo de perioada st rii de urgen ;
d) sus inerea implement rii sistemului de tarife sociale pentru utilit i în rela ie cu
furnizorii de ap , curent electric i gaz, în vederea asigur rii accesului la aceste servicii i
pentru consumatorii vulnerabili conform defini iei din Legea energiei: "clientul vulnerabil este
clientul final apar inând unei categorii de clien i casnici care, din motive de vârst , s tate
sau venituri reduse, se afl  în risc de marginalizare social i care, pentru prevenirea acestui
risc, beneficiaz  de m suri de protec ie social , inclusiv de natur  financiar ".

10 Vezi propunerea Pentru o directiv -cadru european  privind venitul minim, conform c reia venitul
minim decent în Europa are menirea s  generalizeze, s  sprijine i s  asigure caracterul decent
(adecvat) al sistemelor de venit minim din statele membre, i ar însemna un prim r spuns european
important la problema grav i persistent  a s ciei în Europa https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-
opinion.

https://www.eesc.europa.eu/en/our-
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III. Propunere cu privire la asigurarea de fonduri în vederea sus inerii m surilor de mai sus

În consens cu recomand rile pre edintelui Consiliului Fiscal, domnul Daniel D ianu, consider m c
o resurs  adecvat  pentru a acoperi costurile m surilor de mai sus ar putea fi fondurile europene.
Legat de aceast  posibilitate, propunerea noastr  este urm toarea:

1. Utilizarea fondurilor europene din programele POCU i POR, în vederea sus inerii
pachetelor de m suri sociale i locative descrise mai sus, în mod special fondurile
urm toarelor axe prioritare:

- POCU,  Axa Prioritar  4: Incluziunea social   i combaterea s ciei;
- POCU, Axa Prioritar  5: Dezvoltare local  plasat  sub responsabilitatea comunit ii

(DLRC);
- POR, Axa Prioritar  4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizic , economic i

social  a comunit ilor defavorizate din regiunile urbane i rurale;
- POR, Axa Prioritar  4.2: Realizarea de ac iuni destinate îmbun irii mediului urban,

revitaliz rii ora elor, regener rii i decontamin rii terenurilor industriale dezafectate
(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii polu rii aerului i promov rii m surilor
de reducere a zgomotului;

- POR, Axa Prioritar  8.1: Investi iile în infrastructurile sanitare i sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel na ional, regional i local, reducând inegalit ile în
ceea ce prive te starea de s tate i promovând incluziunea social  prin
îmbun irea accesului la serviciile sociale, culturale i de recreare, precum i
trecerea de la serviciile institu ionale la serviciile prestate de colectivit ile locale;

- POR, Axa Prioritar  9.1: Dezvoltare local  plasat  sub responsabilitatea comunit ii;
- POR, Axa 13: Sprijinirea regener rii ora elor mici i mijlocii.

2. Distribuirea fondurilor necesare acoperirii pachetului de m suri sociale i locative
propuse, în afara mecanismului de concurs de proiecte, pe baza nevoilor identificate de
prim rii, dup  caz, în consultare cu organiza ii i grupuri ale societ ii civile locale.
Astfel, trebuie s  ne asigur m c  fondurile europene ajung acolo unde este nevoie de ele, i
nu doar acolo unde exist  capacitate administrativ  sau firme de consultan  care pot s
scrie proiecte câ tig toare.

3. Sursele financiare necesare implement rii m surilor solicitate pot fi asigurate i prin alte
proceduri, precum impozitarea progresiv  a veniturilor, care poate genera resursele
financiare pentru asigurarea unui venit minim decent tuturor celor care au nevoie. Acesta ar
fi un r spuns pe m sura problemei grave i persistente a s ciei, eviden iate i amplificate
de criza medical , social i economic  declan at  de pandemie.

4. Crearea unui fond de solidaritate pentru locuin e sociale prin taxarea marilor averi i
profituri, precum cele ale dezvoltatorilor imobiliari i b ncilor, acumulate de-a lungul
ultimelor decenii din afaceri imobiliare. Astfel, ei ar contribui acum la acoperirea nevoilor de
locuire ale oamenilor, dup  ce, de-a lungul mai multor decenii, au beneficiat de sprijin din
partea statului - inclusiv prin faptul c  statul a l sat acoperirea acestor nevoi în mod
preponderent pe seama pie ei (foarte slab reglementate) de locuin e.
Crearea i utilizarea acestui fond de solidaritate ar putea s  fie un important element al
demersului mai larg, foarte necesar, de reconstituire a fondului locativ de stat - ca parte din
politica guvernamental  de cre tere a investi iilor publice în servicii publice.
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Doar o astfel de politic  locativ  va garanta c , în viitor, epidemii similare nu vor mai g si pe nimeni
în situa ia de a fi f  acoperi  deasupra capului, sau în risc de evacuare, sau locuind în condi ii de
supraaglomerare i/sau f  utilit i. Astfel, dreptul la locuire va putea fi asigurat tuturor ca drept
universal la un trai decent cu toate componentele sale (s tate, venituri, mediu, educa ie i altele).

În speran a unor m suri rapide i adecvate,

bloculpentrulocuire@gmail.com
Tel: 0740 137 561 / 0741 975 642
Blocul pentru Locuire este o re ea de grupuri i asocia ii ce lupt  pentru împuternicirea i
organizarea politic  a comunit ilor împotriva injusti iei locative.
bloculpentrulocuire.ro

Organiza iile i persoanele semnatere, cu experien  în domeniile asisten ei, protec iei i
justi iei sociale, combaterii excluziunii, solidariz rii cu diversele grupuri vulnerabile:

1. Blocul pentru Locuire
2. C i sociale ACUM!
3. Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire
4. Dreptul la Ora
5. Asocia ia E-Romnja
6. Asocia ia Juri tilor Romi - RomaJust
7. Funda ia Desire
8. Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Interven ie Social i Studii
9. Centrul de Teatru Educa ional Replika
10. Asocia ia Comunitar  a Romilor de pe Coastei
11. Asocia ia Femeilor Rome “Pentru Copiii No tri”
12. grupul h.arta
13. Human Catalyst
14. Editura Pagini Libere
15. Asocia ia ADO - Art  pentru Drepturile Omului
16. Colectiva Autonom  Macaz
17. Editura Hecate
18. Asocia ia EasyEco
19. Asocia ia MozaiQ LGBT
20. Centrul pentru Studierea Modernit ii i a Lumii Rurale
21. Colectiva Mad Pride România
22. Asocia ia 1+1
23. Asocia ia Politeia
24. Institutul pentru Solidaritate Social
25. Asocia ia Front/Feminism România
26. Platforma Civic  Aresel
27. Asocia ia pentru Promovarea Artelor Contemporane
28. Grupul ”DREPT pentru îngrijire”
29. Colectiva Urzica
30. Asocia ia Reactor de crea ie i experiment
31. Centrul de Resurse pentru Comunitate
32. Centrul FILIA
33. Asocia ia SWC (SexWorkCall)
34. FDP Cluj
35. Asocia ia Eva

mailto:bloculpentrulocuire:@gmail.com
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36. Asocia ia RHRN - Romanian Harm Reduction Network
37. Gazeta de Art  Politic
38. CeRe: Centrul de Resurse pentru participare public
39. Centrul de Resurse Juridice
40. Asocia ia Acting Works
41. Funda ia Agen ia Împreun
42. Asocia ia Reciproca
43. Asocia ia FRONTAL
44. Asocia ia O2G
45. Centrul de Studii Juridice i Drepturile Omului
46. Policy Center for Roma and Minorities
47. ARAS- Asocia ia Român  Anti-SIDA
48. Asocia ia Carusel
49. Asocia ia Quantic
50. Asocia ia Chiria ilor Cluj
51. Asocia ia “Organiza ia Dreptate si Fr ie” (Slobozia), militeaz  pentru o via  mai bun  pentru
cet enii de etnie rom
52. Asocia ia “Ajuta i-ne s  în elegem lumea!” (Fete ti)
53. CriticAtac
//
1. Enik  Vincze, activist  pentru dreptate locativ , profesor sociologie Univ. Babe -Bolyai, Cluj
2. Ioana Florea, activist  pentru dreptate locativ , Bucure ti
3. Tobias Pas re, voluntar C i Sociale ACUM!
4. Veda Popovici, activist  Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire
5. Eliza Coroam , voluntar  Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire
6. Mihaela Michailov, dramaturg  teatru cu miz  social , activist  cultural
7. Radu Apostol, regizor, experien  cu grupuri defavorizate
8. Bogdan Rusu, psiholog i trainer cu experien  de peste 12 ani în munca cu grupuri defavorizate
9. Sorin Gog, lector, Facultatea de Sociologie a Universit ii Babe -Bolyai, Clujact
10. Nicoleta Vi an, infirmier  copii cu dizabilit i, activist  FCDL
11. Stela Georgescu, infirmier  copii cu dizabilit i, activist  FCDL
12. Camil Pârvu, conferen iar, Facultatea de tiin e Politice a Universit ii din Bucure ti
13. Linda Greta, activist  C i sociale ACUM!, Cluj
14. Alexandru Greta, activist C i sociale ACUM!, Cluj
15. Maria Crista, profesoar , lucru cu copii i tineri vulnerabili, Timi oara
16. Rodica Tache, profesoar , lucru cu copii i tineri vulnerabili, Timi oara
17. Anca Gyemant, profesoar , lucru cu copii i tineri vulnerabili, Timi oara
18. Maria Stoica, activist  C i sociale ACUM!, Cluj
19. George Zamfir, activist pentru dreptate locativ , Cluj
20. Robert Matei, activist, Cluj
21. Cristina Rat, lector, Facultatea de Sociologie i Asisten  Social , Universitatea Babe -Bolyai,
Cluj
22. Cristina B di , psiholog, Baia Mare
23. Adina Marincea, cercet toare social  independent
24. Loránd Szakács, activist Dreptul la Ora
25. Katia Pascariu, actri , teatru social i comunitar, experien  cu grupuri vulnerabile
26. Ovidiu Anem oaicei, expert egalitate de anse, Bucure ti
27. Oana Ungureanu, activist
28. Marius Tab , visiting lecturer, Corvinus University of Budapest
29. Vlad Viski, activist LGBT
30. Valer Simion Cosma, ini iator coala de Var  de la Telciu
31. Livia Pancu, curatoare
32. Andreea Iorga-Curp n, consilier  politici publice
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33. Gabriel Troc, conferen iar, Facultatea de Sociologie i Asisten  Social , Universitatea Babe -
Bolyai
34. Dinu C lin, inginer
35. Raluca Tomsa, cadru didactic, Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei, Universitatea din
Bucure ti
36. Sebastian oc, sociolog, SNSPA i ICCV
37. Mihai Vasile, expert politici publice, Institutul pentru Solidaritate Social
38. Adina Mocanu, traduc toare
39. Raul Coldea, regizor
40. Andreea Gheba, expert  politici publice
41. Ciprian Necula, Platforma Aresel
42. Livia tefan, poet , activist
43. Dumitru Giuliano, activist
44. Dinu Gu u, antropolog
45. Nona erb nescu, manager cultural
46. Lumini a Ancu a, activist  Platforma Aresel
47. tefan Baghiu, profesor, cercet tor
48. Elena Popa, îngrijitoare b trâni i activist  DREPT pentru îngrijire
49. Flavia Matei, arhitect i activist  DREPT pentru îngrijire
50. M lina Musc , antropolog
51. Bogdan Ionescu, arhitect
52. Ioana Ilie, jurnalist
53. Maria Sgârcitu, muzician
54. Petro Ionescu, dramaturg , lucr toare cultural
55. Alicu Laura, asistent  social , Cluj
56. Liviu Chelcea, profesor universitar i prodecan, Facultatea de Sociologie i Asisten  Social ,
Universitatea din Bucure ti
57. Tudorina Mihai, activist  feminist i pentru dreptate social
58. Alexa B canu, dramaturg
59. Sergiu Mi coiu, profesor universitar, Universitatea Babe -Bolyai
60. Maria Martelli, sociolog
61. Alexandrina Kiss, asistent social
62. Attila Szigeti, lector universitar, Universitatea Babe -Bolyai
63. Drago  Ro ca, RHRN
64. Viorela Telegdi-Csetri, cercet tor, Universitatea Babe -Bolyai
65. Áron Telegdi-Csetri, cercet tor, Universitatea Babe -Bolyai
66. David Schwartz, regizor
67. Szakáts István, manager cultural
68. Cojocaru Lucia, pre edinte, Sindicatul Liber al Înv mântului Preuniversitar Clujean
69. Andrei erban, regizor&actor, experien a de lucru cu grupuri vulnerabile
70. Iulia Ha deu, antropolog, lector la University of applied sciences from Western Switzerland
71. M lina Brându e, actri , experien a de lucru cu grupuri vulnerabile
72. M lin Morteanu, activist drepturile omului, Bucure ti
73. Lorand Maxim, regizor, manager cultural
74. Pricope Petru, Funda ia ECO-RO-TIN Boto ani
75. C lin Berescu, arhitect Ordinul Arhitec ilor Bucure ti
76. Florin Botonogu, cercet tor, Policy Center for Roma and Minorities
77. Speran a tef nescu, înv toare
78. Mircea Toma, pre edinte ActiveWatch
79. Victoria Stoiciu, politolog
80. Hosu Maria
81. Daniela Gabor, profesoar  de Economie i Macrofinan e, UWE Bristol
82. Cristinel Buzatu, jurist
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83. Raluca urcana u, jurnalist  în cultur i manager de proiect
84. Sorin Briceag, psiholog, ARAS
85. Simina Guga, sociolog
86. Veronica Laz r, cercet toare
87. Paul Gabriel Sandu, cercet tor
88. Dana Dom odi, lector, Universitatea Babe -Bolyai
89. Alice Monica Marinescu, actri  (experien a de lucru cu grupuri vulnerabile)
90. Marius Laz r, sociolog, Universitatea Babe -Bolyai
91. Mihai Burcea, istoric
92. Mihai Dinu Gheorghiu, sociolog, UAIC
93. Elena P tr eanu, consilier social
94. Rodica Novac, manager de proiect (proiecte în domeniul justi iei sociale)
95. Elena Co buc, nutri ionist
96. Alexandru Dumitra cu, doctorand în sociologie, Central China Normal University
97. Elena Chiorean, doctorand  în sociologie, Wuhan University
98. Gabriela Filippi, cercet toare
99. Andrei State, filosof
100. Simona Ciotl , sociolog
101. R zvan Boti , artist
102. Fifea Alexandru-Aristide, actor
103. Mihai Lukacs, regizor, cercet tor
104. Iulia Gorzo, traduc toare
105. erban Toader, redactor/lector univ.
106. Emanuel Copila , politolog, Universitatea de Vest din Timi oara
107. Noémi Magyari, manager cultural (proiecte în domeniul justi iei sociale)
108. Dumitri a Holdi , sociolog
109. Florin Poenaru, antropolog social


